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Afkortingen 
 
 
 
Kant 
De meeste werken citeer ik volgens de bandnummers en paginering van 
Kants verzamelde geschriften uitgegeven door de ‘Königliche Preußi-
sche (later: Deutsche) Akademie der Wissenschaften’, Berlijn 1902- (ook 
wel aangeduid als ‘Akademie-Ausgabe’). Latere uitgaven en vertalingen 
refereren dikwijls in de marge aan deze bandnummering en paginering: 
2: Beobachtungen über das Gefühl des Schönen und Erhabenen (205-

256) 
4: Grundlegung zur Metaphysik der Sitten (385-464) 
5: Kritik der praktischen Vernunft (1-164) 
6: Metaphysik der Sitten (203-493) 
7: Der Streit der Facultäten (1-116); Anthropologie in pragmatischer Hin-

sicht (117-333) 
8: Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht (15-

31) Beantwortung der Frage: Was ist Aufklärung? (33-42) Über den 
Gemeinspruch: Das mag in der Theorie richtig sein, taugt aber nicht 
für die Praxis (272-313) Zum ewigen Frieden. Ein philosophischer 
Entwurf (341-386)  

 
De notatie (A 80;B 106) verwijst naar de Kritik der reinen Vernunft, de 
edities van 1781 (A) en 1787 (B) Citaten uit de Kritik der Urteilskraft zijn 
aangeduid met KU en die uit Die Religion innerhalb der Grenzen der bloßen 
Vernunft met R; het paginanummer verwijst naar de heruitgaven van Karl 
Vorländer, Felix Meiner Verlag, Hamburg respectievelijk uit 1974 en 
1990. 
 
Lévi-Strauss 
Vaak gebruik ik dubbele notaties, zo verwijzen bijvoorbeeld (MC, 294) 
en (HA, 344) naar dezelfde passage in respectievelijk Du Miel aux cendres 
en From Honey to Ashes.  
AS Anthropologie structurale 
AS2 Anthropologie structurale deux 
CC Le Cru et le cuit 
ESK The Elementary Structures of Kinship  
HA From Honey to Ashes 
HN L'Homme nu 
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IM Introduction à l’oeuvre de Marcel Mauss 
JP The Jealous Potter 
MC Du Miel aux cendres 
NM The Naked Man 
OMT L'Origine des manières de table 
OTM The Origin of Table Manners 
PD Paroles Données 
PS La Pensée sauvage 
RC The Raw and the Cooked 
RE Le Regard Éloigné 
REL Regarder, Écouter, Lire 
RH Race et Histoire 
SA1 Structural Anthropology 1 
SA2 Structural Anthropology 2 
TSM The Savage Mind 
SEP Les Structures élémentaires de la parenté 
TA Le Totémisme aujourd'hui 
TT Tristes Tropiques 
VA The View from Afar 
WM The Way of the Masks 
 
Derrida 
In alle gevallen verwijs ik eerst naar de Franse uitgaven, in de tweede 
plaats naar de Engelse of Duitse vertalingen. 
A Adieu à Emmanuel Lévinas 
AI Avouer – L’impossible. 
C Cosmopolites de tous les pays, encore un effort! 
D La dissémination 
DPC Le droit à la philosophie du point de vue cosmopolitique 
DP Du droit à la philosophie 
DH De l’hospitalité 
DLM Donner la mort. 
DTA D’un ton apocalyptique adopté naguère en philosophie 
DT Donner le temps 
E Economimesis 
ED L'écriture et la différence 
GR De la grammatologie 
M Marges – De la philosophie 
O Otobiographies. L’enseignement de Nietzsche et la politique 

du nom propre 
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P Psyché. Inventions de l’autre 
PA Politiques de l’amitié 
SP Le Siècle et le Pardon 
SM Spectres de Marx 
V Voyous. Deux essais sur la raison 
VEP La vérité en peinture 
VPh La Voix et le phénomène 
 
Nederlandse vertalingen staan vermeld in de bibliografie. 
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Verantwoording 
 
 
 
De afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam heeft de 
afgelopen jaren dikwijls een beroep op mij gedaan om onderwijs te ver-
zorgen, en vooral dankzij Albert van der Schoot verliep dat in een aan-
gename sfeer. Vele aspecten van discussies, dikwijls naar aanleiding van 
vragen van studenten tijdens en na college, zijn regelrecht in dit boek 
terechtgekomen. In de kring van het Collegium Philosophicum heb ik 
Henk Borgdorff leren kennen als kritische lezer. In het oeuvre van Kant 
heb ik mijn weg weten te vinden dankzij de colleges van Maarten van 
Nierop. Kees-Jan Brons heeft me waardevolle wenken gegeven wat 
Aristoteles en Kant betreft. Tijdens mijn aanstelling aan de Jan van Eyck 
Academie, heb ik inspirerende discussies gehad met Heinz Paetzold en 
Benoît Hermans. Jarenlang heb ik met Heinz Kimmerle, ook na zijn 
emeritaat en mijn promotie, vele teksten van en over Kant doorgespro-
ken. Die gesprekken hebben onmiskenbaar hun sporen nagelaten in dit 
boek. Zonder de ruimdenkendheid van Hent de Vries zou echter mijn 
onderzoek waarschijnlijk voor niemand vatbaar zijn geworden. Johannes 
Fabian heeft me meer dan eens gewezen op het Amerikaanse structura-
lisme en het werk van Jean-Louis Siran. De lezingen van Rodolphe Gasché 
(Amsterdam 2000) openden mij de ogen voor de implicaties van Kants 
term ‘bloß’. Met grandeur heeft Claude Lévi-Strauss mijn vragen beant-
woord, vooral zijn brief van 11 september 2001 betekende veel voor 
me. De schitterende reactie van Jacques Derrida op mijn proefschrift gaf 
mij extra inspiratie om aan dit boek te werken. Edwan Hellendoorn be-
dank ik voor al zijn op- en aanmerkingen, nog voordat deze tekst een 
manuscript was. Ik draag dit boek aan mijn moeder op (die door haar 
vrienden Hanny genoemd wilde worden) en aan Ine Vosbergen, mijn 
vriendin en de moeder van onze dochters. 
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Voorwoord 
 
 

Als dit boek in een of andere lacune voorziet, dan is het wel omdat het 
meervoud van ‘politiek’ en ‘kosmopolitiek’ in het Nederlands ontbreekt. 
Ik heb geprobeerd kosmopolitische kwesties naar mijn zogenaamde moe-
dertaal te vertalen, en misschien zullen kosmopolitieken in Nederland 
daardoor ooit net zo gewoon worden als in sommige andere delen van 
de wereld, waar cosmopolitiques, cosmopolitics en cosmopolitanisms sinds jaar 
en dag gemeengoed zijn.1 Ter toelichting van de ondertitel: kosmopo-
litieken draaien om iets anders dan de samenvatting van twee kosmopo-
litismes. Het snoer waaraan ik vele citaten, en kosmopolitische per-
spectieven heb geregen, is geen richtsnoer. De ideeën van filosofen en 
dichters van weleer, en de oriëntaties van vele levende kosmopolieten, 
beschouw ik als uitnodigingen tot oneindig veel meer reflecties, meer en 
andere dan de mijne. Het oneindige laat zich vandaag de dag net zomin 
samenvatten of samenvoegen als in Kants tijd, al is het wellicht vanuit 
een andere overweging dan die Kant tussen haakjes heeft geplaatst: ‘van-
wege de onmogelijkheid van de absolute totaliteit van een oneindige 
progressie’ (KU, 100). 

Kan datgene wat al meer dan twintig eeuwen kosmopolitisme wordt 
genoemd, nog volstrekt anders worden gedacht? De eerste woorden van 
Derrida in Kosmopolieten aller landen, kop op! getuigen van een zekere scep-
sis: ‘Niemand weet of de denkfiguur van het kosmopolitisme, en die van 
de wereldburger, nog toekomst heeft’ (vert. aangepast). Enkele regels ver-
der heeft hij het echter over ‘een nieuwe kosmopolitiek’ en over ‘nog 
uit te vinden vormen van solidariteit’. Hoezo nieuw? Solidariteit met 
wie? Deze vragen blijven misschien wel altijd onbeantwoord en roepen 
alleen maar meer vragen op: zullen er na de Tweede Wereldoorlog, na 
het einde van de Koude Oorlog, en na de oorlogen tegen ‘de as van het 
kwaad’ (George Bush), echt betere tijden aanbreken? En voor wie? Is 
Europa bezig te verdwijnen, en beleven we het begin van een andere 
wereld van ongekend vriendschappelijke relaties? Hoe duister deze kwes-
ties ook zijn, het vragen naar een nieuwe kosmopolitiek, en een zoeken 

 
1 Zie: Cosmopolitiques, Isabelle Stengers; Cosmopolitics, Pheng Cheah en Bruce Robbins 

(red.); Cosmopolitanism, Carol A. Breckenridge, Sheldon Pollock, Homi K. Bhabha and 
Dipesh Chakrabarty (red.); Debating Cosmopolitics, Danielle Archibugi (ed.) 
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naar andere, inventieve vormen van solidariteit, gaat niet zonder oude 
kosmopolitieken, bijvoorbeeld die van Kant en Lévi-Strauss. 

Ik heb woorden gezocht voor een bewogenheid die intervenieert in 
een nieuwste wereldmode. Een gevoel dat niet alleen in Nederland de 
kop lijkt op de steken. Iets schijnt nodig te zijn ‘voor onze musea, voor 
onze kunstenaars en voor ons’ (Janneke Wesseling in NRC Handels-
blad, 30 oktober 2004). Vanwaar deze noodzaak van ons? Misschien 
komt het eenvoudigweg neer op deze vraag: hoe vies zijn wij van glo-
betrotters, nomaden, displaced persons en andere wereldburgers? En wat 
wil het verlangen naar inburgering zeggen, de roep om aanpassing van 
asielzoekers en domesticatie van immigranten en gelukzoekers van aller-
lei pluimage? Het heeft er alle schijn van dat na de boekverbranding van 
De Duivelsverzen van Salman Rushdie er zich een variant heeft verspreid 
van de zogenoemde Hollanditis, een heftige koorts in de jaren tachtig 
van de vorige eeuw. Toen heette het: alle kernwapens de wereld uit, 
om te beginnen in Nederland. De huidige variant laat zich omschrijven 
als: alle islamieten de wereld uit, om te beginnen in Nederland. Of al-
leen maar Europa uit? Waar te beginnen? Wie kan er leven in ver-
kramptheid ten overstaan van, in de woorden van Arjun Appadurai, 
‘mondiale diaspora’s’ (172)? In tijden waarin verlichte ideeën en ‘gezon-
de volksgevoelens’ elkaar infecteren, wordt het leven van andersdenken-
den en andersgelovigen op het spel gezet. Door wie? Wie zijn die wij? 
En wie zijn die anderen die blijven komen, anderen die komen en gaan, 
en nog weer anderen die roepen: kom!  

Zodra men meent politiek gelijk te kunnen stellen aan bewaking van 
een vatbare totaliteit, gereguleerd door onze democratische, geseculari-
seerde staat – als Nederlandse vertaling van de Griekse kosmos en polis – 
raakt de democratie met zichzelf in tegenspraak. De samenleving van 
ons raakt niet alleen in een economisch isolement, het wordt een broed-
plaats van navelstaarkunst en culturele incest. Kosmopolitische kwesties 
laten zich door geen enkele verlichter nationaliseren. Op het eiland van 
de waarheid is iedereen een banneling. Bij- en tegenwerkingen van ons 
zelfbehoud resoneren als kosmopolitische vragen om iets meer en iets 
anders. Martha Nussbaum was dergelijke effecten op het spoor in ‘Patri-
ottisme en Kosmopolitisme’, opgenomen in de bundel Vaderlandsliefde. 
Debatteren over de grenzen van patriottisme. In dat artikel komt zij, geheel 
in de kantiaanse traditie, op de gedachte ‘dat wij ons denken niet zou-
den moeten beperken tot onze eigen sfeer’.1 Nussbaum pleit voor 
 
1 For Love of Country. Debating the Limits of Patriotism (ed. Joshua Cohen), Boston, Massa-

chusetts: Beacon Press, 1996, 13. 
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wereldburgerschap vanuit Amerikaans perspectief. In dezelfde bundel 
vraagt Judith Butler zich af of zo’n expansief kosmopolitisme wel aan-
spraak kan maken op universele geldigheid. Het ligt meer voor de hand, 
aangezien de Amerikaanse samenleving ook niet vrij is van geweld – 
seksuele discriminatie, racisme, censuur – te kiezen voor een bescheiden 
‘toekomstgerichte anticipatie van een universaliteit die nog niet is aange-
komen, waarvoor we geen pasklaar begrip hebben’.1 Kosmopolitisch 
denken en voelen is in de eerste plaats een activiteit van ‘culturele verta-
ling’2, een precaire kunst, dat wil zeggen: mondigheid, al dan niet kanti-
aans, gepaard aan een vermogen om aanspreekbaar te zijn, hetgeen eer-
der duidt op passiviteit en gastvrijheid. Ook de Nederlandse wereldbur-
ger moet nog de woorden vinden, en strategieën uitvinden, voor een 
samenleving die ‘iets meer en anders is dan assimilatie en aanpassing aan 
een bestaande norm’.3  

Onder culturele vertaling moet nog iets anders worden verstaan dan 
een praktijk die louter gericht is op het omzetten van het vreemde in 
het familiaire, het onbekende in het bekende. Een inventief vertaalspel 
laat zich niet gebruiken als instrument van een, om met Nietzsche te spre-
ken, ‘zucht naar gelijkheid’. De relaties tot anderen kunnen geen veref-
feningen zijn, niet repressief, niet homogeen, niet symmetrisch, het zijn 
talloze verkenningen en uitnodigingen, onderhevig aan de werkingen tus-
sen het berekenbare en onberekenbare, het voorziene en onvoorziene.  

Effecten van globalisering – mondiaal kapitaal- en arbeids- en toeris-
tenverkeer, internet, en wat dies meer zij – perforeren al enige tijd de 
grenzen van onze eigen sfeer. Wij en anderen worden door ontijdige 
schokken verzet en ontzet. Meer dan één staatshuishouding is onderhe-
vig aan disseminatie. Politieke agenda’s verschuiven, soms ongemerkt, 
kosmopolitieke krachtenvelden brengen breuken en onvoorziene relaties 
teweeg. En mede vanwege de expansie van de Europese Unie en de 
Verenigde Naties, waarbinnen vele leden hun autonomie zien ver-
schrompelen, en vanwege de rafelranden van wat de Europese gemeen-
schap wordt genoemd (geef het een naam: Turkije, Oekraïne etc.), is er 
iets onbevattelijks aan de hand. Wie bezit er nog een universeel kompas 
met bijpassend oriëntatievermogen? In de ‘postnationale constellatie’ 
(Habermas) zijn de oude coördinaten van onze eigen sfeer zoek, een 
nieuwe identiteit of plaats kan niet meer worden ontleend aan een of 

 
1 Judith Butler: Universality in Culture, in: Debating the Limits of Patriotism (ed. Joshua Co-

hen), Beacon Press, 1996, 49. 
2 Ibid., 49. 
3 Ibid., 50. 
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ander centrum, niet meer aan een zekere oorsprong of voorsprong van 
ons. 

In reflectie op en onder invloed van het werk van Kant, Lévi-Strauss 
en Derrida heb ik in dit boek iets meer en anders willen zeggen over 
talloze grenswerkingen, het liminale dat altijd opspeelt zodra andersheid 
in het geding is. Ik vraag me af hoe toe- en onteigeningen werken; hoe 
de ander een pion kan worden in het taalspel van saamhorigheid en bur-
gerzin (Kant noemde het Gemeinsinn); hoe fijnmazig de strategieën zijn 
van in- en uitsluiting van de ander; hoe wij eeuwen lang in onze eigen 
sfeer, tot op de dag van vandaag, met illegalen hebben gesold, met 
zwermers en dak- en thuislozen; hoe wij ons zelf gevormd hebben als 
zuiver midden tussen het dierlijke en het goddelijke; hoe de omgangs-
vormen van onze westerse beschaving, geschaafd en geslepen zijn aan 
die weerzinwekkende, wilde anderen. 

Als de Europese Unie ‘het paradigma’ zou zijn van een democratisch 
kosmopolitisme, zoals Nadia Urbinati meent1, dan toch wel uitsluitend 
en alleen omdat die Unie een avontuur is zonder voorbeeld. Het is 
veeleer een oneindige transformatie, en dat impliceert ook zoiets als, in 
de woorden van Sheldon Pollock, ‘een nieuwe esthetische waarde van 
‘op je plaats’ zijn’; in zijn ‘logica van puur idealisme’ weerklinken vele 
denkfiguren die reeds door Kant en Lévi-Strauss zijn verwoord.2 

Ik heb geprobeerd het fijnmazige netwerk van lokale normen en waar-
den af te wikkelen en te ontrafelen, om te kunnen inzien hoe wij onze 
eigen sfeer hebben gesponnen. In The Location of Culture leent Homi K. 
Bhabha een term van Derrida die hij vervolgens op een subtiele manier 
herschrijft: ‘dissemi-natie’.3 Door de trait-d’union lijkt dit woord opeens 
over iets te gaan waar het misschien altijd al over ging: affecties die te 
maken hebben met ‘je plaats’ en ‘onze eigen sfeer’, met structuren die 
door Kant werden begrepen als gebonden aan de natiestaat. Ooit was de 
natie onze common sense ofwel Gemeinsinn. Dit woord laat zich misschien 
nog wel het beste vertalen als saamhorigheid. Kant heeft het gebied (ditio 
of territorium) van de saamhorigen gemarkeerd met een arsenaal van 
grondbegrippen, zoals het ethische koppel van vaderlandsliefde en res-
pect voor de redelijke wet (Kants Faktum der Vernunft); het esthetische 
paar van schoonheid en verhevenheid; de economische en juridische 

 
1 Nadia Urbinati. Can Cosmopolitical Democracy Be Democratic? in: Daniele Archibugi 

(ed.), Debating Cosmopolitics, London and New York: Verso 2003, 70 
2 Sheldon Pollock, Cosmopolitan and Vernacular in History, in: Cosmopolitanism (eds. Ca-

rol A Breckenridge et al.), Durham and London: Duke University Press 2002, 34 en 39. 
3 Homi K Bhabha. The Location of Culture, London:Routledge 1994, 148. 
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verdeling van het mijn en dijn; De religie binnen de grenzen van de blote 
rede (vert. aangepast); het blote feit van onze wereld en onze tijd, de 
waarheid die wij graag open en bloot met onszelf associëren zolang het 
maar oergezellig blijft – ingebed in grillige ficties zoals: thuis, heim, oor-
sprong, stam, aarts- of oervader etc. Die waarheid stond al ver voor 
Kants tijd bloot aan de grillen van anderen, aan de inwerking van andere 
sferen. 

Het is de grote verdienste van Claude Lévi-Strauss geweest om my-
then over herkomst en bestemming te beschouwen als uitingen van 
etnische en culturele vindingrijkheid – daarvoor heeft hij in Het wilde 
denken het concept ‘bricolage’ uitgevonden. Ik ben zo vrij geweest om 
zijn oeuvre te lezen als deconstructies en vertalingen van Kants ethische 
en esthetische subjectfilosofie. Anders gezegd, ik heb de Mythologica's van 
Lévi-Strauss, als waren het caleidoscopen, aangewend om Kants esthe-
tica en Metafysica van de zeden anders te lezen. De structurele antropolo-
gie is een interpretatie- en vertaaltheorie par excellence, die zich niet be-
perkt tot uitheemse talen of exotische mythen en culturen. Lévi-Strauss 
verstaat, meer dan menig ander, de kunst van decentrering: zijn visie op 
de liminale beweging en de oneindige splijting van culturele identitei-
ten, kan zelfs op de kantiaans-nussbaumiaanse saamhorigheid een zoda-
nige druk uitoefenen, dat deze een tuimelende metamorfose doormaakt. 

Maar wat stond de jonge Lévi-Strauss voor ogen toen hij het antropo-
logische werk typeerde als ‘de restauratie van een eenheid, niet een ver-
loren maar een onbewuste eenheid’ (IM, XLVII)? En meent de latere 
Lévi-Strauss dat hij geslaagd is in die restauratie? Is er in de tussentijd 
misschien iets gebeurd? In gesprek met Eduardo Portella merkt Lévi-
Strauss op dat ‘er een osmose heeft plaatsgevonden. Zij en wij behoren 
nu tot dezelfde geschiedenis. We kunnen dus niet meer in dezelfde ter-
men over verschil praten’ (211-212). Blijven wij altijd aan het woord in 
steeds andere termen, en blijven we zo ons verschil bepalen? Tot waar, 
en tot wanneer zetten wij dezelfde geschiedenis voort? Hebben we, 
zoals Bellamy en Castiglione denken, gewoon ‘meer bricolage’ nodig?1 

Kosmopolitisme is lange tijd een ander woord geweest voor kolonia-
lisme en imperialisme. Kant en Lévi-Strauss behoren ook tot die geschie-
denis. Als deconstructies zicht kunnen bieden op een andere notie van 
geschiedenis en andere kosmopolitieken, dan houdt dat zeker verband 
met een niet-plaats, a-topische gebeurtenissen die steeds ergens plaats-
vinden maar niet volstrekt binnen of buiten onze geschiedenis. Zou 
 
1 Richard Bellamy, Dario Castiglione: Between Cosmopolis and Community, in: Archi-

bugi, Held, Köhler (eds.) 1998, 167. 
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daarvan toch een concept mogelijk zijn, zoals Martin Köhler lijkt te 
denken: ‘het concept van het non-staatsgebied’?1 En zou dit non-gebied, 
gezien als een bepaald gebrek, kunnen worden gedefinieerd en opgehe-
ven, zoals Ulrich Preuß suggereert, als ‘het gebrek aan een gemeen-
schappelijke Europese taal’?2 Veel ‘advocaten van een kosmopolitische 
democratie’ (Habermas 1998, 160) hebben een zelfde soort leidraad voor 
ogen als Kant. Daniele Archibugi meent bijvoorbeeld dat er behoefte is 
aan een ‘coherente filosofie om de internationale gemeenschap te leiden 
(to guide)’ en een soortgelijk spookbeeld dat Kant verontrustte, ziet ook 
hij gevaarlijk dichtbij komen: ‘de zeventiende-eeuwse notie van staats-
soevereiniteit wordt bedreigd door iets wat veel ouder is: de wet van de 
jungle’.3 Als iemand iets heeft begrepen van de wet van de jungle, dan is 
het wel Lévi-Strauss. Hij heeft aangetoond dat die wet niet wezens-
vreemd is aan de wet van de transcendentale ethiek. Anders gezegd: de 
‘wet van de jungle’ en de ‘coherente filosofie’ zijn mythen, twee effec-
ten van een vermeend post- of transnationaal gebrek. 

Het koortsachtige onderzoek naar de mogelijkheden van een kosmo-
politische democratie dient in het beste geval de kritische bewegingen 
van een andere globalisering, in het slechtste geval steekt weer iets an-
ders de kop op, waarover Habermas zich kritisch uitlaat: de ‘organisatie 
van een wereldstaat’ (Habermas 1998, 163-64). Hij raadt de kosmode-
mocraten aan om zich met hun ‘ontwerpen’ op een ‘ander model te 
richten’ (ibid.). Maar wie of wat kan er model staan, en gaat het om een 
menselijk model, mannelijk of vrouwelijk, een naaktmodel? Een oer-
beeld van onze wereld? Er zijn kosmopolieten die zich oriënteren op 
een ‘kosmofeminisme’4, maar die bedoelt Habermas waarschijnlijk niet. 
Het ‘diffuse beeld’ dat hem voor ogen zweeft, zou samenhangen met 
een ‘interne wereldpolitiek zonder wereldregering’ (Habermas 1998, 
165), een ‘zonder’ dat door Rosenau en Czempiel als ‘governance wit-
hout government’ is betiteld; in goed Nederlands: regeren zonder rege-
ring.5 

 
1 Martin Köhler: ‘From the National to the Cosmopolitan Public Sphere’, in: Archibugi, 

Held and Köhler (eds.) Re-imagining Political Community. Studies in Cosmopolitan Demo-
cracy, 241. 

2 Ulrich K Preuß: Citizenship in the European Union: a Paradigm for Transnational De-
mocracy?, in: Archibugi, Held and Köhler (eds.), 1998, 147. 

3 Daniele Archibugi, Debating Cosmopolitics, London and New York: Verso 2003, 11. 
4 Carol A. Breckenridge, Sheldon Pollock, Homi K. Bhabha and Dipesh Chakrabarty 

(eds.) Cosmopolitanism, Durham and London: Duke University Press 2002, 9. 
5 J.N. Rosenau, E.-O. Czempiel (eds.) Governance without Government: Order and Change in 

World Politics, Cambridge: Cambridge University Press 1992. 
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Nieuwe kosmopolitieken en de nog uit te vinden vormen van solida-
riteit spelen zich binnen en buiten natiestaten af, en aan gene zijde van 
de organisatieschema’s die ooit nodig werden bevonden om de natiestaat 
op te richten en overeind te houden. Wat zijn kosmopolitieken meer en 
anders, zo vraag ik me keer op keer af, dan inventieve relaties van en 
tussen politiekelingen die niet puur en alleen aan elkaar verslingerd zijn? 
En laat een nieuw kosmopolitisch elan zich vertalen als een kunst van 
transnationale gastvrijheid, van kunstenaars die zich in het schemerge-
bied binnen en buiten hun eigen circuit wagen? Het a-topische is uto-
pisch en breking tegelijk. Nieuwe kosmopolieten brengen steeds on-
voorziene openingen teweeg die de spil van de natiestaat – als het oog 
van een cycloon – verwaaien. Zij behartigen andere dan uitsluitend we-
derzijdse belangen, zonder utopisme of deconstructivisme. En als het 
menselijke verkeer echt niet doenlijk zou zijn zonder wederkerigheid, 
laat zich dan toch niet altijd de vraag stellen: wie of wat moet er gaan, 
wie of wat komen? Of keren steeds dezelfden terug? Dezelfden het-
zelfde? 
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1. 
INLEIDING: 

VAN DE ENE WERELD NAAR DE ANDERE 
 
 

In een fameuze verhandeling werpt Kant een blik op het wereldtoneel 
en stelt zich de vraag of in de menselijke geschiedenis, ondanks het ab-
surde en gewelddadige verloop ervan, toch een bepaalde lijn valt te ont-
dekken: ‘we willen zien of het ons zal lukken een leidraad voor zo’n 
geschiedenis te vinden’ (8: 18). Reeds uit de titel van deze tekst – De idee 
van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief – blijkt dat Kant 
iets voor ogen staat wat het toevallige en singuliere overstijgt, hij noemt 
het ‘een leidraad van de rede’ (8: 18), later ook ‘leidraad a priori’ (8: 30). 
Om die draad te pakken te krijgen lijkt het nodig een bestemming (Ziel) 
en zelfs een tijdstip (Zeitpunkt) vast te stellen. Overtuigd van de haal-
baarheid van het vredige einddoel en met een rotsvast geloof in de weg 
van geleidelijke vooruitgang – mogelijk met een half oog op de Ameri-
kaanse onafhankelijkheidsstrijd – spreekt Kant over een ‘toestand van 
rust en zekerheid’ die ‘de rede ook zonder zoveel treurige ervaringen 
had kunnen vertellen’ (8: 24).1 

Zo onbegrensd vrij als de transcendentale kosmopoliet zich ook voelt, 
hij ziet zich genoodzaakt tot een ordening. Elders spreekt Kant van ‘heu-
ristisch concept’ en ‘richtsnoer’ (A 671-75/B 699-703). Wil het gestelde 
doel van vrede binnen bereik komen, dan is daartoe een bepaalde (blik) 
richting vereist ‘om geleidelijk vooruit te gaan van het ene niveau naar 
het andere’ (8: 18). Na een gewelddadige wereldgeschiedenis kan en zal 
langs de leidraad of aan de leiband van de rede – zo lijkt Kants stellige 
overtuiging – op een zeker tijdstip uiteindelijk een toestand van vredige 
vereniging ‘hier op aarde in vervulling gaan’ (8: 30). 

Kant wijst er op dat ‘deze idee’ reeds te vinden is bij illustere voorgan-
gers: ‘Zo geëxalteerd deze idee ook schijnt te zijn (So schwärmerisch diese 
Idee auch zu sein scheint), en als zodanig bij Abbé de St. Pierre of Rous-
seau belachelijk gemaakt, toch is het de onvermijdelijke uitweg (Ausgang) 

 
1 Manfred Kuehn vermoedt dat Kant en zijn boezemvriend (Busenfreund) Joseph Green 

rond 1766 een discussie hebben gehad over de zogenoemde ‘Stamp Act’ (1765), die leidde 
tot de Amerikaanse Revolutie. Manfred Kuehn, Kant. A Biography, Cambridge Univer-
sity Press, 2001, 155. 
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uit de ellende die mensen elkaar toebrengen’. Ik heb ‘schwärmerisch’ ver-
taald met ‘geëxalteerd’, maar in het Nederlandse taalgebruik is het woord 
‘zwermer’ ook niet geheel vreemd, waarmee iemand wordt bedoeld die 
niet helemaal de gevestigde paden bewandelt, hij of zij is displaced, een 
soort zwerver. Naar Kants smaak is de zwermer iets te enthousiast, ge-
exalteerd op het waanzinnige af. Van Dale treft precies de kantiaanse nu-
ance in de twee betekenissen van ‘exaltatie: 1. geestvervoering, zielsver-
rukking; 2. toestand waarbij de stemming op ziekelijke wijze is verhoogd, 
overspanning. Exalteren: syn. verrukken, meeslepen, opgewondenheid.’ 
Het gaat Kant om een redelijke vervoering, niet om een ziekelijk mee-
gesleept worden. Dit enthousiasme typeert hij in zijn Reflexionen zur 
Rechtsphilosophie (nr.8077) als volgt:  
 

Zich volgens het staatsburgerrecht als een verenigbaar lid van de we-
reldgemeenschap te beschouwen, is de verhevenste idee die de mens 
over zichzelf kan hebben en die idee kan niet zonder enthousiasme ge-
dacht worden.  

 
Het redelijke enthousiasme voor de wereldgemeenschap is het ideale 
voertuig van een staatsburger. Waarom verdient de staatkundige, geü-
nificeerde vervoering verreweg de voorkeur boven de stateloze over-
spanning van het zwerven? Kant laat er geen twijfel over bestaan.  Exta-
tische gevoelens zijn geen mens wezensvreemd maar ze mogen niet ont-
aarden in grenzeloosheid. Het staatsburgerrecht sluit stateloosheid uit en 
beteugelt gaandeweg het zwermen, in en buiten alle staten. In een ander 
essay gebruikt hij de uitdrukking ‘salto mortale’: de zwermer laat zich 
meeslepen en raakt in een roestoestand, een ziekelijke verrukking door 
een ‘zeker mystiek ritme’, zoiets als een opzwepende rock en roll die 
onherroepelijk tot een ‘Übersprung’, een dodensprong leidt (8: 398). 
Kant wil een opgewonden zwerm tot de orde roepen en hij waarschuwt 
dat men kan geloven dat de vervulling te nabij is (zu nahe, 8: 24). Hun 
oersprong is ‘de salto mortale van de menselijke rede’ (R, 178) en hun 
mystieke ritme leidt tot de illusie van een acute vervulling – zoiets als een 
burger die het in de ecstasy zoekt – en dat biedt niet de door Kant ge-
wenste uitkomst (Auskunft, 8:18). Zwermers zijn als bijen die niet meer in 
de korf terugkeren. Zij brengen een warrige toestand teweeg – Kant ge-
bruikt de werkwoordsvorm ‘zusammengewebt’ – ‘waarbij we uiteindelijk 
(am Ende) niet te weten komen wat we van onszelf moeten vinden’ (8:18). 

Als daarentegen de leidraad van de rede geduldig en in regelmaat zou 
worden gevolgd, kan zelfs blijken dat ‘Rousseau niet zo ongelijk’ had (8: 
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26). De redelijke vervulling van de verhevenste idee is in eerste instantie 
een kwestie van tijd, heel veel tijd, mogelijk ook een andere tijd en een 
andere wereld, misschien niet eens de onze. Voorts dient de leidraad van 
de rede ertoe onze heftige verlangens te oriënteren, om ons in banen te 
leiden en ons als staatsburgers te temperen tot een behoedzame ‘toena-
dering’ (Annäherung, 8: 23), ter verwerkelijking van de kosmopolitische 
idee in de ‘verre verte’ (8: 30). Kant heeft zelfs al een vermoeden waar 
we ons begeven, namelijk ‘op de helft’.1 Hij acht het noodzakelijk ‘een 
wet van evenwicht uit te vinden, een verenigd gezag (eine vereinigte Ge-
walt) dat deze wet ondersteunt’, en om die reden moet er ook ‘een kos-
mopolitische toestand van openbare staatszekerheid worden ingevoerd’ 
(8: 26), met een ‘regelmatige gang’ (8: 29). Een dergelijke toestand wordt 
vandaag de dag ook wel aangeduid als ‘kosmopolitische democratie’ (Ar-
chibugi). Kant stond echter ook een politieke organisatie voor ogen die 
enigszins lijkt op de huidige Verenigde Naties (de voorloper daarvan heet-
te de Volkenbond; Kant zegt: ‘grote volkenbond (Foedus Amphictyonum), 
van een verenigde macht ... van de verenigde wil’; 8: 26). In die zin 
beschouwde hij ‘een kosmopolitische toestand van openbare staatsze-
kerheid’ niet als onoverkomelijk problematisch. Hij spreekt zelfs van een 
‘moeilijkheid’ die door ‘de menselijke soort ... wordt opgelost’ (8: 23). 
Zouden we vandaag de dag dichterbij een oplossing zijn; weten we bij-
na waar we ons naar toe begeven?  

Het behoeft geen betoog dat de verhevenste idee van ‘de verenigde 
wil’ van ‘een verenigde wereldmacht’ tot op de dag van vandaag pro-
blematisch is. De uitbreiding van het concept van ‘openbare staatsze-
kerheid’ heeft sinds de achttiende eeuw bepaald niet een kosmopoliti-
sche toestand van rust en zekerheid teweeggebracht. In De idee van een 
algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief wordt onmiskenbaar een 
algemene opinie verwoord en een portret geschetst van een wel zeer 
zelfingenomen common sense: het streven naar evenwicht via ‘verenigd 
gezag’ zou ‘ons van nature opgelegd’ zijn (8: 23). Kwame Anthony Ap-
piah heeft gewezen op het ‘intrinsiek racisme’ van een dergelijke na-
tuurlijke saamhorigheid.2 

 
1 De neokantiaan John Rawls in Politcal Liberalism maakt hierop een variatie als hij ‘de idee 

van overlappende consensus’ definieert: ‘being ready to meet others halfway’ (157). 
2 Kwame Anthony Appiah. In My Father’s House, Africa in the Philosophy of Culture, 

New York/Oxford, 1992, 17. Ter verduidelijking van de relatie tussen ‘natuur’ en ‘ge-
voel’ zegt Appiah over Alexander Crummell, de vader van het Pan-Afrikanisme: ‘Crum-
mell, once more a representative figure, takes the metaphor of family and literalizes it in 
these startling words: ‘Races, like families, are the organisms and ordinances of God; and 
race feeling, like family feeling, is of divine origin’(ibid.). 
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Kant bewierookte niet de natiestaten in het werelddeel Europa. Maar 
‘ons werelddeel’ moest wel als eerste optreden als wetgever: ‘men zal 
een regelmatige gang ontdekken van verbetering van de staatsregeling in 
ons werelddeel (dat waarschijnlijk eens wetten zal geven (geben wird) aan 
alle andere werelddelen)’ (8: 29). Een paradoxale typering van Habermas 
is hier ook van toepassing: ons werelddeel zou ‘de kern’ zijn van ‘een 
avant-garde van vredige republieken’ (1995, 305). ‘Avant-garde’ is een 
tamelijk militante term (vroeger ook wel in de kunsttheorie gebruikt). 
De redelijke leidraad krijgt het karakter van een valstrik: de eerste han-
delingen die mogelijkerwijs de wereldvrede tot doel hadden – in een tijd 
waarin de kreet ‘oorlog voor vrede’ (Irak) nog ver weg was – kunnen 
nu niet anders worden begrepen dan als effecten van onze gewelddadige 
wetgeving. Ons werelddeel exporteerde zijn superioriteit, en vanuit ons 
kosmopolitisch perspectief onderwierpen wij anderen. Deze heerszuch-
tige idee van ‘wij eerst’ (als variant op ‘eigen volk eerst’) was verknoopt 
met een temperament dat ik heerzuchtig zou willen noemen: ‘de mens 
is een dier dat, wanneer het onder zijn soortgenoten leeft, een heer (Herr) 
nodig heeft’ (curs. van Kant). Die baas of heer noemt Kant later ook over-
heid (Oberhaupt), soeverein (Souverän) of hoogste staatsmacht. Aldus 
verwoordt Kant de westerse zelfbewustwording, ofwel, zoals Edward 
Said het heeft genoemd, ‘het imperiale ego dat geen geheim maakt van 
zijn macht’ (173). Termen als ‘kolonialisme’ en ‘oriëntalisme’ moesten 
nog worden uitgevonden, de koloniën bestonden al.  

Het vooruitgangsgeloof, het moreel en cultureel progressisme, waar-
van Kant een prominente vertolker was, is niet zonder kwalijke gevol-
gen gebleven. Aan zijn leidraad was en is een gewelddadige rangorde-
ning gekoppeld. De verlichtingsfilosofie van Kant1 lijdt aan een geëxal-
teerde zelfoverschatting, een zucht naar omnipotentie. Zou het echt een 
plaatselijke en tijdelijke drang zijn geweest om op het wereldtoneel de 
baas te willen spelen, te willen leiden? Die aandrang kan in elk geval 
alleen gedijen in de monocultuur van een gemeenschap die op één doel 
gericht is en zichzelf als door en door rechtmatig en regelmatig acht. In 

 
1 Manfred Kuehn meent dat er van een ‘Königsberg Enlightenment’ kan worden gespro-

ken: ‘While it might be an exaggeration to speak of a ‘Königsberg Enlightenment’ in the 
way in which we speak of a ‘Berlin Enlightenment’ and a ‘Scottish Enlightenment’, it 
would not be entirely inappropriate either’. Manfred Kuehn, Kant. A Biography, 21. En 
Ernst Cassirer heeft reeds terecht opgemerkt: ‘De eigenlijke ‘filosofie’ van de Verlichting 
is en blijft iets anders dan de samenvatting van datgene wat haar leidende denkers, wat 
Voltaire en Montesquieu, wat Hume of Condillac, wat d’Alembert of Diderot, Wolff of 
Lambert hebben gedacht en onderwezen’. Die Philosophie der Aufklärung, Hamburg: Feilx 
Meiner, 1973, XIII. 
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de transcendentaalfilosofie weerspiegelt zich een politieke behoefte tot 
het naturaliseren van de plaatselijke cultuur, gepaard gaand met een 
drang om zichzelf als zuivere en rechtmatige voorhoede van de wereld-
geschiedenis te begrijpen. 

In de Kritiek van de praktische rede beweert Kant dat de zuiver praktische 
wil, in een ‘oneindig voortgaande progressie’ en een ‘bestendig voort-
schrijden’, het ‘oerbeeld’ nastreeft van ‘de zuiver zedelijke wet’ (5: 32-
33). Hij waarschuwt er echter tegelijk voor dat deze progressie ‘nooit 
voltooid kan zijn, omdat de zekerheid in zulke gevallen nooit tot apo-
dictische zekerheid wordt en als overtuiging zeer gevaarlijk is’ (5: 33). 
Staat Kant nog een andere mortaliteit voor ogen, nog een ander gevaar 
dan dat van de salto mortale van staatloze zwermers? Een bedreiging 
vanuit de zuivere wil en de openbare staatszekerheid? Hoe zou een kos-
mopolitische staatstoestand van volstrekte rust en zekerheid tot een be-
dreiging kunnen leiden van onze ‘continue toenadering tot het hoogste 
politieke goed, tot de eeuwige vrede’ (6: 355)? Zouden we die fatale 
toestand van ‘apodictische zekerheid’ misschien niet zelf kunnen voor-
komen? Zwermers lijken op een onvoorziene en ex-statische wijze toch 
meer dan nodig. Wat betekent zwermen? Waarom zou het toch nood-
zakelijk zijn, in en buiten alle staten? Om deze vragen te kunnen beant-
woorden, zal ik de gedachten lezen – want wat is lezen anders dan ge-
dachtelezen? – van Kant en vele anderen, om behalve breek- en aan-
knopingspunten ook denkfiguren te vinden van niet alleen onze raison 
d’état en onze smaak. 

In de Kritiek van het oordeelsvermogen beschouwt Kant onze cultuur als 
een ‘altijd voortschrijdende cultuur’ (KU, 175). En volgens de conclusie 
van De rechtsleer is de ‘algemene en voortschrijdende (fortdauerende) vre-
desstichting niet louter een deel, maar de gehele doelstelling van de rechts-
leer, binnen de grenzen van de blote rede’ (6: 355). Hoe moeten we na 
eeuwen koloniale geschiedenis die grenzen van de blote rede en de nood-
zaak van een voortschrijdende cultuur en vredesstichting opvatten? En 
wat te zeggen van een cultuur waarvoor ‘zelfs de oorlog, wanneer hij 
ordelijk en met heilig respect voor de burgerlijke rechten gevoerd wordt, 
iets verhevens heeft’? (KU, 109). Hoe redelijk is de heerzucht van de 
praktische rede geweest die ooit uitsprak: ‘er mag geen oorlog zijn’? (6: 
354). Volgens Kant is vriendschap een noodzakelijk idee, maar in welk 
perspectief moeten we vandaag de dag die vorm van vriendschap plaat-
sen? Met andere woorden, wat is de law and order van onze verlichtings-
politiek nog waard? 

Tot het einde van de negentiende eeuw vonden zelfs antropologen het 
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nog gebruikelijk om niet-westerlingen aan te duiden als ‘natuurvolken’, 
getuige de titel van Karl von den Steinen: Unter den Naturvölkern Zentral-
Brasiliens (1894). Tegelijk is er sprake van een toenemende kritiek op het 
‘bestendig voortschrijden’ van ons ‘verenigde gezag’. In de woorden van 
Johannes Fabian: ‘antropologie kwam niet op als wetenschap van de men-
selijke natuur maar veeleer als de studie van de schade die het ene deel van 
de mensheid heeft toegebracht aan het andere deel (en daarmee aan de 
mensheid in haar geheel)’.1 De eerste sporen van kritiek op onze etnocen-
trische bevliegingen zijn ook terug te vinden in het werk van Émile Durk-
heim, De elementaire vormen van het religieuze leven (1912) en Marcel Mauss, 
Essay over de gift (1923). Claude Lévi-Strauss trad in hun voetsporen. 

In het hoofdstuk Kosmopolitisme en schizofrenie bespreekt Lévi-Strauss 
een ziektegeschiedenis vanuit antropologisch perspectief.2 Deze tekst laat 
zich lezen als tegenhanger van Kants Idee. Lévi-Strauss constateert een 
grens van de westerse ratio: slechts vanuit het standpunt van onze nor-
maliteit verschijnt het individuele delirium van gespletenheid als waan-
zin. Observeert men echter andere denkwijzen, van zogenaamd primi-
tieve culturen, dan dient zich iets geheel anders aan: ‘dichotomieën die 
effect hebben op het universum in zijn geheel’ (qui affectent l’universe dans 
sa totalité) (RE, 246). Lévi-Strauss relativeert onze universeel geachte 
norm van redelijkheid, en hij wijst op ‘analoge thema’s in het individu-
ele delirium binnen de hedendaagse westerse samenleving en in de rele-
vante collectieve representaties van andere samenlevingen’ (RE, 243; VA, 
179). De vermeende symptomen van gespletenheid zijn bij niet-westerse 
samenlevingen juist kenmerkend voor hun collectieve representaties – 
voor hun normale leven. Schizofrenie reflecteert dus in de ogen van Lé-
vi-Strauss geen natuurlijke ziekte en ook geen algemene zieke toestand 
van bewoners van andere werelddelen, het is evenmin een wetteloze 
toestand van wilden die roepen om onderwerping door een verenigd 
gezag. De getwijnde leidraad van die wilde vrijheid houdt verband met 
een andere wereld, een ander kosmopolitisme: 

 
1 Johannes Fabian, Anthropology with an Attitude. Critical essays., Stanford, California: Stan-

ford University Press, 2001, 204. 
2 Het betreft hoofdstuk twaalf van De blik van veraf (1983). Dit hoofdstuk opent als volgt: 

‘De overwegingen van de Zweedse psychiater Dr. Torsten Herner over de etiologie van 
schizofrenie, geeft mythologen stof om over na te denken’ (RE, 241; VA, 177) Strikt 
gesproken gaat het hier dus om een ‘mythologische invalshoek’. Lévi-Strauss lijkt hier 
‘mytholoog’ en ‘antropoloog’ als equivalent op te vatten (en dat rechtvaardigt ook enigs-
zins de Engelse vertaling van ‘anthropologists’ voor het Franse ‘mythologues’). De studie 
die stof tot nadenken geeft is van: M.D. Torsten Herner. ‘Sigificance of the body image 
in schizophrenic thinking’, American Journal of Psychotherapy, XIX, 3, 1965, 455-466. 
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Het kosmopolitisme van de Chinook stelde hen in het bijzonder in 
staat om de wereld als gespleten te denken, en om deze notie op alle 
gebieden te ontwikkelen waar zij kan worden toegepast. In tegenstel-
ling tot de schizofreen die slachtoffer is van een gespletenheid die zijn 
innerlijke ervaring naar buiten projecteert, gebruikt de samenleving 
van de Chinook de gespletenheid, vanwege de concrete manier waar-
op zij zich aan de wereld aanpast, om er een filosofie uit af te leiden 
(RE, 251; VA, 185). 

 
Het kosmopolitisme dat Lévi-Strauss bij niet-westerse samenlevingen 
ontwaart, laat zich begrijpen als een transformatie van de fundamenten 
van een Verlichting, en in het bijzonder van het kantiaanse kosmopoli-
tisme. In Ras en cultuur, een tekst die Lévi-Strauss in 1971 op uitnodi-
ging van de UNESCO heeft geschreven (een onderdeel van de organisatie 
waar Kant van droomde), trekt hij fel van leer en typeert hij onze ideeën 
als ‘een ideologische camouflage van meer reële tegenstellingen die ge-
baseerd zijn op de wil tot onderwerping van anderen en op bestaande 
machtsverhoudingen’ (RE, 43; VA, 20). Lévi-Strauss meent dat inmid-
dels de ‘oude demonen van de rassenideologie zijn uitgedreven’ (ibid.), 
maar observeert ook nieuwe ‘gevoelens van weerzin, en zelfs vijandig-
heid’ (RE, 44; VA, 21). 

Kritiek op het verlichtingsdenken is nooit louter een antropologische 
aangelegenheid geweest. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, omstreeks 
dezelfde tijd dat Lévi-Strauss zijn eerste en baanbrekende werk publi-
ceerde, De elementaire structuren van verwantschap (1949), verscheen ook de 
Dialectiek van de Verlichting van Theodor W. Adorno en Max Horkhei-
mer. In dit werk wordt een filosofische kritiek op de westerse rationali-
teit en metafysica ontwikkeld, op basis van de antropologie van Marcel 
Mauss, en in het verlengde van het werk van Nietzsche, Marx en Freud. 
Hier wordt Verlichting bekritiseerd zoals dat nog nooit eerder is gedaan: 
‘Verlichting is totalitair zoals elk ander systeem’.1 In het hoofdstuk ‘Be-
grip van de Verlichting’ waarin het positivisme als twintigste-eeuwse ver-
sie van Verlichting wordt geanalyseerd, komt een belangrijk aspect ter 
sprake, het gevoel van angst: ‘Verlichting is de radicaal geworden, my-
thische angst. Haar laatste product, de zuivere immanentie van het posi-
tivisme, is niet veel anders dan een universeel taboe. Er mag überhaupt 

 
1 Theodor W. Adorno, Max Horkeimer Dialektik der Aufklärung, Frankfurt am Main: Fi-

scher Verlag, 1984, 25. 
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niets buiten zijn, omdat louter de voorstelling van ‘daarbuiten’ de eigen-
lijke bron van angst is’.1  

Het doel dat Lévi-Strauss tijdens en na zijn afscheid van de Franse fi-
losofie voor ogen stond, kan vrijwel niet anders worden begrepen dan 
als een soortgelijke kritiek als die van de Dialectiek van de Verlichting. 
Maar hij meende tegelijk dat er nog een ander kosmopolitisme mogelijk 
was. Zijn oeuvre draagt ook kenmerken van een zeventiende- of acht-
tiende-eeuwse queeste, een zoektocht naar een andere wereld. In die zin 
meende hij in De elementaire structuren van verwantschap het werk van 
vooroorlogse auteurs, zoals Mauss en Durkheim, te kunnen voortzet-
ten.2 Christopher Johnson rekent Lévi-Strauss tot ‘de oude school van 
intellectuele productie’, en hij duidt die oude school aan als ‘quasi-Leib-
niziaans’.3 Ik zou zeggen: kritisch en transcendentaal, kortom kantiaans.  

De structurele analyse is bepaald niet ontbloot van een ‘esprit systema-
tique’, om een uitdrukking van Ernst Cassirer te lenen, maar een kriti-
sche geest ontbreekt evenmin. De ene geest lijkt niet buiten de andere 
te kunnen. Zo wordt in de Ouverture van de Mythologica’s dit onderzoek 
als ‘continu’ gekenmerkt: ‘de continuïteit ... vanaf De elementaire structu-
ren van verwantschap’ (CC, 17; RC, 9).4 Dacht Lévi-Strauss evenals Kant 
aan continue, systematische progressie? Schreef hij niet: ‘In theorie, zo 
niet in praktijk, is geschiedenis ondergeschikt aan systematiek’ (TSM, 
233). Gingen de gedachten van Lévi-Strauss ook uit naar een systema-
tisch werkende leidraad? Zijn logos en mythos twee woorden voor het-
zelfde? Was er altijd maar één vorm van kosmopolitisme? Ik begrijp 
Catherine Cléments omschrijving van ‘mythe’ als een rake typering: ‘de 
expressie van de collectieve emotie’.5 De ondergaande mythe van een 
gemeenschap, die volgens Lévi-Strauss elders en ergens in het verre 
verleden moet hebben bestaan, is een weerschijn van de lichtende idee 

 
1 Ibid., 18. 
2 In het eerste hoofdstuk in Structurele antropologie 2, refereert Lévi-Strauss ook uitvoerig 

aan andere antropologen, zoals Frazer, Boas, Malinowski, Radcliffe-Brown. 
3 Christopher Johnson. Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, Cambridge University Press, 

2003, respectievelijk 185, 52 en 53. Johnson gebruikt zelfs een keer de uitdrukking 
‘Leibnizian’ (117) Marcel Hénaff meent eveneens dat er een verband gelegd kan worden 
tussen Lévi-Strauss en een ‘leibnizianisme’, hoewel met een cruciale lacune: ‘het denken 
van Lévi-Strauss zou beter gedefinieerd kunnen worden als een leibnizianisme zonder 
goddelijk verstand’: Marcel Hénaff. Claude Lévi-Strauss et l’anthropologie structurale, Bel-
fond 1991, 31.  

4 De Mythologica’s omvatten vier delen, respectievelijk Rauw en gekookt (Le Cru et le cuit), 
Van honing naar as (Du Miel aux cendres), De oorsprong van tafelmanieren (L'Origine de ma-
nières de table) en De naakte mens (L'Homme nu) 

5 Catherine Clément. Claude Lévi-Strauss, Paris: Press Universitaires de France, 2002, 6.  
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van een wereldgemeenschap die Kant in de verre toekomst zag opgaan. 
Maar waar houdt Lévi-Strauss met zijn virtuoze, mythische mozaïeken 
de logica van de zuivere rede een spiegel voor, en wanneer barst dit 
spiegelbeeld, en in wat voor een schijnsels? Kant meende dat zijn idee 
niet ziekelijk meeslepend was. Zou het wilde denken van Lévi-Strauss 
redelijk en geweldloos kunnen worden genoemd? 

In De elementaire structuren van verwantschap huizen nog de oude demo-
nen van de rassenideologie, maar dit werk heeft ooit ook een verplet-
terende invloed gehad omdat het het dwingende karakter van onze wet-
ten en instituties decentreert als machten met ‘de universaliteit van nei-
ging en instinct’ (SEP, 12). In Het wilde denken wordt dit kritische aspect 
voortgezet, en de wetenschapper als ‘ingenieur’ tegenover het denken 
van de ‘bricoleur’ geplaatst. Met de term ‘bricolage’ wordt een ander 
denken bedoeld. Ik kan Derrida er geen ongelijk in geven ‘de bricolage 
het kritische taalgebruik zelf’ te noemen (ED, 418). Na Het wilde denken, 
met de Mythologica’s als chef-d’oeuvre, heeft Lévi-Strauss zijn kritisch ana-
clastisch denken tot een hoogtepunt gevoerd.1  

De Mythologica’s omvatten de ongeëvenaarde pogingen tot reconstruc-
tie en rehabilitatie van de Noord- en Zuid Amerikaanse mythologie, als 
een andere renaissance van een andere mythologie dan de Christelijke of 
Griekse.2 Als de verenigingsdrang van verlichtingen niet altijd al een 
mythe is geweest, dan is deze dat zeker na de Mythologica’s geworden. 
Lévi-Strauss gebruikt niet de visionaire taal van Kant, hij drukt zich in 
ambigue bewoordingen uit, gekleurd door melancholie, sensualiteit en 
nostalgie. Toch staat hem paradoxalerwijs bijna hetzelfde visioen als 
Kant voor ogen, zo fantastisch beschreven in Trieste tropen. Hij was op 
zoek naar iets, maar hij moest ook toegeven dat het daar (laat staan hier) 
niet meer bestond: ‘het wezenlijke is verloren’ (TT, 300). Hoe zou dat 
wezenlijke verloren kunnen zijn gegaan? Is die kiem van schizofrenie 
ooit ergens geweest? Een antwoord vinden we in Lévi-Strauss’ inleiding 
tot het werk van Marcel Mauss, waar hij over etnische noties zegt dat ze 
‘tot de orde van het denken’ behoren, en voorts meent hij dat die ‘ma-

 
1 In Rauw en gekookt wordt de wetenschap van mythen vergeleken met’anaclastiek’, een 

ouderwetse benaming voor de optica, dat wil zeggen de studie van (licht)reflexies. Lévi-
Strauss geeft hierbij de volgende toelichting: ‘in tegenstelling tot de filosofische reflectie, 
die pretendeert terug te gaan tot haar eigen bron, betreft het hier de reflecties van stralen 
die geen andere dan een virtuele bron hebben’ (CC, 13) 

2 In het volgende hoofdstuk zal ik nader ingaan op een studie waarin de relevantie van de 
structuralistische methode wordt onderzocht ten aanzien van de westerse oudheid en 
Renaissance: Gonsalv Mainberger, Rhetorica II. Spiegelingen des Geistes. Sprachfiguren bei 
Vico und Lévi-Strauss, Stuttgart 1988.  
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gische operaties berusten op de restauratie van een eenheid, niet een 
verloren maar een onbewuste eenheid (want niets is ooit verloren (car 
rien n’est jamais perdu)’ (IM, XLVII). Als we niets verloren hebben, 
waarom en waarnaar zijn we dan op zoek? 

Het werk van Lévi-Strauss is getekend door een vlucht omstreeks 
1935, uit een Europa dat haastig ten onder dreigde te gaan, of misschien 
al verloren was. Onze wereld, en de andere wereld waren ficties, zoals 
Clifford Geertz het heeft omschreven, ‘in de zin dat ze “gemaakt” zijn, 
“gemodelleerd” – de oorspronkelijke betekenis van ficto – niet dat ze 
onwaar zijn, ontastbaar of louter “alsof” gedachtenexperimenten’.1 Lévi-
Strauss beoogde misschien wel aan te tonen dat alle autochtone ge-
meenschapsvormen – ook degene die onder het westerse, koloniale ge-
weld in rook zijn opgegaan – als weefgetouwen worden voortgedreven 
door sociaal-culturele verlangens van destructie en saamhorigheid. Een 
oerzoet wij-gevoel. Marshall Sahlins verwoordt het zo: ‘ik wil boven de 
verwarring uitkomen, door te begrijpen dat de lokale politieken de mid-
delen of uitdrukkingen worden van een groter proces van structurele 
transformatie: de formatie van een Wereld Systeem van culturen, een 
Cultuur van culturen’ (19). Lévi-Strauss is Sahlins inspiratiebron.  

Maar Lévi-Strauss onderwerpt ook onze vooruitgang aan kritiek: ‘wat 
een stalen bijl superieur maakt aan een stenen bijl is niet dat de eerste 
beter is gemaakt dan de tweede’ (AS, 255; SA1, 230). Hij meent de ge-
staalde eigendunk van de westerse cultuur te kunnen blootleggen. De 
collectieve emotie die zichzelf zo bloot en kwetsbaar vindt, is ten op-
zichte van elke andere wereld kil en rauw – om een categorie uit Rauw 
en gekookt te gebruiken. Zo verandert Kants apriorische kritiek in een 
‘praktische kritiek’, om een formulering van Foucault te gebruiken, ‘die 
de vorm aanneemt van een mogelijke transgressie’.2 Lévi-Strauss stelt 
een grondgeloof aan de kaak dat Oudemans bondig heeft verwoord: ‘wij 
leven niet volgens mythisch maar rationeel denken’ (43). Met name in de 
Mythologica’s weet Lévi-Strauss op overtuigende wijze te demonstreren 
dat deze tegenstelling onhoudbaar is. Zijn antropologisch kosmopoli-
tisme maakt voor het eerst in de westerse koloniale geschiedenis duide-
lijk dat er nooit één kosmopolitisme kan hebben bestaan. Inderdaad, 

 
1 Clifford Geertz, The Interpretation of Cultures, New York 1973, 15. 
2 Aldus Michel Foucault in ‘What is Enlightenment?’ in: The Foucault Reader, (ed. Herbert 

Dreyfuss, Paul Rabinow), Pantheon Books, New York 1984, 45. Johnson merkt over de 
relatie ‘wetenschap’ en ‘kritiek’ bij Lévi-Strauss op: ‘there is a certain tension in his text 
between the claims to scientific interest of his discipline and the desire to preserve its for-
ce as a radical form of cultural critique’ (Johnson. Claude Lévi-Strauss, 5).  
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‘globalisering’ is nooit een ‘eendimensionaal fenomeen’ geweest.1 Maar 
ons ‘blote redegeloof’ (R, 111, vert. aangepast) heeft wel eeuwen lang 
andere geloven en andere denk- en leefwerelden als achterhaald ver-
klaard. 

Lévi-Strauss houdt onze regionale zelfoverschatting een spiegel voor 
en hij beoogt aan te tonen dat een andere wereld altijd mogelijk is: zon-
der eendimensionaal vooruitgangsgeloof, zonder de rationalistische hië-
rarchie van ethische en esthetische waarden en normen, zonder de wet-
geving van het autonome subject, zonder apriorisch of christelijk sche-
matisme. Deze deconstructie avant la lettre heeft Lévi-Strauss aldus be-
knopt samengevat: ‘Je détourne seulement à mon usage la notion kan-
tienne de schématisme’ (ik wend de kantiaanse notie van schematisme 
slechts voor mijn eigen gebruik aan).2 De interpretatie van deze uitspraak 
vormt een leidraad voor een groot deel van dit boek. 

Voor degenen die menen dat de kosmopolitische uit- en inzichten van 
Kant en Lévi-Strauss tot een lang vervlogen of voor-oorlogs verleden 
behoren, kan ik wijzen op het perspectief dat Richard Rorty ons biedt 
in een tekst waarin hij zijn opvattingen over ‘een grotere menselijke 
solidariteit’ toelicht: 
 

Het perspectief dat ik bied, vertelt dat er zoiets is als morele vooruitgang 
... het vermogen om meer en meer traditionele verschillen (zoals van 
een stam, een religie, een ras en tradities) als onbelangrijk te beschou-
wen vergeleken met de overeenkomsten wat betreft respect, pijn en 
vernedering – het vermogen om mensen die hemelsbreed van ons 
verschillen (wildly different) te beschouwen als opgenomen in het ge-
bied van ‘ons’ ( mijn curs.).3 

 
Deze gevoelswereld verschilt niet wezenlijk van die van Kant. En ook 
Lévi-Strauss heeft progressie nooit afgezworen, hij spreekt in Ras en 
geschiedenis zelfs van ‘vergroting van de coalitie (élargir la coalition)’ (AS2, 
419; SA2, 360). Lévi-Strauss spreekt echter niet, zoals Kant en Rorty, 
van een morele vooruitgang. Hij meende een beroep te kunnen doen op 
een andere plicht, de ‘heilige plicht van de mensheid’ om ‘nooit te ver-
geten dat geen enkele fractie van de mensheid over de formules beschikt 
die op allen (à l’ensemble) toepasbaar zijn. Een mensheid die zich verenigt 

 
1 David Held: Violence, Law and Justice in a Global Age, in: Daniele Archibugi (ed.), 

Debating Cosmopolitics, London and New York: Verso 2003, 185. 
2 In een brief van 11 september 2001. 
3 Richard Rorty: Contingency, irony, and solidarity, Cambridge University Press 1989, 192. 
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tot één manier van leven is ondenkbaar, want dat zou een gestolde (ossi-
fié) mensheid zijn’ (AS2, 420; SA2, 361). Is het neo-pragmatische pro-
gressisme van Rorty niet een herhaalde nostalgische toekomstprojectie 
van een gestold ‘ons’? Een echo van bijvoorbeeld de woorden van Franz 
Boas: ‘de uitbreiding (enlarging) van de morele gemeenschap’ (mijn 
curs.)?1 Wederom moet de vraag gesteld worden: wat betekent samenle-
ven? En wie meende Lévi-Strauss aan te spreken, wie zou die ‘heilige 
plicht’ moeten hebben? 

In Fabians Time and the Other moet Lévi-Strauss de kritiek in ontvangst 
nemen die hij het liefst voor anderen reserveerde: het structuralisme is 
een verzameling ‘metafysische speculaties vermomd als empirische we-
tenschap’.2 Een vermomming van een ‘exclusief ‘wij’, een ‘wij’ dat de 
Ander op alle niveaus uitsluit, behalve op het niveau van ideologische 
verduistering waar iedereen lippendienst bewijst aan de ‘eenheid van de 
mensheid’’.3 Dit is een kritiek waarin ook nog het geluid van Adorno 
resoneert: ‘geen enkele universele geschiedenis leidt van de wilde naar 
de mensheid, maar er is er wel één die leidt van de katapult naar de 
atoombom’.4 Ik zou Time and the Other weinig recht doen – ik ken geen 
ander boek dat filosofie en antropologie zo grondig verbindt – als ik niet 
de belangrijkste filosofische implicatie ervan zou belichten. 

Fabian betoogt dat onze relatie tot andere culturen sinds de Verlichting 
gebaseerd is op een objectivistische benadering en een quasi-we-
tenschappelijke rol van de toeschouwer. Het is deze blik die ook het 
denken van Lévi-Strauss heeft bepaald. Lévi-Strauss is ‘vooral een toe-
schouwer (en misschien een voyeur)’.5 Aan dit perspectief lijkt onlosma-
kelijk een politieke hegemonie verbonden:  
 

De hegemonie van de visuele wijze van kennen kan zo direct worden 
verbonden met de heerschappij van een bepaalde generatie, een klasse, 
of van de ene samenleving over de andere. De wetgevers onderdaan 
en het wetenschappelijke object zijn in het geval van de antropologie 
(maar ook in de sociologie en de psychologie) historisch vervlochten.6 

 
1 Geciteerd door Dell Hymes, Reinventing Anthropology, New York: Random House, Vin-

tage Books, 1969, 53. 
2 Johannes Fabian Time and the Other, How anthtropologie makes its object, Colombia Univer-

sity Press, NY, 1983, 143. 
3 Ibid., 157 
4 Ibid., 159, (uit Negative Dialektik) 
5 Ibid., 67. 
6 Ibid., 122. 
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De structuralist observeert vanuit het standpunt van een opperhoofd en 
hij beschouwt de ander dus in het geheim als zijn eigendom. Deze heers-
zucht gaat tenminste terug tot Kant: de ander was voor ons een diersoort 
waarover wij de baas moesten spelen. Veena Das onderwerpt ‘deze 
waarheid’ aan kritiek door het geraffineerd esthetische machtseffect van 
de toeschouwer in beeld te brengen: die toeschouwer ‘heeft de behoefte 
om deze waarheid te verpakken in schoonheid, om haar te verbergen, 
en toch beschikbaar te maken aan de blik’.1 De antropologische kritiek 
heeft ook bij Veena Das betrekking op de specifieke – ethische en esthe-
tische – effecten van wat men beschouwt als ‘de waarheid’, als onver-
vreemdbaar eigendom, verfraaid en met een strik verpakt.  

Terwijl Lévi-Strauss in zijn decentrering van het transcendentalisme de 
ontleding van talloze magische operaties op het oog had, heeft hij tege-
lijk de macht van zijn eigen theoretische gezichtspunt onderschat. Re-
gulaties en krachten die we graag ‘wij’ noemen als we er bij (willen) 
horen, in andere gevallen hebben we het liever over ‘zij’, meestal als we 
een ‘dier’ dreigen te worden, onderworpen aan de macht van anderen. 
In de spiegel van Rorty wordt onze cultuur mooi, onze oorlog clean, en 
onze inventieve macht rationeel. Ik onderschrijf het inzicht van Veena 
Das en Arthur Kleinman: ‘Er kan niet een scherpe grens worden getrok-
ken tussen collectieve en individuele ervaringen van sociaal geweld. Ze 
zijn zo door en door verweven, dat morele processen (...) en emotionele 
voorwaarden niet te scheiden zijn’.2 Niet één visie is geweldloos: niet 
Kants nakende toestand van eeuwige vrede, niet Lévi-Strausss’ nostalgie 
van een onschuldige cultuur, niet Rorty’s ‘gepoëtiseerde cultuur’. 3 

Er zijn meer auteurs die gefascineerd zijn door een al dan niet hogere 
eenheid.4 Christine Korsgaard merkt in haar Creating the Kingdom of Ends 

 
1 Veena Das. ‘The Act of Witnissing, Violence, Poisonous Knowledge, and Subjectivity’ in: Vio-

lence and Subjectivity, Berkeley/Los Angeles/London: University of California Press, 2000, 207. 
2  Veena Das and Arthur Kleinman. Introduction to Violence and Subjectivity (ed. Veena Das, Arthur 

Kleinman, Mamphela Ramphele and Pamela Reynolds), Berkeley/Los Angeles /London: 
University of California Press, 2000, 5. 

3  Rorty: Contingency, irony, and solidarity, 68. Zie ook mijn: ‘The Poetic Community: Kant after 
Rorty’, in: Sensus Communis in Multi- and Intercultural Perspective. On the Possibility of Common 
Judgments in Arts and Politics, onder redactie van Heinz Kimmerle/ Henk Oosterling; Bij 
Königshausen/ Neumann, Würzburg 2000, (157-170) 

4  Of zoals Dell Hymes het beknopt formuleert als commentaar op De Saussure’s onderscheid 
tussen lange en parole: ‘ De Saussure, who formulated the distinction, shares in a tradition in 
French thought that links Durkheim, Mauss, Meillet, himself, and today, Lévi-Strauss, a tradi-
tion which sees the unit of language and the rest of social life as residing in their unity as 
products of the human mind, either on the general plane or in the context of a particular 
society’ (1983, 39, mijn curs.). 
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op: wanneer een groep mensen in hetzelfde territorium woont, hebben ze 
een imperialistische drijfveer (‘imperative need’, zoals zij het kantiaans 
noemt) om een geünificeerde (unified) staat te vormen, en die drang is 
waarschijnlijk ook de reden waarom bijvoorbeeld fricties binnen politieke 
partijen dikwijls zo lijken op huwelijksperikelen (373). Korsgaard is even-
als Kant bezorgd om de perikelen van the family of man in onze global 
community. Als Kants droom van vrede en vrijheid al op een of andere wij-
ze in vervulling zou kunnen gaan, dan kan die fictie worden getypeerd als 
‘dat heerlijke (herrliche) ideaal van een algemeen rijk van doeleinden op zich-
zelf (van redelijke wezens)’ (4: 462). Korsgaard gebruikt voor de vertaling 
van ‘herrlich’ het woord ‘glorious’. Hier speelt een heftige performatieve 
tegenspraak, of gewoon een vertaalprobleem: de articulatie van het kos-
mopolitische ideaal is wezenlijk herr-lich, en dat wil niet alleen zeggen 
heerlijk onvrouwelijk en heerlijk anti-vrouwelijk, maar ook: een ideaal 
dat enkel en alleen vanuit ons overwicht kan worden gerealiseerd, volgens 
een genealogisch schema waarbij wij a priori ons tot glorieuze lieve heer 
uitroepen. En wij redelijke wezens menen natuurlijk dat ‘onze inspannin-
gen om het goede te realiseren’, zoals Christine Korsgaard het formuleert, 
‘vaak worden doorkruist door andere krachten (other forces)’ (28-29). Ik 
meen dat Kants geforceerde idee van heerzucht, en de korsetten waarin 
hij het glorieuze lichaam van de vrijheid meende te moeten insnoeren, 
Lévi-Strauss hebben genoodzaakt tot deconstructies van het kantiaanse 
schematisme en tegelijk tot een ander schematisme. 

Aangenomen dat er meer dan twee ficties van kosmopolitisme mogelijk 
zijn, impliceert dat dan ook de mogelijkheid van andere, niet-unificerende 
en niet-totalitiaire politieken? Er kan wellicht, zoals Judith Butler doet in 
Antigone’s Claim, gesproken worden over een ‘houdbaar web van relaties’, 
en ‘nieuwe schema’s van kenbaarheid’ (24), maar toch zeker niet over een 
‘statische relatie’ (ibid., 76). Antigone is niet de enige ‘zonder plaats’ (ibid. 
78). De schok die de grond onder de voeten van eeuwenlang verwanten 
doet beven – niet alleen de grond van genealogisch-biologische afstam-
ming, maar ook esthetische en ethische verwantschap, politiek-culturele 
eenheid, polis- en stamdenken – laat zich niet eenvoudig benoemen. De 
‘kinship trouble’ (ibid., 62) van Antigone is niet alleen ‘gender trouble’. 

Ogenschijnlijk belangeloze, kosmopolitische perspectieven zijn ge-
grond in een zich ad nauseam herhalende westerse beweging, die waar-
schijnlijk al ver vóór het cartesianisme de dominante macht van een zich 
verplaatsend centrum is geweest.1 De bewustzijns- en identiteitsfilo-
 
1 Zie: Deconstruction and Pragmatism (ed. Chantal Mouffe) en The category of the person, Mi-

chael Carrithers, Steven Collins, Steven Lukes (ed.), Cambridge University Press 1985. 
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sofieën die de autochtone politieke mythen produceren, moeten worden 
gedeconstrueerd. In de woorden van Jacques Derrida: er is een ‘inter-
ruptie’ vereist van ‘de familiaire muziek’ (DTA, 68; 150). 

Als moge blijken dat Kants puristische moraal wortelt in een bepaalde 
lokale grond, verbonden aan ‘stambegrippen’ van een ‘stamboom’ (A 
81-82; B 107-108) die hier en daar nog vruchten blijven afwerpen – 
soms zelfs nog smakelijk bevonden – en als moge blijken dat het struc-
turalistische web is opgehangen aan (om de metafoor nog even voort te 
zetten) getransformeerde en gedecentreerde takken, dan kan de conclu-
sie worden getrokken dat de kosmopolitieken van Kant én Lévi-Strauss 
al heel lang aan deconstructie toe waren. Het is de hoogste tijd voor 
andere kosmopolitieken. Maar waar en wanneer? Wij van voorheen 
moeten meer en meer plaatsen maken voor inventieve politieke en filo-
sofische instituties die recht doen aan dissemi-natie. 

Het is genoegzaam bekend dat Derrida de structurele linguïstiek, als 
fonologie, en de antropologie van Lévi-Strauss als variant daarvan, heeft 
bekritiseerd als voortzettingen van de metafysische ethiek, van ‘de ethiek 
van de tegenwoordigheid’, ‘van een nostalgie naar de oorsprong, van de 
archaïsche en natuurlijke onschuld, van een zuiverheid van de aanwezig-
heid en van de aanwezigheid op zich in de spraak’ (ED, 427). Deze kri-
tiek spitst zich toe in de volgende formulering: Lévi-Strauss neemt ‘de 
premissen van het etnocentrisme over, op het moment dat hij ermee 
breekt’ (ED, 414-15). In aansluiting op deze kritiek wil ik nagaan in 
welke zin Lévi-Strauss inderdaad de premissen van Kants etnocentrisme 
overneemt op het moment dat hij met de transcendentaalfilosofie breekt.  

In De tijd geven komt Derrida’s deconstructie tot een hoogtepunt. Met 
als leidraad het prozagedicht De valse munt van Baudelaire wordt het 
‘rousseauïstisch schema’ (DT, 89-90; 66), dat eveneens reeds Kants kos-
mopolitisme reguleerde, tot in de finesses gedecentreerd. Niet alleen 
Baudelaire’s kosmopolitisme komt hierdoor in een ander licht te staan, 
Kant wordt ook weer van belang: ‘Kant moet zonder twijfel anders 
worden gelezen, maar men moet niet ophouden met hem te lezen’ (DP, 
84). Herlezingen van Kants metafysica’s en Lévi-Strauss’ mythologica’s 
kunnen niet blijven staan bij een neutraliserende afweging van voors en 
tegens. Ik interpreteer de structurele transformatie van het transcenden-
tale kosmopolitisme als opmaat voor de deconstructies van Derrida. De 
Mythologica’s waren een soort preludes waarin ‘de familiaire muziek’ 
reeds met andere oren werd beluisterd. 

Derrida affirmeert Verlichting, hij is ‘uitgesproken vóór Verlichtingen 
(Les Lumières) van een nieuwe, universitaire Verlichting (Aufklärung)’ 
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(DP, 466), maar tegelijk distantieert hij zich van de gedachte van een 
beoogde vereniging of een herstel van een a priori of a posteriori geruï-
neerde eenheid. De uitzichten van Derrida vervoeren evenzeer als die 
van Kant of Lévi-Strauss, en tegelijk werpt zijn geest licht op meer dan 
één kosmopolitische tijd en toestand. Ik vraag me niet echt af hoe Der-
rida zich verhoudt tot twee voorgangers, ik zie veeleer zijn deconstruc-
ties als breuken met ons en visies op datgene wat na ons komt. Derrida 
behandelt in het bijzonder in Het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch per-
spectief, en in Kosmopolieten aller landen, kop op! het kosmopolitisme van 
voorheen en somt, wederom in reflectie op Kant, in The future of the 
profession or the university without condition puntsgewijs de aspecten op van 
een ‘kracht van verzet’, een ‘kritische en meer-dan-kritische (decon-
structieve) onvoorwaardelijkheid’ (28 en 39).1 Het gaat hier om een no-
tie van vrijheid, ‘een onvoorwaardelijke vrijheid’ tegen de horizon van 
‘mondialisering boven die van ‘globalisering’, om een referentie naar de 
wereld te behouden – monde, Welt, mundus – die globe noch kosmos is’ 
(ibid., 25). De kosmopolitiek van Derrida is een deconstructie van een 
één-wereld-denken – een performativiteit die ‘kosmos’, ‘globe’ en ‘we-
reld’ tegen elkaar uitspeelt, waardoor de autosuggestie van elke kosmo-
logische sluier opwaait en ontrafelt.2 Die andere wind, een andere zucht 
door de fladderende weefsels heen, noemt hij in Spectres de Marx, in mijn 
vertaling, ‘een ontijdige band’:  
 

Een band van affiniteit, van hoop en lijden ... een ontijdige band (un 
lien intempestif), zonder statuut, zonder titel en zonder naam, nauwe-
lijks publiek, als het niet al clandestien is, zonder contract, ‘out of 
joint’, zonder coördinatie, zonder partij, zonder vaderland, zonder na-
tionale gemeenschap (een Internationale voor, tijdens en voorbij elke 
nationale bepaling), zonder burgerschap, zonder tot een klasse te be-
horen. Wat hier wordt benoemd, onder de noemer van een nieuwe 
Internationale, is dat wat beantwoordt aan de vriendschap van een al-
liantie (SM, 141-142; 85-86). 

 
1 In: Jacques Derrida and the Humanities. A Critical Reader (ed. Tom Cohen) Cambridge Uni-

versity Press, 2001 
2 De term ‘performatief’ is van J.L. Austin, Jonathan Culler begrijpt het als een ‘inversie’: 

‘Starting from the philosophical hierarchy that makes true or false statements the norm of 
language and treats other utterances as flawed statements or as extra – supplementary – 
forms, Austin’s investigation of the qualities of the marginal case leads to a deconstruc-
tion and inversion of the hierarchy: the performative is not a flawed constative: rather, 
the constative is a special case of the performative’ (Jonathan Culler. On Deconstruction. 
Theory and Criticism after Structuralism, London: Routledge, 1994, 113.)  
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Wanneer ik de ‘zonders’ uit dit fragment filter, blijven de volgende resi-
duen over: ontijdige band en vriendschap. Er wordt iets nieuws aange-
kondigd, niet een nieuw Ding an sich, geen nieuwe ‘eenzelvigheid’ (mê-
meté of ipseté) of verwantschap (parenté)1. Geen suggestie van een kanti-
aanse of lévi-straussiaanse progressie van ons. Mijn vraag ten aanzien van 
de woordcombinatie ‘ontijdige band’ wil ik als volgt formuleren: hoe 
zeker is het dat er altijd (nog) iets anders dan ‘het eigene (le propre)’ mee-
klinkt, anders dan ‘het tijdloos zijn’ van bijvoorbeeld het wilde denken 
(PS, 348;TSM, 263)? Er speelt een problematiek die ik hier met behulp 
van het standaardwerk van Rodolphe Gasché The Tain of the Mirror iets 
verder kan uitwerken, waarin hij het ‘ontijdige’ omschrijft als een open-
heid 
 

die mogelijk wordt zodra de oorspronkelijke metaforische betekenis 
van structuur wordt herkend en tussen aanhalingstekens wordt geplaatst 
(..), de wet krachtens welke de notie van structuur altijd onderworpen 
is geweest aan een centrum. Het is dus een poging om de structuur te 
decentreren, de openheid van en tussen structuren te denken, datgene 
wat open blijft (146). 

 
Wat zou ‘datgene wat open blijft’ kunnen betekenen? ‘Structuur’ is, zo-
als Gasché elders in zijn boek zorgvuldig uitwerkt, een iteratie van een 
metafysisch beginsel dat door de geschiedenis van de filosofie heen vele 
namen heeft gekregen (zoals eidos, wezen, vorm, Gestalt, Idee, aletheia). 
‘Structuraliteit’ duidt daarmee ook op een totaliteit die voorheen door 
het transcendentale subject werd beheerst.2 Niet een of andere structuur 
wordt onder invloed van de deconstructie gebroken, gedecentreerd en 
geopend, maar structuraliteit. Als er ooit ‘schema’s’ van de vriendschap 
zijn geweest, dan zullen die nooit meer hetzelfde zijn. Met de notie ‘on-
tijdige band’ wordt geen achronie of anarchie, geen tijdloze en onveran-
derlijke toestand bedoeld, het is een zwermende openheid. 

 
1 Zie het hoofdstuk ‘signature événement contexte’ in: Derrida, Marges – De la philosophie, 

365-393, waar Derrida ten aanzien van het concept van ‘ordinairy language’ wijst op het 
‘structurele onbewuste, zo u wilt’ van ‘dezelfde metafysische oorsprongen’ (389), later 
aangeduid als ‘mêmeté’ (392). 

2 ‘Weten waarom men ‘structuur’ zegt, is hetzelfde als weten waarom men wil ophouden 
met eidos te zeggen, ‘essentie’, ‘vorm’, Gestalt, ‘ensemble’, ‘compositie’, ‘complex’, ‘con-
structie’, ‘correlatie’, ‘totaliteit’, ‘Idee’, ‘organisme’, ‘toestand’, ‘systeem’, etc.’, ‘Maar in 
de structuur is niet alleen de vorm en de relatie en de configuratie. Er is ook de solidari-
teit; en de totaliteit die altijd concreet is’. (ED, 10, voetnoot, en 12).  
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Hoe kan de kritische transformatie van Lévi-Strauss nu worden begre-
pen als moment van deconstructie, zodat daaruit ook de consequentie zou 
kunnen volgen dat er altijd andere momenten mogelijk zijn geweest, 
ontijdige, on-structurele momenten, waardoor structuraliteit ook altijd 
al gebroken was, gedecentreerd? Kosmopolitisme, ook dat van Kant en 
Lévi-Strauss, is een soort couleur locale. Ficties zoals schoonheid, verhe-
venheid (volgens Kant ‘een soort respect’, KU, 93), genialiteit en de ca-
tegorische imperatief, houden verband met de ‘oude’ kunst van samen-
leven. Maar er bestaan ook nog andere banden, niet geheel onnoodza-
kelijk en onlogisch, niet volstrekt irrationeel. De ‘oude’ noties van gast-
vrijheid, vrede, en vriendschap resteren en rafelen uiteen, tegelijk met 
de vraag naar ‘nieuwe’ vormen van solidariteit. Of mondt deconstructie 
uit in stijlloze onverschilligheid, in kleurloze bandeloosheid? Hoe is het 
gesteld, en hoe zal het gesteld zijn, met de vriendschappen die tot verle-
den noch toekomst behoren – of tot beide, misschien zelfs tegelijkertijd? 

Uit de tweede rest die ik uit het citaat van Derrida heb gefilterd, volgt 
een vraag waarop ik misschien niet eens in het laatste hoofdstuk een 
antwoord vind. Hoe verhoudt Derrida’s notie van vriendschap zich tot 
de kosmopolitische concepten van Kant en Lévi-Strauss? Zouden met an-
dere woorden uit Derrida’s deconstructies in Politieken van de vriendschap 
de contouren van nieuwe kosmopolitieken kunnen worden onderscheiden, 
al was het alleen maar omdat ‘monde’ ook iets anders dan ‘kosmos’ of 
‘globe’ of mundus intelligibilis kan betekenen? Een ‘deconstructieve ge-
nealogie’ lijkt zich duidelijk te onderscheiden van de schematismes van 
Kant en Lévi-Strauss.1 Nogmaals in de woorden van Judith Butler: ge-
steld dat het toch om een ‘nieuw schema’ gaat, vereist dat behalve een 
andere intelligibiliteit niet ook een andere sensibiliteit, en een andere 
visie op macht? Hoe ongeldig en ongegrond is de macht van het oude 
pro- en antagonisme, van bijvoorbeeld Antigone versus Kreon? 

In Politieken van de vriendschap worden uiteenlopende auteurs aan een 
deconstructieve genealogie onderworpen (Plato, Aristoteles, Diogenes 
Laërtius, Montaigne, Kant, Nietzsche, Bataille, Heidegger, Schmitt, Blan-
chot, Nancy en anderen). Hoe deze werkwijze zich verhoudt tot het 
schematisme dat nog dominant is in het denken van Kant en Lévi-
Strauss, maar bijvoorbeeld ook nog in Nietzsche’s genealogie van de 
moraal, geeft Derrida nauwkeurig aan: ‘Het zou hier vooral moeten 
gaan om een deconstructie van het genealogische schema, een para-

 
1 De formulering ‘deconstructieve genealogie’ ontleen ik aan Hent de Vries. Religion and 

Violence, Philosophical Perspectives from Kant to Derrida, The Johns Hopkins University Press, 
2002., 350 en 353. 
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doxale deconstructie van het genealogische, een tegelijkertijd genealo-
gische en a-genealogische deconstructie’ (PA, 128; 105). 

Ik volg Derrida op de voet, al belicht ik slechts een fractie van de auteurs 
die hij bespreekt. Ter toelichting van de term ‘genealogisch schema’ kan 
verwezen worden naar alternatieve formuleringen zoals ‘egalitair schema’ 
of ‘schema van wederkerigheid of uitwisseling’ of het ‘fallogocentrische 
schema van broederschap’ (PA, 27en 259; 10 en 232). Derrida heeft een 
schema op het oog dat verband houdt met een logica van familiaire bin-
ding, van zowel de bloedband als autochtone relaties, constructies van uit-
huwelijking (exogamie) en etnische stamverbanden, waarop weer tal van 
literaire ideeën en poëtische ficties omtrent liefde en vriendschap geënt 
zijn. Cruciaal in dit verband is vooral de derde term uit de beroemde leus 
van de Franse Revolutie die reeds Kant inspireerde: vrijheid, gelijkheid en 
broederschap. Beantwoordt er een realiteit aan dit drieluik, of een schema 
misschien? In antwoord op Jean-Luc Nancy trekt Derrida op kantiaanse 
wijze fel van leer: ‘Er is per definitie geen enkel gegeven criterium, geen 
enkele zekere regel, geen enkele onbetwijfelbare berekening, geen enkel 
betrouwbaar en natuurlijk bemiddelend schema (schème médiateur) om het 
onberekenbare te regelen en die gemeenschappelijke of universele maat 
van het incommensurabele te meten’ (V, 81).  

In Politieken van de vriendschap wordt een onreduceerbare ‘heterologie’ 
(Gasché 1986, 100) van vriendschapsbanden gearticuleerd, anders dan 
het schematisme van de broederschap, dat nog het werk van Kant en Lévi-
Strauss als een demon beheerste. Ik heb me niet een reconstructie voor-
genomen, van de ontwikkeling van het denken van Kant of Lévi-
Strauss, en evenmin een receptiegeschiedenis (zeg vanaf Mendelsohn en 
Herder naar Fichte, Schelling, Schiller, Goethe, Schopenhauer, Hegel 
etc.). Maar als er ergens de basis wordt gelegd voor de dwingende fictie 
van een moderne kosmopolis, dan is het wel in de derde Kritiek, waarin 
Kant de idee van een a priori redelijke grond van ons zuivere gevoel, als 
Gemeinsinn, meent te kunnen herleiden tot één bron van saamhorigheid. 
Kant lijkt stap voor stap (of maxime voor maxime) de gedachte te koes-
teren van een zekere vervulling of invulling van een uniform kosmopo-
litisme of een kosmopolitisch uniform. Deze dress code nodigt uit tot een 
structurele deconstructie, van de clan-, stam- en gemeenschapsvorming, 
en van typische fenomenen zoals monogamie en de broederlijke vriend-
schap tussen mannen. Op basis van mijn bevindingen in De elementaire 
structuren van verwantschap deconstrueer ik aldus de Kritiek van het oordeels-
vermogen: de pendant van Kants Gemeinsinn is Lévi-Strauss’ principe van 
verwantschap (parenté). 
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Wat zijn nu de mogelijkheden en onmogelijkheden van een andere 
notie van kosmopolitisme? De vertaling van een woord en een force staat 
op het spel, een gebeurtenis die Derrida aanduidt met het neologisme 
événementialité, door Peggy Kamuf vertaald als ‘eventiveness’ (DT, 157; 
123). Ik probeer een glimp op te vangen van de inventiviteit en de ge-
beurtenis van vriendschap, van de genoemde ‘ontijdige band’, vooraf en 
voorbij Kants categorie van relatie. Maar was vriendschap niet altijd al 
een tijdloos en ‘gastvrij denken: vooraf en voorbij kosmopolitisme’?1 
Waartoe nog deconstructie van kosmopolitismes? Hoe zeker kunnen we 
zijn van onze ontijdige band, en is een band wel mogelijk zonder cen-
trum, zonder spil van wederkerigheid? Naar aanleiding van Politieken van 
de vriendschap, Over gastvrijheid, Over het recht op filosofie vanuit kosmopoli-
tisch perspectief, vraag ik me af wat er nodig is, wat de noodzaak is van an-
dere vriendschap, met de ene en de andere vriend of vriendin, de nood-
zaak van zwermen van de ene naar de andere wereld. Kunnen we echt 
zicht krijgen op de grenzen van de mono-kosmopolitismes van voor-
heen? Heeft er echt ooit een wezen geleefd, ‘dat een politiek fallogocen-
trisme tot hier aan toe heeft bepaald, zijn kosmopolitieke democratie ... 
zijn kosmo-fratrocentrisme’ (PA, 294; 263)? Deze vragen zijn niet een-
voudig te beantwoorden. Mijn werk getuigt hopelijk van een zekere 
openheid, teweeggebracht door en georiënteerd op de ontijdige inwer-
king van geestverwanten. 

 
1 Hent de Vries. Religion and Violence, 293-398. 
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2. 
DE DECENTRERING VAN HET 
TRANSCENDENTALE SUBJECT 

 
 

In de zestiger jaren van de twintigste eeuw moet Lévi-Strauss een ver-
gelijkbare reputatie hebben gehad als Kant na de publicatie van de Kri-
tiek van de zuivere rede, te weten die van ‘omnivoor’ (Alleszermalmer).1 Die 
enorme kracht is afgenomen of misschien zelfs weggeëbd, daarom lijkt 
het wel alsof Derrida, ruim veertig jaar na de publicatie van Het schrift en 
de differentie, ons direct aanspreekt: ‘Als de structuralistische invasie zich 
op een dag zou terugtrekken, haar werken en tekens achterlatend op de 
stranden van onze beschaving (notre civilisation), zal zij voor de historicus 
van ideeën een probleem worden. Misschien zelfs een object. Maar de 
historicus heeft het mis als hij denkt er zo te komen: met dezelfde bewe-
ging waarmee hij die invasie als een object zou benaderen, vergeet hij de 
zin, en het gaat in de eerste plaats om een avontuur van het kijken, om 
een ommekeer (conversion) van de manier van vragen voorafgaand aan 
elk object’ (ED, 9). Die zin, en dat avontuur, en de verandering die mede 
Lévi-Strauss teweeg zou hebben gebracht in ‘onze beschaving’, houden 
vooral verband met een ‘decentrering’ en een ‘uiteenvallen’ van de kan-
tiaanse metafysica. Dat vereist een nadere toelichting van nog enkele 
citaten uit Het schrift en de differentie.  
 Nadat in ‘Genese en structuur’ en de fenomenologie Husserls kritiek op de 
filosofie van de structuur aan de orde is geweest, te weten ‘het diltheya-
nisme’ (ED, 237)2, onderscheidt Derrida in het voorlaatste hoofdstuk het 
structuralisme van Lévi-Strauss van ‘een klassiek denken van de struc-
tuur’ (ED, 410), tegelijkertijd situeert hij zijn denken binnen een omvat-
tende beweging van ‘decentrering: op het moment waarop de Europese 
cultuur – en bijgevolg de geschiedenis van de metafysica en haar con-
cepten – uiteengevallen is (a été disloqué)’ (ED, 414). Dit ‘uiteenvallen’ 
speelt zich vooral af in de Mythologica’s, waar ‘Lévi-Strauss’ vertoog over 

 
1 Kuehn, Kant. A Biography, 246. 
2 ‘Het structuralisme van de Weltanschauungsphilosophie is in de ogen van Husserl een 

historicisme. En ondanks de heftige protesten van Dilthey bleef Husserl denken dat Dil-
they, zoals al het historicisme, en in weerwil van zijn originaliteit, aan relativisme noch 
aan scepticisme kon ontkomen’ (ED, 237) 
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de mythe zich op zichzelf betrekt en zichzelf bekritiseert’ (ED, 419). Het 
meest belangwekkende van deze kritische decentrering zou zijn dat er 
‘uitgesproken afstand wordt genomen van elke verwijzing naar een cen-
trum, naar een subject, naar een geprivilegieerde referentie, naar een oorsprong 
of een absolute archi’ (ibid.).  

Ik interpreteer termen zoals absolute archi, centrum, oorsprong, sub-
ject, auteur etc., als benamingen van een oerbron die door Kant ook wel 
wordt aangeduid als een wezen dat spontaan met zichzelf bezig is (selbst-
tätiges Wesen), kortom de spontaniteit van het zogenoemde transcenden-
tale subject om het reeds gegeven menigvuldige ‘te plaatsen’ (setzen); het 
‘ik denk’, dat de activiteit uitdrukt van ‘het bepalen van mijn bestaan’ (B 
157, noot, vert. aangepast.). Het wezenlijke van dit wezen zou volgens 
Kant de zuivere rede zijn, want ‘de zuivere rede is in wezen uitsluitend 
met zichzelf bezig’ (A 680;B 708). Ik zal in dit hoofdstuk nagaan hoe Lé-
vi-Strauss afstand neemt van dit wezen, dat wil zeggen, hoe de structu-
rele decentrering van een oerautonome activiteit (Kant gebruikt woorden 
als Aktus en Factum) heeft plaatsgevonden.  

Ik bespreek nagenoeg dezelfde periode als Christopher Johnson, en ik 
vraag me evenals hij af hoe Lévi-Strauss als omnivoor zijn plaats ten op-
zichte van de filosofie heeft opgeëist, ik richt me daarbij echter vooral 
op het (neo)kantianisme en Kant. Johnson heeft laten zien dat Lévi-Strauss 
gedurende zijn ontwikkelingsperiode, tussen 1940 en 1960, zijn nieuwe 
opvattingen met een ‘zekere performatieve (legislatieve) force’ presen-
teert.1 Volgens mij leest hij de Structurele antropologie terecht als een bun-
deling van dubbele intenties: enerzijds een ‘onafhankelijkheidsverklaring; 
anderzijds had dit brede perspectief van de nieuwe antropologie ook ef-
fect op (affects) de status van andere, minder aanverwante disciplines zoals 
geschiedenis en filosofie’.2 Lévi-Strauss zet als aanstormend talent niet 
alleen sociologie en geschiedenis aan de kant (displaces), maar hij eist ook 
een ‘zekere kritische en ethische status op en begeeft zich daarmee op 
het gebied dat voorheen werd ingenomen door de filosofie’. De structu-
rele antropologie beoogde ‘de filosofie te absorberen’.3 

Ik denk hoofdzakelijk twee vragen te kunnen beantwoorden. Hoe en 
waar verwijst Lévi-Strauss expliciet naar Kant? En ten tweede: hoe ab-
sorbeert Lévi-Strauss de filosofie en wat stelt hij in de plaats van het met 
zichzelf bezige wezen? Voor de beantwoording van deze complexe vra-
gen dient de genoemde omwenteling van het kantiaanse schematisme als 

 
1 Johnson Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, 23, voetnoot. 
2 Ibid, 13. 
3 Ibid., 30. 
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leidraad. Deze vraag laat zich eigenlijk niet eerder dan aan het slot van 
hoofdstuk 5 beantwoorden, maar Lévi-Strauss omschrijft toch wel reeds 
in zijn Inleiding tot het werk van Marcel Mauss – toen hij geen ‘naïef struc-
turalist’1 meer was – enkele cruciale contouren. 
 
Maîtresses en maîtres 
In Trieste tropen gaat Lévi-Strauss uitvoerig in op zijn leerjaren binnen de 
muren van de Sorbonne en geeft hij ook meteen in het hoofdstuk ‘Hoe 
men een etnograaf wordt’ blijk van zijn afkeer van de aldaar beoefende 
filosofische gymnastiek die ‘tegelijkertijd met het trainen van het intel-
lect, de geest (l’esprit) deed verdorren’. In schril contrast met de manier 
waarop de leermeesteressen (maîtresses) – te weten geologie, psychoana-
lyse en het Marxisme – een vitale rol hebben gespeeld in zijn jeugd, be-
stond het onderricht van de latere leermeesters (maîtres) uit ‘een menge-
ling van bergsonisme en neokantianisme’. Men kan er over fantaseren 
hoe Lévi-Strauss die universitaire leerjaren beleefd moet hebben, mis-
schien wel zoals Wilhelm Meister zijn filosofische periode: ‘Het was als-
of mijn ziel zonder bijzijn van mijn lichaam dacht; zij zag het lichaam 
zelf aan voor een vreemd wezen’.2  

Blijkens het voorwoord van Het wilde denken, waarin hij toelicht waar-
om dit boek is opgedragen aan Maurice Merleau-Ponty, stond Lévi-
Strauss beslist niet alleen in zijn afkeer van het abstracte denken: ‘Ook 
als hij nog geleefd had, zou ik dit boek aan hem hebben opgedragen als 
voortzetting van een dialoog die in 1930 begon, toen wij elkaar in ge-
zelschap van Simone de Beauvoir leerden kennen na een onderwijsstage 
aan de vooravond van onze aggrégation’ (TSM, xi).3 Deze vooravond 
markeert tegelijk een periode waarin Lévi-Strauss zich, in tegenstelling 
tot zijn generatiegenoten, afwendt van de academische filosofie. ‘Mijn 
denken ontsnapte aan dat verstikkende isolement waartoe de praktijk 
van de filosofische reflectie het had gereduceerd’ (TT, 62).  

De titel La Pensée sauvage betekent niet alleen Het wilde viooltje4, er wordt 
tevens, in de woorden van Clifford Geertz, ‘een studie van het denken 

 
1 Didier Eribon, Claude Lévi-Strauss, De près et de loin, Parijs 1988, 63. 
2 Uit Wilhelm Meisters Lehrjahre van J.W. Goethe, in het hoofdstuk ‘Bekentnisse einer 

schönen Seele’. Sämtliche Werke, band 7, 447. 
3 In 1959 publiceert Merleau-Ponty een artikel (opgenomen in Signes) waarin hij Lévi-

Strauss, zoals François Dosse het uitdrukt, ‘vurig verdedigt’ , François Dosse, Histoire du 
structuralisme, vol.I. le champ du signe, 1945-1966, Paris. 1991, 60. 

4 Volgens Catherine Clément zijn op het Franse omslag van Het wilde denken ‘acht bloe-
men en een knop, van de Viola tricolor’ afgebeeld, ‘het wilde viooltje, ook wel de bloem 
van de Triniteit genoemd’ (Clément, Claude Lévi-Strauss, 37) In Du Miel aux cendres 
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(of thought)’ mee aangeduid.1 Mijn vermoeden is dat Lévi-Strauss’ weer-
zin tegen de academische filosofie niet een eenvoudige afwijzing is ge-
weest van het kantianisme of neokantianisme. Lévi-Strauss’ ontsnapping, 
of in elk geval zijn intentie daartoe, zou zelfs mogelijk innig kunnen sa-
menhangen met een oppositie – tussen wild en getemd denken – die zo 
kenmerkend is voor Het wilde denken. De vraag is dus: hoe neemt Lévi-
Strauss in zijn weerzin tegen het getemde en temmende denken toch 
een kantiaanse signatuur over? 

Na zijn studie kiest Lévi-Strauss voor de antropologie, al was het alleen 
al vanwege zijn ‘neolithische intellect’ (TT, 55). Hij aanvaardt een leerstoel 
sociologie aan de universiteit van São Paulo, waar hij wordt geacht bij te 
dragen aan sociologisch onderwijs, geschoeid op logisch-positivistische 
leest. Daar blijkt hij zich in een vergelijkbare situatie te bevinden als in 
1930 te Parijs, dit keer wordt echter niet de filosofie maar de sociologie 
gebruikt ‘in dienst van metafysische doeleinden’ (TT, 63). Zijn mede-oppo-
nenten tegen het droge dogmatisme van voorheen, heten nu niet Mer-
leau-Ponty, Sartre of De Beauvoir, maar Durkheim, Mauss, Boas. En als 
hij onder de dreiging van de Tweede Wereldoorlog naar New York uit-
wijkt, ontmoet hij nog een geestverwant: Roman Jakobson.2 Hij maakt zich 
in korte tijd de structurele linguïstiek eigen, hetgeen uiteindelijk resulteert 
in het eerste grote werk van de structurele antropologie, De elementaire 
structuren van verwantschap.3 Na de oorlog in Frankrijk teruggekeerd, zijn 

 
merkt Lévi-Strauss op dat een strofe uit het toneelstuk The Woman in the Moone van de 
zestiende-eeuwse Engelse schrijver William Lily, een verrassend verband legt met Het 
wilde denken. Ik citeer alleen de eerste regel: ‘Gather me balme and cooling violets’ (HA, 
19) De Engelse vertalers merken tussen haakjes op: ‘De Franse titel La Pensée sauvage 
betekent ook The Wild Pansy, een bloem die zeer verwant is aan de viooltjes uit het ci-
taat’. Het is niet uitgesloten dat ‘het wilde viooltje’ geïnterpreteerd kan worden als een 
symbool van eenheid, zoals Jean-François Lyotard meent: ‘de manifeste inhoud van het 
boek is de eenheid van natuur en geest’ (‘Les indiens ne cueillent pas les fleurs’, in: Clau-
de Lévi-Strauss (ed. Raymond Bellour, Catherine Clément), Gallimard 1979, 49. 

1 Geertz,The Interpretation of Cultures, 352. 
2 Lévi-Strauss en Jakobson hebben elkaar in 1942 in New York ontmoet. Ronald 

Schleifer noemt de ontmoeting tussen Lévi-Strauss en Jakobson ‘perhaps one of the great 
meetings of the twentieth century’, Ronald Schleifer, A.J. Greimas and the nature of Mea-
ning: Linguistics, Semiotics and Discourse Theory, London/Sydneys 1987, 16. Enkele dagen 
voor zijn overlijden ‘stuurt Roman Jakobson een overdruk van een artikel aan zijn 
vriend met de opdracht: ‘Voor mijn broer Claude’ (François Dosse, vol.I, 76). In het in-
terview met Eribon noemt Lévi-Strauss deze vriendschap een ‘broederlijke vriendschap’, 
en ‘een vriendschap zonder feilen, een vriendschap van veertig jaar’ (63) 

3 De elementaire structuren van verwantschap heeft Lévi-Strauss, tegelijk met zijn etnografische 
studie La Vie familiale et sociale des indiens Nambikwara, in 1948 als dissertatie voorgelegd, 
en het is in 1949 in boekvorm verschenen. 
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zijn generatiegenoten deel geworden van het instituut waaraan hij juist 
wilde ontsnappen. De weerzin tegen het ‘verstikkende isolement’ van de 
voor-oorlogse academische filosofie lijkt Lévi-Strauss wederom parten te 
spelen in het na-oorlogse Parijse denkklimaat, vooral ten aanzien van Jean-
Paul Sartre, die ‘de nieuwe tendensen van de metafysische reflectie’ ver-
woordde, ‘in plaats van de metafysica af te schaffen (au lieu d’abolir)’ (TT, 
61). Wie of wat moest er precies worden afgeschaft? 

Niet alleen in Trieste tropen en Het wilde denken zoekt Lévi-Strauss iets 
buiten de gevestigde kaders. Hij zocht ‘de zoom waar de geleefde erva-
ring de kennis overschrijdt’.1 Hij zocht op een andere wijze dan de fe-
nomenologie, maar zeker niet in strijd ermee, getuige de welwillende 
woorden van Merleau-Ponty, die in zijn inaugurele rede aan het Collège 
de France in 1952 aankondigt, ‘dat men spoedig zal zien dat het niet 
Marx maar De Saussure is geweest die de filosofie van de geschiedenis heeft 
uitgevonden’.2 Vanuit de gedachte van een grensoverschrijding – afschaf-
fing, uitvinding – en op zoek naar een wild en ander denken, wordt voor-
al Lévi-Strauss’ kritiek op het existentialisme bijna oververhit. Sartre’s 
denken krijgt er van langs als ‘een soort metafysica van winkelmeisjes’ 
(TT, 61). Lévi-Strauss ziet in hem de personificatie van een nieuw filoso-
fisch establishment dat niet veel verschilt van het vooroorlogse. Deze 
cartesiaanse gevangenis herinnert aan de muren van weleer: 
 

Wie zich eenmaal begint te nestelen in de zogenaamde evidenties van 
het Ik, komt er niet meer uit. De kennis van de mensen lijkt soms ge-
makkelijker te zijn voor degenen, die zich laten vangen in de valstrik 
van de persoonlijke identiteit. Maar daarmee sluiten ze de toegang tot 
de kennis van de mens af: ieder etnografisch onderzoek is gebaseerd op 
uitgesproken of onuitgesproken ‘bekentenissen’. In feite wordt Sartre 
de gevangene van zijn Cogito: dat van Descartes gaf nog toegang tot 
het universele, maar alleen door psychologisch en individueel te blij-
ven; door het Cogito te sociologiseren, wisselt Sartre slechts van ge-
vangenis (TSM, 249; vert. aangepast).  

 
1 Uit L’Arc 46, 47, citaat ontleend aan Berhard Waldenfels 47.  
2 Geciteerd door François Dosse, Histoire du structuralisme, vol.I., 62. Hoewel De Saussure 

de vader is van de structurele linguïstiek en de bedenker van transhistorische taalregels, 
lijken enkele passages in het manuscript van De Saussure, dat recentelijk onder de titel 
Écrits is uitgegeven, de gedachte van Merleau-Ponty te ondersteunen: ‘plus on étudie la 
langue, plus on arrive à se pénétrer de ce fait que tout dans la langue est histoire, c’est-à-
dire qu’elle est un objet d’analyse historique, et non d’analyse abstraite, qu’elle se com-
pose de faits, et non de lois, que tout ce qui semble organique dans le langage est en réalité 
contingent et complètement accidentel’ (149).  
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Opgesloten in een gevangenis? In een valstrik lopen? Waar bestonden 
die gevaren volgens Lévi-Strauss toch uit? Zijn kritiek op het existenti-
alisme in Het wilde denken – de ‘zogenaamde totaliserende continuïteit 
van het ik’ (PS, 339-340;TSM, 256) – kan geïnterpreteerd worden als 
indirect gericht tegen zijn vroegere universitaire leermeesters (de maîtres). 
Hij laat zich er echter summier over uit: ‘onze leermeesters waren zonder 
twijfel veel drukker bezig met L’Essai sur les données immédiates de la con-
science1 dan met de Cours de linguistique générale van F. de Saussure’ (TT, 
58). Enkele regels later distantieert Lévi-Strauss zich minstens zo ruw van 
het zogenaamde bergsonisme als van het existentialisme:  
 

In plaats van de geloofsartikelen of de cirkelredeneringen van het berg-
sonisme dat de dingen en zaken reduceert tot de toestand van een brij (à 
l’état de bouillie)2 om beter het onuitsprekelijke wezen ervan te doen uit-
komen, wilde ik me ervan verzekeren dat de dingen hun eigen waarde 
behielden, opdat ze de scherpte (netteté) van de contouren die hen be-
grenzen ten opzichte van elkaar niet verliezen, die elk van hen een intel-
ligibele structuur geeft (leur donnent à chacun une structure intelligible) (ibid.).  

 
In het belang van het structuralisme moet dus niet alleen acht geslagen 
worden op de (neo-cartesiaanse) valstrik van het geïsoleerde cogito, en 
het gesocialiseerde cogito van het existentialisme, maar ook op de ‘brij’ 
– of het verstrikkende breiwerk – van het bergsonisme, waardoor be-
paalde contouren, grenzen en intelligibele structuren verloren zouden 
gaan.3 Lévi-Strauss voelt zich bedreigd, op eendere wijze als Kant lijkt 
hem een gevoel te bekruipen van een niet meer weten ‘wat we van ons-
zelf moeten vinden’ (8:18). Met de intentie om ‘zich te vinden’ lijkt hij 
zijn structurele methode ook autobiografisch toe te passen: hij isoleert 
Sartre als een cartesiaanse verstening en hij loopt om Bergson heen als om 
de hete brij (een soort anti-cartesiaans magma). De geoloog van het wilde 
 
1 Dit eerste werk van Bergson is verschenen in 1889, zie: Bergson, Oeuvres, 1-157. 
2 Ik zie hier Lévi-Strauss zich gedragen als een kind van zijn tijd: harde polemiek was ver-

moedelijk een vorm van culturele verwerking van oorlogstrauma’s. De uitdrukking die ik 
als ‘brij’ heb vertaald, is een onvriendelijke en duidelijk strategisch bedoelde typering van 
Bergsons dynamische monisme. In zijn onovertroffen studie van Bergson komt Milic Ca-
pek tot de conclusie dat zijn filosofie kan worden getypeerd als een ‘panpsychisme’ (314), 
dat in tegenstelling tot Kants statische idealisme (73) gekenmerkt wordt door dynamiek. Ter 
verheldering stelt Capek subtiel: ‘the term ‘dynamic monism’ is not inappropriate’ (193). 

3 In La Vérité en peinture zegt Derrida het volgende over de ‘valstrik’, naar aanleiding van het 
schilderij van Van Gogh, getiteld ‘een paar schoenen’: deze schoenen strikken (piègent) degene die 
zijn eigen voeten er in wil doen ‘precies omdat men zijn voeten er niet in kan – en niet mag – 
doen en juist dat zou wel eens de vreemde valstrik (le piège étrange) kunnen zijn’ (VEP, 314). 
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denken meent zich, via allerlei aggregatietoestanden, te kunnen distanti-
ëren van het cogito, of beter: door andere cogito’s te verplaatsen, maakt 
hij plaats om ‘zich te kunnen vinden’. En zo begeeft hij zich bewust of 
onbewust in het spoor van Kant, die in de Kritiek van de zuivere rede ver-
klaarde: ‘Ik moest dus het weten opheffen, om voor het geloof plaats te 
verkrijgen (Platz zu bekommen)’ (B XXX, curs. van Kant). Dit ‘weten’ 
bestond ook voor Kant uit twee opponenten: Descartes en Hume. Lévi-
Strauss moest het weten van Sartre en Bergson isoleren en opheffen, om 
plaats te verkrijgen voor een geloof dat niet langer gefundeerd kon wor-
den door een zuiver redelijk ego. Plaatst Lévi-Strauss zich in een nieuw 
en tegelijk een zelfde totaliserend centrum? Lyotard heeft het effect van 
deze denkbeweging als volgt getypeerd: ‘Het wilde denken is niet een 
‘Ik denk’, maar een ‘Er denkt iets (Ça pense)’’.1 Zou Lyotard een ding of 
wezen hebben bedoeld met dit ‘Er ... iets’? 

Lévi-Strauss zet zijn kritiek op Bergson nog enige tijd voort, en wel 
door zijn metafysica te typeren als een ‘totemisme van het innerlijk’ (T, 
132-149). Deze vorm van totemisme zou volledig overeenkomen met het 
intellect van een wijze indiaan uit de Dakota-stam (T, 140).2 Lévi-Strauss’ 
conclusie luidt scherp: het ‘succes van Bergson is een indirect gevolg van 
zijn filosofische vooroordelen’. Bergson zou een etnocentrische metafy-
sica hebben ontwikkeld, die weliswaar overeenkomt met de logica van 
de Dakota, maar daarvan ook wezenlijk verschilt: Bergson heeft het an-
dere denken als prelogisch gekenmerkt en er op grond daarvan ‘een 
inferieure status’ aan toegekend (T, 147). De metafysica van Bergson kan 
derhalve volgens Lévi-Strauss worden samengevat als superioriteitsden-
ken, als een effect van etnocentrische verblinding.3 Geldt een dergelijke 

 
1 Jean-François Lyotard, ‘Les indiens ne cueillent pas les fleurs’, in: Claude Lévi-Strauss (ed. 

Raymond Bellour, Catherine Clément), Gallimard 1979, 61. 
2 Met ‘Dakota’ wordt een Noordamerikaanse stam aangeduid. In het vierde deel van de 

Mythologica’s, De oorsprong van tafelmanieren, licht Lévi-Strauss in een voetnoot toe dat hij 
de term ‘Siouan’ (Siouaans) gebruikt om een linguïstische familie aan te duiden waaron-
der ook ‘the Sioux of de Dakota stammen vallen’. (OTM, 205) 

3 Het is mogelijk dat Lévi-Strauss met deze kritiek zelfs de fenomenologie van met name 
Husserl dacht te treffen. In Trieste tropen wijst hij ‘de fenomenologie’ af omdat zij ‘een 
continuïteit tussen het beleefde en de realiteit postuleert’ (TT, 61) Er is in dit opzicht 
enige overeenkomst in Lévi-Strauss’ afwijzing van ‘de fenomenologie’ en Bergson. Maar 
wie Lévi-Strauss met ‘de fenomenologie’ precies heeft bedoeld, is onduidelijk. De vol-
gende anekdote suggereert een verband. Tijdens een congres in 1959, ter ere van de 
honderdste geboortedag van Bergson, geeft Roman Ingarden voor Husserl een omschrij-
ving van Bergsons begrip durée pure, waarop Husserl zegt: ‘Das is fast so, als ob ich Berg-
son wäre’ (Capek, 172) Misschien brachten ‘Bergson’ en de ‘fenomenologie’ een zelfde 
soort aversie bij Lévi-Strauss teweeg. 
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verblinding niet a fortiori ook voor de andere maître van het Franse neo-
kantianisme, voor Kant? Opvallend genoeg is Lévi-Strauss’ kritiek op Kant 
veel vager, en ook de identiteit van die zogenoemde neo-kantianen is 
veel minder gemakkelijk te traceren. 

Waarschijnlijk geloofden de vroegere meesters van Lévi-Strauss – mo-
gelijk beïnvloed door Comte en Poincaré – in het bestaan van zoiets als 
logisch-mathematische kennis a priori, een vorm van kennis die toepas-
baar zou zijn op elk empirisch materiaal. Het apriorisme uit de studen-
tentijd van Lévi-Strauss kan liberaler zijn geweest dan dat van Kant, toch 
moeten ook die neo-kantiaanse maîtres mordicus tegen een culturele re-
lativering van hun eigen denkbeelden zijn geweest. Zij wilden uitsluitend 
de dingen onderwerpen ‘aan een onafwendbare restrictie (une inévitable 
contrainte)’ (TT, 58). 

Lévi-Strauss heeft vooral een negatieve voorstelling van zaken gegeven 
wat betreft het intellectuele klimaat waarvan hij lange tijd deel uitmaak-
te: een verstikkende mengeling van bergsonisme en neokantianisme. Maar 
het bergsonisme is niet Bergson en het neokantianisme niet Kant. We 
hebben veeleer te maken met strategische anti-affecties: een aanval op 
het ene isme (als te vaag) en een afwijzing van het andere isme (als te ri-
gide). Zo zou zelfs de kritiek op Sartre’s cartesiaanse valstrik in verband 
kunnen worden gebracht met de genoemde ‘onafwendbare restrictie’ van 
het neokantianisme en daarmee met Kants bezige wezen. Lévi-Strauss 
citeert Kant echter nooit direct, en hij uit zijn weerzin nooit precies, bij-
voorbeeld nooit naar een bepaalde passage in een tekst van Kant. Deze 
onduidelijkheid maakt de vraag ambigu: meende Lévi-Strauss nu dat de 
metafysica van Kant of die van het Franse (neo)kantianisme1 moest wor-
den afgeschaft? 

In het voorwoord van De blik van veraf – opgedragen aan Roman Ja-
kobson2 – wordt de omwenteling die de structurele linguïstiek in de 
sociale wetenschappen zou hebben teweeggebracht, gekarakteriseerd als 
 
1 François Dosse noemt de neokantianen Louis Couturat en Friedrich Paulsen. Steven 

Lukes noemt Renouvier: ‘Kantianism, through the intermediary of Renouvier, was as if 
reawakend in France after 1870’, en voorts: ‘a kind of idealist rationalism, combining the 
influences of Kant and Descartes, prevailed, in various forms, between 1880 and 1920’ 
(Steven Lukes, Émile Durkheim: his life and work. A historical and critical study; Allen Lane, 
London, 1973, 434). Het is mij niet bekend in hoeverre het Duitse neokantiansime van 
Cohen en Cassirer in Frankrijk is gerecipieerd. Lévi-Strauss zou echter ook als (neo) 
kantiaan beschouwd kunnen worden op basis van het werk van Durkheim, al is ook 
Durkheims kantianisme door Steven Collins gerelativeerd: ‘a quite straightforwardly un-
Kantian non-universalist view’, in: The category of the person, Michael Carrithers, Steven 
Collins, Steven Lukes (ed.), Cambridge University Press 198, 49. 

2 Roman Jakobson is in 1982 overleden. Een jaar later komt De blik van veraf uit. 
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een revolutie, en wel een ‘Copernicaanse revolutie’ (TVA, xii). Deze 
uitdrukking is zo goed als onlosmakelijk verbonden met Kant, om pre-
cies te zijn met zijn voorwoord bij de tweede druk van de Kritiek van de 
zuivere rede (B XVI-XVII). Lévi-Strauss typeert dus in kantiaanse termen 
– maar zonder enige verwijzing naar Kant – een cruciale omwenteling 
in de geschiedenis van de sociale wetenschappen. Die revolutie zou te-
genwoordig, naar aanleiding van Richard Rorty’s publicatie worden 
aangeduid als ‘linguistic turn’.1 Hoewel vrijwel elke intellectuele veran-
dering met woorden als ‘turn’ of ‘revolutie’ kan worden aangeduid, 
heeft de structurele linguïstiek Lévi-Strauss kennelijk niet onberoerd ge-
laten. Maar waarom zou hij deze niet geringe omwenteling nu toch in 
typisch kantiaanse termen hebben aangeduid?  

De relatie tussen Kant en Lévi-Strauss lijkt niet verder te gaan dan een 
incidentele, misschien wel toevallige woordkeuze. Als men het structu-
ralisme probeert te begrijpen als methodologisch equivalent, lijken de 
problemen zich alleen maar op te stapelen. Zo meent bijvoorbeeld Gon-
salv Mainberger dat ‘de tekenconstellatie in de mythologica en kennis-
leer van Lévi-Strauss een vergelijkbare rol speelt als de categorieëntabel 
in de speculatieve wetenschap bij Kant’.2 Deze gelijkstelling ontkent 
vooral de linguïstische voorgeschiedenis van het structuralisme. De ver-
onderstelling van Mainberger dat Lévi-Strauss naast een mythologica 
over een kennisleer zou beschikken, suggereert een tweedeling die zelfs 
regelrecht indruist tegen de geschiedenis van de antropologie. Zo heeft 
Rodolphe Gasché al in 1973 vastgesteld, dat ‘het begrippenpaar verkla-
ren en begrijpen, dat Dilthey en Spengler hebben ingevoerd om de 
werkwijze van de exacte wetenschappen van die van de mensweten-
schappen te scheiden, zijn relevantie verliest in de antropologie’ (zie ook: 
SA2, 9).3 En Lévi-Strauss wijst er al in 1945 op dat Marcel Mauss de 
toekomst van de antropologie niet verbonden zag met de kentheorie, 
maar met de linguïstiek: ‘sociologie zou zeker meer vooruitgang hebben 
geboekt als zij in alle opzichten de linguïstiek had gevolgd’ (AS, 37; 
SA1, 31-32)4. In zijn Inleiding tot het werk van Marcel Mauss ziet Lévi-

 
1 Richard Rorty. The Linguistic Turn: recent essays in philosophical method, Chicago 1967. 
2 Gonsalv Mainberger Rhetorica II. Spiegelingen des Geistes. Sprachfiguren bei Vico und Lévi-

Strauss, Stuttgart 1988, 222. 
3 Rodolphe Gasché, Die hybride Wissenschaft. Zur Mutation des Wissenschaftsbegriffs bei Émile 

Durkheim und im Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss, J.B. Metzlersche Verlagsbuch-
handlung Stuttgart 1973, 84 

4 In De Mauss à Claude Lévi-Strauss, in: La nouvelle revue française, 1959, bd. 2, 615-631 
(herdrukt in Signes) merkt Maurice Merleau-Ponty op dat ‘Mauss in dit opzicht veeleer 
beschikte over een intuïtie dan over een theorie, wat het sociale betreft ... deze theorie 
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Strauss zich duidelijk als de linguïstische opvolger van Mauss: ‘zoals de 
fonologie een nieuw tijdperk inluidde voor de linguïstiek, zo luidde het 
Essay over de gift een nieuw tijdperk in voor de sociale wetenschappen’, 
en dit is een ‘dubbel evenement’ dat ‘jammer genoeg bij Mauss in een 
schetsmatige toestand is gebleven’ (IM, XXV). Lévi-Strauss blaakt van 
ijver om verandering te brengen in die ‘schetsmatige toestand’. 

Het is van belang om kort te memoreren dat Jacques Derrida de struc-
turele antropologie reeds in De la grammatologie heeft getypeerd als een lin-
guïstische variant van het logocentrisme (te weten een ‘fonologisme’), een 
kennis die geënt is op een ‘etnocentrische metafysica’ (GR, 117, 79). Lévi-
Strauss’ droom van een nieuw tijdperk draagt duidelijk de sporen van ‘de 
geschiedenis van de waarheid’ (GR, 34, 20). Derrida heeft als geen ander 
de metafysische valstrikken van dit denken aangetoond. Zo meent Lévi-
Strauss toch nog het schrift te kunnen begrijpen als een fundamenteel cri-
terium tussen enerzijds beschaafde en gewelddadige en anderzijds primi-
tieve en geweldloze samenlevingen (respectievelijk met en zonder schrift). 

Problematisch in dit verband is de overeenkomst die Mainberger ziet 
tussen tekenconstellatie en categorieëntabel. Voor zover Lévi-Strauss zich 
van de term ‘constellatie’ bedient – hij gebruikt ook termen als ‘grote 
constitutieve eenheden’ (grosses unités constitutives, AS, 233; SA1, 211), 
‘totaliteit’ (AS, 399; SA1, 365), ‘systeem’(RC, 12), of ‘paradigmatische 
verzameling’ (HA, 356) – heeft hij toch zeker nergens beweerd dat de 
structurele analyse zoals de transcendentaalfilosofie een index of lijst 
(Verzeichnung) kan opstellen van ‘alle oorspronkelijk zuivere begrippen 
van de synthese die het verstand a priori in zich omvat’ (A 80;B 106). 
Een gelijkstelling tussen de tekenconstellatie van Lévi-Strauss en de cate-
gorieëntabel van Kant is dus alleen mogelijk als er voorbij wordt gegaan 

 
moest nog worden ontdekt’ (617), waarmee hij ondubbelzinnig op de structurele antro-
pologie doelt. De fonoloog Nicolas van Wijk wijst in 1939 op een dergelijke relatie tussen 
Durkheims definitie van de taal als ‘sociaal feit’: Phonologie. Een hoofdstuk uit de structurele 
taalwetenschap, ‘s Gravenhage 1939, 3-4. De Saussure geeft in hoofdstuk V van zijn Course in 
general linguistics aan dat ‘er talloze aspecten zijn waarbij linguïstiek is gerelateerd aan etnolo-
gie’ (21). Voor De Saussure behoort de etnologie echter nog tot de ‘externe linguïstiek’. 
Niettemin blijkt ook uit het recentelijk gevonden manuscript van De Saussure, dat hij taal 
in de eerste plaats opvat als een sociaal fenomeen: ‘La langue réside dans l’âme collective’ 
(Écrits, 334). Dit begrip van collectieve ziel of volksziel is in het denken van De Saussure 
mogelijk verwant aan zijn latere term langue als een systeem van connotaties. De Saussure 
distantieert zich expliciet van het christelijke begrip van ziel, waarvan ter verduidelijking 
een vroegere uitspraak getuigt, over een zendeling die meende op grond van een ‘geheime 
reden’ in de taal van een ‘wilde bevolking’ het synoniem voor het idee ‘ziel’ te hebben ont-
dekt: ‘cette raison secrète ne peut être qu’une raison négative, puisque l’idée positive d’âme 
échappait totalement par avance à l’inteligence et au sens du peuple en question’ (ibid., 78). 
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aan misschien wel het belangrijkste breekpunt: de structurele antropologie 
erkent de kennisleer niet als ontologisch criterium, er bestaan uitsluitend 
culturele, talige verschijnselen van mythologica’s. De vermeende overeen-
komst kan zelfs niet uit het eerste hoofdstuk van Structurele antropologie 
(twee jaar na De elementaire structuren gepubliceerd) worden afgeleid. Daar 
beweert Lévi-Strauss dat het het doel van de antropologie is om ‘een in-
ventarisatie (un inventaire) te maken van de onbewuste mogelijkheden’ en 
hij meent voorts dat deze lijst of dit ‘repertoire’ ‘niet ongelimiteerd is’ 
(SA1, 23). Waar de grens zich ook moge bevinden, Lévi-Strauss staat ze-
ker geen overzichtelijke collectie van twaalf (Kant) of vijftien (Aristoteles) 
categorieën voor ogen. Structurele categorieën vormen geen apriorische 
verzameling substanties, het zijn mentale en sociale structuren, effectieve 
relaties die ons op ontelbare manieren beïnvloeden. 

In de lijn van het voorgaande zou het vermeende transcendentalisme 
van Lévi-Strauss opgevat kunnen worden als een instrument om toegang 
te krijgen tot categorieën die hij tracht te begrijpen als effecten van (on-
bewuste) sociale structuren. En dat klinkt weer zo onkantiaans dat Lévi-
Strauss zelf geciteerd moet worden voor een weerwoord: ‘Wat mijn rela-
tie tot Kant betreft, daar maak ik geen mysterie van, ik heb vaak mijn ver-
wantschap met hem opgeëist’.1 Als dat zo is, kunnen we ons met recht 
afvragen waaruit die band dan wel positief moge blijken – behalve uit zijn 
afwijzing van een rigide vorm van neokantianisme.2 Hoe vaak en wanneer 
precies maakt Lévi-Strauss aanspraak op verwantschap met Kant? Hoe ci-
teert hij Kant en op welke werken beroept hij zich voornamelijk? Lévi-
Strauss verwijst wel meer dan eens naar Kant, maar hij citeert hem nooit 
letterlijk, hij parafraseert hem, meestal zonder een precieze bronvermel-
ding. In een sporadisch geval noemt hij de titel van een werk: in Regarder, 
Écouter, Lire wordt drie keer de Kritiek van het oordeelsvermogen vermeld.3 

 
1 Interview door André Akoun, Françoise Morin en Jacques Mousseau in: Psychology To-

day, mei 1972, 74. 
2 In Introduction à l'oeuvre de Marcel Mauss (1950) roemt Lévi-Strauss Mauss om zijn moed (na-

melijk de courage om het verband te hebben gelegd tussen de etnologie en de psychoana-
lyse) Het lijkt alsof hij zijn eigen autobiografie spiegelt aan die van Mauss die ook ‘een in-
tellectuele en morele vorming’ had genoten ‘‘die even kuis was als die van het neo-kantia-
nisme dat aan het einde van de negentiende eeuw op onze universiteiten regeerde’ (IM, XI). 

3 Jean Petitot heeft dit werk als uitgangspunt genomen om de invloed van Kant op specu-
latieve wijze te onderzoeken. Hij wijst daarbij op de betekenis van Kants Kritiek van het 
oordeelsvermogen voor auteurs als Goethe, Peirce, Husserl, D’Arcy W. Thompson, Turing, 
Valéry, Jakobson, Merleau-Ponty en uiteindelijk ook Lévi-Strauss. Kant wordt aldus aan 
het begin en Lévi-Strauss aan het einde van een genealogie geplaatst. J. Petitot, La généa-
logie morphologique du structuralisme, in: Critique, Revue générale des publications françaises er 
étrangères, Janvier-Février 1999, Tome LV. – No. 620/621. 97-123. 
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Een absolute grens 
Sommige uitspraken van Lévi-Strauss doen overduidelijk kantiaans aan, 
waarmee zeker niet is gezegd dat met een aantal vage associaties de pro-
blemen zijn opgelost. In gesprek met Georges Charbonnier valt de naam 
van Kant geen enkele keer, en de eerste vraag in het hoofdstuk ‘Primitie-
velingen’ en ‘beschaafden’ is ook zeer algemeen: 
 

Welke fundamentele verschillen merkt u op, wat het functioneren en de 
structuur betreft, tussen de samenlevingen die het object (l’objet) uitmaken 
van uw onderzoek en de samenleving waarin wij leven, de onze (la nôtre)?1 

 
De vraag is misschien bedoeld als provocatie, het blijkt in elk geval een 
moeilijke vraag en Lévi-Strauss is er zelfs niet van overtuigd of een ant-
woord mogelijk is: ‘U stelt mij een van de moeilijkste vragen, waarvan 
men soms verwacht dat de antropologie die kan beantwoorden. Zo 
moeilijk, dat ik er niet van overtuigd ben of een antwoord zelfs mogelijk 
is’. Zouden er volgens de structurele antropologie eigenlijk wel ver-
schillen bestaan tussen de samenlevingen die het object van onderzoek 
zijn en de onze? Waarop zou het verschil zijn gebaseerd tussen het wilde 
denken en ons westerse wetenschappelijke denken? Lévi-Strauss beant-
woordt de vraag van Charbonnier filosofisch:  
 

Het zou kunnen zijn dat we hier stuiten op een absolute grens (une 
limite absolue) van ons kennen’, niet alleen een grens van de antropo-
logie, maar ‘van elke kenniswijze’ (de tout mode de connaissance). 2 

 
Als we nu trachten na te gaan hoe Kant het kennen op absolute wijze 
begrensd achtte, komen we vrijwel onvermijdelijk uit bij zijn onder-
scheid tussen ‘phaenomena’ en ‘noumena’, waarbij ‘het begrip van een 
noumenon .... louter een grensbegrip’ is (A 255;B 310-311). Evenals 
Kant lijkt ook Lévi-Strauss te doelen op een metafysische grens van elke 
wijze van kennen. Heeft Kant daarbij echter het transcendentale on-
derscheid tussen zinnelijk (sensibel) en bovenzinnelijk (intelligibel) in 
gedachten, waarbij het cruciaal is dat er ‘buiten de sfeer van de verschij-
ningen’ (außer der Sphäre der Erscheinungen) beslist geen kennis mogelijk 
is, Lévi-Strauss lijkt toch bepaald niet die grens voor ogen te staan, eer-
der een sociaal-culturele grens, die echter wel absoluut zou gelden: die 

 
1 Georges Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, Paris 1961, 24.  
2 Ibid., 24. 
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grens betreft immers ons kennen en tegelijk ook ‘elke kenniswijze’. 
Waar zou die grens lopen? En wie bedoelde Lévi-Strauss met ons? 

Onderschrijft Lévi-Strauss misschien impliciet wat Tylor in zijn Origin 
of Culture stelt: ‘Er is een soort intellectuele grens (frontier) waar degene 
die met een mythe wil sympatiseren binnen moet blijven, maar er bui-
ten moet zijn wil hij de mythe onderzoeken, en het is ons geluk (our 
fortune) dat we bij deze grenslijn leven, en in en uit kunnen gaan’1. Heb-
ben alleen wij het ‘geluk’ om dichtbij het front te leven en wie zijn er 
dan niet zo vrij over die grens heen te kunnen? Lévi-Strauss herfor-
muleert Tylors ‘geluk’ als een ‘technique du dépaysement’ (AS, 132; SA1, 
117). Deze ‘techniek van ontheemding’ zou de onderzoeker in staat 
stellen zich vrij te maken van auto- en allochtone restricties.2 De antro-
poloog lijkt aldus met behulp van zijn ontheemdingstechniek de grens-
werkingen tussen cogito’s en culturen te kunnen waarnemen. In welke 
zin verschilt nu dit gezichtspunt van het zo familiaire perspectief van 
Kants wezen dat uitsluitend met zichzelf bezig is? 

Lévi-Strauss beschouwt zijn ontheemdingstechniek niet als een geluk 
of toeval, het is een instrument dat hem wezenlijk ter beschikking staat, 
een macht die elke cultuur tot object kan maken. De ontheemdings-
techniek is het effect van een gespleten en splijtende force. Lévi-Strauss 
wilde ontsnappen aan het ‘droge dogmatisme’ van de academische fi-
losofie en om dat doel te bereiken moest hij zijn ontheemdingstechniek 
wel aanwenden op de bestaande wetenschappelijke disciplines (sociolo-
gie, etnologie, geschiedenis, filosofie), hij moest ze verplaatsen, met de 
bedoeling ‘de antropologie in het centrum van de geestes- en sociale 
wetenschappen te plaatsen’.3 

Als het nu zo is dat ‘in het tijdperk van de Verlichting ... de grondsla-
gen van de moderne antropologie’ zijn gelegd4, dan laat de vraag naar de 
band van Lévi-Strauss met de zogenoemde metafysica zich zeker toe-
spitsen op de ambigue verhouding van Lévi-Strauss tot Kant. Met an-
dere woorden, Lévi-Strauss maakt zeker ook deel uit van een tijdperk 

 
1 Edward Burnett Tylor, The Origin of Culture, New York 1958 (1871), 317. 
2 Johnson vertaalt ‘technique of estrangement’ (Johnson, Claude Lévi-Strauss, 142), en met 

sommige andere termen lijkt hij hierop te variëren, zoals met ‘radical displacement’ en 
‘defamiliarization’ of ook: ‘distanced or defamiliarized perspective’ (ibid., 9, 25) Om de 
lading van de term ‘techniek’ nog enigszins te verduidelijken: in Structurele antropologie 
worden ‘sociale en politieke activiteiten’ getypeerd als ‘super-techniek’ (AS, 415; SA1, 
357) Een techniek van ontheemding is met andere woorden een soort strategie van de-
nationalisatie – als het ware het omgekeerde van inburgering of assimilatie. 

3 Johnson, ibid., 5. 
4 Fabian, Time and the Other, 3. 
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dat reeds door Kant in het voorwoord van de eerste editie van de Kritiek 
van de zuivere rede als ‘metafysica’ is getypeerd: ‘het strijdtoneel van deze 
eindeloze twisten heet nu metafysica’ (A VIII, vert. aangepast). Kant 
meende die twisten te kunnen beslechten in het voordeel van de zuivere 
rede, daarvan getuigt zelfs een van zijn laatste essays Over een voorname 
toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen:  
 

De innerlijke ervaring en het gevoel (dat op zich empirisch en dus 
toevallig is) worden alleen opgewekt door de stem van de rede (dicta-
men rationis), die tot iedereen duidelijk spreekt en wetenschappelijk 
kan worden gekend (8: 402).  

 
In zijn aversieve reacties tegen het rationalistische dictaat van de tijdgeest 
van het interbellum, en in zijn verlangen om zich af te wenden van de 
‘innerlijke ervaring en het gevoel’ van het filosofische tijd- en strijdperk, 
zoekt Lévi-Strauss aansluiting bij de antropologie, en denkt zich op deze 
wijze te kunnen ontdoen van de metafysica. Met een blik van ver af en 
met zijn strategie van ontheemding, distantieert hij zich, en tracht hij de 
machtsgreep van de (kantiaanse) rede van zich af te schudden: ‘want de 
rede zelf (la raison elle même), zoals Durkheim en Mauss reeds begrepen, 
is eerder een product dan een oorzaak van culturele evolutie’ (RE, 60; 
VA, 34).1  

Het antwoord van Lévi-Strauss in het interview met Charbonnier had 
misschien slechts de schijn van een kantiaanse gedachte. Een directe ge-
lijkstelling blijkt (wederom) mank te gaan. Lévi-Strauss gebruikt name-
lijk wel metafysische uitdrukkingen als ‘Copernicaanse wending’ en ‘ab-
solute grens’, toch gaf hij tegelijk ook aan dat hij twijfelde aan de abso-
luutheid van die grens: ‘het zou kunnen zijn dat we hier stuiten op een 
absolute grens van ons kennen’ (mijn curs.). En daaruit trekt Lévi-Strauss 
kennelijk wel de conclusie, dat we elke – ook onze eigen – samenleving 
kunnen bekijken met ‘de theoretische blik’, de ‘imperiale blik’.2 In dit 
verband heeft Lévi-Strauss meer dan eens gespeculeerd over de onbe-
grensde mogelijkheden van de cybernetica, met name die van Norbert 
Wiener. Johnson is hier uitvoerig op ingegaan en hij legt een duidelijk 
 
1 In Het wilde denken distantieert Lévi-Strauss zich nog van Durkheim: ‘Dat betekent 

echter nog niet dat we ons aansluiten bij Durkheim’s these van de sociale oorsprong van 
het logische denken. Hoewel er tussen de sociale structuur en het systeem van categorie-
en ongetwijfeld een dialectische verhouding bestaat, is dat systeem nog niet een gevolg 
of een resultaat van die structuur’ (TSM, 214)  

2 Aldus Johannes Fabian, respectievelijk in: Moments of Freedom: Anthropologie and Popular 
Culture, The University Press of Virginia 1998, 87, en Anthropology with an Attitude, 179. 
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verband tussen de techniek van ontheemding en een ‘instrumentele be-
nadering’.1  

Ter verheldering van de vraag hoe het trekken van de ‘absolute grens’ 
in de structurele antropologie in zijn werk gaat, lijkt er toch wel zoiets 
te tellen als een kantiaans-tyloriaanse grenswerking: ‘Het lijkt mij dat de 
grote moeilijkheid hieruit voortvloeit dat het volstrekt niet hetzelfde is 
om een samenleving van buitenaf (de l’extérieur) te bekijken, en deze van 
binnen te bekijken (regarder de l’intérieur)’.2 Het gaat hier weliswaar om 
een sociale, in plaats van een transcendentale deling, toch zijn ‘binnen’ 
en ‘buiten’ ‘volstrekt niet hetzelfde’. Lévi-Strauss lijkt nog wel de vrij-
heid met Kant en Tylor te willen delen, maar rekent zich niet meer zo 
gelukkig. Wanneer wij een samenleving van buitenaf (du dehors) bekij-
ken, kunnen wij kille meettechnieken (très froidement) toepassen op een 
zeker aantal cijfers (un certain nombre d’indices) om vervolgens verschil-
lende samenlevingen te vergelijken, ‘maar wanneer wij er binnen zijn 
(quand on est dedans) vergroten en transformeren zulke elementen zich 
voor elk lid, van welke samenleving dan ook, al was het de beschaafdste 
of de primitiefste, dat is van geen belang’.3 Wanneer zijn we buiten en 
wanneer binnen? Is het sociale innerlijk een soort kwestie van meting 
van (lichaams)temperatuur? Waar loopt die grens tussen gelukkig en on-
gelukkig bewustzijn, van wie is die kilte? Wie wordt er niet door ge-
troffen? 

We kunnen volgens Lévi-Strauss aannemen dat voor elk lid van elke 
samenleving geldt dat hij/zij wel ergens binnen is – zoals een Bergson of 
een wijze Dakota. En wanneer ‘wij er binnen zijn’, in een beschaafde of 
primitieve samenleving – ‘dat is van geen belang’ – dan worden de din-
gen anders beleefd: de dingen worden vergroot en getransformeerd. 
Misschien bedoelt Lévi-Strauss dat het ‘er binnen zijn’ voor elk lid van 
elke samenleving geldt – kortom, een soort universeel geldig gevoel van 
ons, een force van gemeenschap, voor elke groep of stam anders, maar 
wel over de gehele wereld verspreid. Volgens deze gedachte levert de 
mogelijkheid van een innerlijke beleving van gemeenschap geen essentieel 
verschil op tussen samenlevingen, niet tussen westerse samenlevingen, en 
niet tussen ‘the West and the rest’.  

Elke autochtoon kan de muren – de ogenschijnlijk absolute grenzen – 
van zijn eigen cultuur anders beleven: als een veilige haven, een kille 
gevangenis, een listige valstrik, een toonbeeld van verhevenheid, een 

 
1 Johnson, 96. 
2 Charbonnier, 25. 
3 Ibid., 25. 



 55

onzinnig knutselwerk etc. Meent Lévi-Strauss nu dat die vermeende absolute 
grens eerder een historische en gevoelsmatige, een imaginaire grens is, 
met als cultureel effect een bepaalde categorie, namelijk die van het 
zelf?1 Die grens is zeker niet ergens waarneembaar of meetbaar, het is 
geen evidentie van het ik, maar het is ook niet niets, het is ‘een soort 
intellectuele grens’ die misschien niet niet kan worden overschreden. 
Het is geen eenvoudige grens. En kan die grens ooit een instrument 
zijn, een soort etnische schuiftrompet? Dragen we de verschuiftechniek 
altijd met ons mee? Lévi-Strauss lijkt Tylor als volgt te antwoorden, ik 
vertaal: ‘Om te kunnen observeren moet men erbuiten zijn. Men kan – 
dat is een ethische keuze – prefereren (maar is het mogelijk?) om zich te 
vestigen (se fondre) in de samenleving waar men deel van uit maakt, zich 
ermee identificeren (s’identifier). Het weten is aan de andere kant’.2 Om 
te kunnen observeren moet men altijd ‘erbuiten’ zijn. Men moet zich 
altijd aan de ‘andere kant’ bevinden, de kant die Lévi-Strauss ook altijd 
zal identificeren met ‘het weten’, en dat weten lijkt verband te houden 
met een zich niet willen of kunnen vestigen. A priori ontheemd? Dit 
gedistantieerde weten is niet zuiver transcendentaal ethisch, maar het 
heeft er wel veel van weg: ‘de wereldbeschaving (is) een soort grensbe-
grip (une sorte de concept limite)’ (AS2, 417; SA2, 358). 

De zogenoemde ontheemdingstechniek, de methode van verplaatsen, 
decentreren en opponeren is niet exclusief voorbehouden aan een lid 
van een zogenaamd westerse samenleving. Relevant is hier een ethico-
etnografische ervaring van Lévi-Strauss waarover hij in een gesprek met 
George Steiner het volgende vertelt: ‘Ik herinner me bijvoorbeeld, toen 
ik bij de Nambikwara in Centraal Brazilië was, dat één van de clans een 
opperhoofd (chief) had, die uitzonderlijk geïnteresseerd was in de ge-
woontes en leefwijzen van de naburige stammen. Wij wisselden echt 
informatie uit zoals ik met een collega zou hebben gedaan’.3 Zelfs mid-
den in Brazilië kan kennelijk een chief samen met een collega anderen 
van buitenaf bekijken. De chief is een effect van (sociaal-culturele) tegen-
stellingen, maar de chief, chef of maître, is ook degene die, als een machtige 
overheid, zijn of haar buitenlandse politiek als strategie van ontheemding 
overal operationeel kan maken. 

Ook in De elementaire structuren van verwantschap observeert Lévi-Strauss 
hoe de Nambikwara, evenals westerse volken, voortdurend te maken 

 
1 In het artikel A category of the human mind: the notion of person; the notion of self bespreekt 

Marcel Mauss de mogelijk historische stadia van de ‘categorie van het zelf’. 
2 Didier Eribon, De près et de loin, 214. 
3 In: Encounter, Vol. XXVI, no.4, april 1966, 35, mijn curs. 
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hebben met effecten van ontheemding, en niet alleen van theoretische 
blikken: ‘uitwisselingen zijn de vreedzaam opgeloste oorlogen, en oorlo-
gen zijn het resultaat van mislukte transacties’ (ESK, 67). De grenzen van 
strijdperken zijn werkingen en effecten van relaties tussen culturen. En 
om dezelfde reden dat een absolute grens aan ieders begrip ontsnapt en 
tegelijk steeds een ander effect heeft op elke vorm van bestaan, kan ook 
‘geen samenleving volmaakt’ worden genoemd. ‘Geen enkele samenle-
ving is door en door goed; geen enkele is absoluut slecht’ (TT, 462-463). 
Hoe heeft Lévi-Strauss nu ooit gedacht zelf te kunnen ontsnappen aan 
een of andere metafysica? De wetenschapper heeft veel weg van een 
zwermer, hij ‘vertrekt en keert terug als een fantoom’.1 

In het interview met Charbonnier keert de werking van binnen-bui-
ten nogmaals terug, maar dit keer niet als een waarneembare schijngrens. 
In deze hernieuwde poging om grip te krijgen op het onderscheid, roept 
Lévi-Strauss de hulp in van gevoelens en verbeeldingskracht, ‘een ander 
soort inzicht’:  
 

Stelt u zich voor (imaginez), vanuit een ander soort inzicht, wat de dood 
van een individu betekent, voor de eenvoudige ‘kennissen’ of voor 
zijn eigen familie. Van buitenaf gezien (vu de l’extérieur) is het een nogal 
alledaagse gebeurtenis (un événement assez banal), maar, voor de naaste 
familieleden stort er een universum (un univers) in: wij kunnen nooit 
precies begrijpen wat de rouw is van een familie die niet onze familie 
is, dat is een rouw die niet onze rouw is (mijn curs.).2 

 
De lezer wordt niet alleen verzocht zich de dood van een individu voor 
te stellen, hij moet ook, en vooral, dit abstracte, overleden individu 
splitsen en onderwerpen aan de oppositie ‘eenvoudige kennis’ versus 
‘naaste familielid’, tussen hun alledaagse gebeurtenis en het instorten van 
ons universum. Het universele wij-gevoel verbindt Lévi-Strauss aan 
naaste familie. Elders betoogt Lévi-Strauss dat de notie van familie geen 
natuurlijk, maar een cultureel gegeven is, daarom kan de dood van ons 
subject bijvoorbeeld ook de proporties aannemen van nationale rouw. 
Onze rouw maakt dat wij onszelf voelen, wat niet helemaal hetzelfde is 
als elkaar begrijpen. Waar begint en eindigt naast? Voor de rouw geldt 
precies hetzelfde als voor het rondzwermen van een absolute grens: een 
fantoom dat overal en nergens rondwaart. 

 
1 Jean Pouillon. ‘L’oeuvre de Claude Lévi-Strauss’ in: Race et Histoire, réédition 1987, 

Paris: Unesco, 126. 
2 Charbonnier, 25. 
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Verlichtingsficties, zoals die van de grensinwerking van ontheemding, 
de imperiale blik, en onze rouw hangen nauw samen. Het zijn niets 
meer en niets minder dan visionaire of nostalgische effecten rondom een 
chief of sjamaan. De structuralistische verbeeldingskracht en -macht kan 
in alle alledaagse fenomenen metafysische uit- en insluitingsstrategieën 
waarnemen. 

De werking van de grens is absoluut dubbel, het is niet een ‘Ik denk’ 
maar een quasi-neutraal ‘er denkt iets’ dat gespleten is en splijt, een acti-
viteit waarbij handelingen in elkaar grijpen als acties van subjecten en 
lijdende voorwerpen. Verdeeld-verdelend is het gespleten wezen altijd 
ontheemd-ontheemdend, binnen noch buiten, en het stelt overal een 
grens in en uit. Het grenswezen van Lévi-Strauss is een absoluut beginsel 
van verdeeld-zijn en deling, deze strictuur is niet een zuiver transcenden-
tale grens tussen zinnelijk en bovenzinnelijk, tussen innerlijk en uiterlijk 
etc. De structurele visie op grenswerkingen zet Kants absolute wezen 
tussen haakjes.1 

Voorlopig kan worden opgemerkt dat Lévi-Strauss een universalistisch 
grensbegrip hanteert, mogelijk in het voetspoor van Kant. Een gespleten 
en zich splijtend ‘er’ ... ‘iets’, maar dit denken lijkt tegelijk ook altijd te 
kunnen switchen, ‘categoriaal en combinerend’ zoals Ricoeur later zal 
zeggen. De ontheemding kan getypeerd worden als een dubbelwerking, 
die niet oneindig anders en niet zonder centrum is. Niet de ‘transcen-
dentie van het niet-eigen’ en geen volstrekt oncalculeerbare, ondefini-
eerbare kracht (ED, 183). 

Kants begrip van universele grens was gefundeerd in noumenale on-
voorwaardelijkheid. De macht van de ‘homo noumenon’, zoals het in 
de Metafysica van de zeden §35 wordt genoemd, strekt zich uit voorbij de 
grenzen van de dood. ‘Met betrekking tot zijn rechten in relatie tot an-
deren, beschouw ik elke persoon eenvoudigweg in termen van zijn hu-
maniteit, derhalve als homo noumenon’. En deze ‘persoon’ blijft ‘zijn ei-
gendom, ook wanneer hij niet meer bestaat als homo phaenomeneon’ (6: 
295). Deze ‘persoon’ is gelijk in de ogen van al ‘degenen die hem over-
leven (bekenden of vreemden)’ (ibid.). Het zou hier gaan om een grond-
recht, ‘een even zonderlinge als onloochenbare verschijning van de a 
priori wetgevende rede, die haar gebod ook over de grens van het leven 
(die Grenze des Lebens) uitstrekt’ (ibid.). Vanuit het gezichtspunt van Lévi-

 
1 Evenals Lévi-Strauss maakt Bergson in zijn Introduction à la métaphisique het onderscheid 

tussen innerlijke en uiterlijke kennis, maar voor Bergson geldt de innerlijke kennis als 
absoluut en de uiterlijke als relatief (1392-1393)  
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Strauss kan de conclusie worden getrokken, dat over de grens van het 
leven niet de eenheid van de rede maar de verscheurdheid regeert. 

Wilde Lévi-Strauss, wilde hij misschien zeggen, dat er niet zoiets als 
een absolute eenheid van een persoon bestaat, maar wel absolute en 
mondiale grenseffecten van ons kennen, zelfs een techniek, die wij (van 
nature) op alle anderen kunnen toepassen – waardoor wij onze macht 
uitoefenen op auto- en allochtoon, binnen en buiten, wel en niet onze 
naasten? Op welk grondrecht zou dit vermogen gebaseerd zijn? Het 
objectivistische taalgebruik – die blik, en natuurlijk ook dat oor – eist 
duidelijk het recht op van de universele geldigheid van onze blikrich-
ting, en op het gehoor geven aan onze wetgeving. Lévi-Strauss’ begin-
sel van absolute verdeeldheid is even universalistisch als het beginsel van 
Kant, en hij wekt daarmee ook de indruk – in elk geval in het interview 
met Charbonnier – dat hij zijn grenswerking als een onbetwijfelbaar 
recht beschouwt, als een a priori weten – zij het niet als a priori redelijk. 

Volgt uit deze vergelijking nu de conclusie dat Lévi-Strauss’ ideeën 
over de rouw, de absolute grenswerking, de wetgeving als ontheem-
dingstechniek etc., typisch kantiaans zijn? Heeft hij niet veeleer op ty-
pisch westerse machtseffecten gewezen en zich juist van de kantiaanse 
metafysica gedistantieerd en deze bekritiseerd? Hebben wij niet altijd ons 
bestaan afgemeten aan het effect van ons vermogen tot ontheemding 
en/of de assimilatie van anderen? Een voorlopige conclusie gaat lijnrecht 
in tegen alle verwachtingen. Er denkt iets anti-kantiaans – fundamentele 
verdeeldheid versus uniformiteit, culturele politieken en technieken 
versus een redelijke autonome menselijke natuur. Als het structuralisme 
evenals het transcendentalisme een kosmopolitisme zou impliceren, dan 
is het toch wel een gespleten kosmopolitisme, misschien wel een ‘anti-
filosofie’.1 De eindeloze twisten, die door Kant metafysica werden ge-
noemd, zijn effecten van ontheemdingstechnieken, van politieke in-
strumenten van alledag. 
 
Meer en meer kantiaan 
‘Filosofisch beschouw ik mij meer en meer kantiaan, niet zozeer door de 
specifieke inhoud van Kants leer, als wel door de specifieke wijze waar-
op hij het kennisprobleem heeft gesteld’.2 Twee jaar na het gesprek met 

 
1 De term ‘antifilosofie’ ontleen ik aan J.-M. Domenach, die in zijn artikel ‘Le système et la 

personne’ het denken van Lévi-Strauss, maar ook dat van Michel Foucault, aldus typeert. 
2 In: Intervista a Claude Lévi-Strauss. Aut-Aut, 77. 1963, 27-45. Geciteerd door Arie de 

Ruijter in: Claude Lévi-Strauss. Een systeemanalyse van zijn antropologisch werk, Utrecht 1977, 
228. 
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Charbonnier is Lévi-Strauss ‘meer en meer kantiaan’ geworden, maar hij 
heeft het, behalve over een vermeende progressie, ook over een verschil 
en een overeenkomst. Het ‘meer en meer’ geldt op een dubbele manier: 
meer verschil met de specifieke inhoud van Kants leer, meer overeenkomst 
met de specifieke wijze waarop Kant het kennisprobleem heeft gesteld. 
Beide aspecten komen goed tot uitdrukking in een tekst van Paul Ricoeur 
– een van de eerste filosofische commentaarteksten1 – en een daarop 
volgende discussie tussen Lévi-Strauss en Ricoeur. 

Het belangrijkste doel van Ricoeurs artikel Structure et herméneutique2 is 
het bepalen van de ‘grenzen van de geldigheid’ van het structuralisme, 
en wel vanuit de gedachte ‘dat de geldigheid van een methode nooit is 
te scheiden van het besef van haar grenzen’.3 Deze reflectie over de 
eigen grenzen zou in het structuralisme ontbreken en daarmee zou dan 
ook de hermeneutiek urgent zijn: ‘de verabsolutering van het linguïsti-
sche model’ moet worden gerelativeerd opdat het structuralisme begre-
pen kan worden ‘binnen de hermeneutische cirkel’.4 Ricoeur stelt het 
structuralisme zeker niet gelijk aan het transcendentalisme, hij ziet echter 
wel een sterke overeenkomst. Lévi-Strauss zou namelijk het onderscheid 
tussen langue en parole van De Saussure hebben overgenomen, gekoppeld 
aan het onderscheid tussen respectievelijk onbewust en bewust, waarbij 
de ‘linguïstische wetten’ van het structuralisme gesitueerd zijn op een 
onbewust niveau, ‘niet het freudiaanse onbewuste van de drift en de 
begeerte ... maar veeleer een kantiaans dan een freudiaans onbewuste, 
een categoriaal en combinerend onbewuste’.5 Ricoeurs onderscheid is 
complex en hij bedient zich bovendien niet van scherpe tegenstellingen, 

 
1 De eerste erkenning vanuit de antropologie is van J.P.B. de Josselin de Jong (de oom van 

P.E. de Josselin de Jong), die in 1952 zijn commentaar en kritiek heeft gepubliceerd on-
der de titel Lévi-Strauss’ Theory on Kinship and Marriage, hetgeen volgens Lévi-Strauss ‘de 
eerste studie was die aan mijn werk werd gewijd’ (zie: R. de Ridder, J.A.J. Karremans). 

2 Paul Ricoeur, ‘Structure et herméneutique’, in Esprit, revue international, no. 11, novem-
ber 1963, 596-627. Voor het eerst gepresenteerd tijdens het International Congress of Phi-
losophy en gepubliceerd onder de titel ‘Symbole et temporalité’, in: Archivio di Filosofia, 
Nos. 1-2 (Roma 1963), herdrukt in het tijdschrift Esprit (november 1963) waarbij een 
gesprek met Lévi-Strauss is opgenomen (Reponses à quelques questions), daarna verschenen 
als eerste hoofdstuk in Le Conflit des interprétations (1969). Ik verwijs voor zowel Ricoeurs 
analyse als voor het gesprek met Lévi-Strauss naar de paginering van Esprit. Onder de 
titel ‘Hermeneutiek en structuralisme’ heeft Ad Peperzak dit artikel vertaald en opgeno-
men in de bundel Wegen van de filosofie, essays van Paul Ricoeur, Bilthoven 1970. 

3 Ibid., 596-597. 
4 Ibid., 618, 621. 
5 Ibid., 599-600. 
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zodat bijvoorbeeld ook de vraag open blijft in hoeverre Lévi-Strauss beïn-
vloed is door Freud.1  

Ricoeurs formulering geeft aanleiding tot tenminste twee opmerkin-
gen. De eerste opmerking is een herhaling van hetgeen ik tegen Main-
bergers analogie heb ingebracht: de wetten die het onderzoeksobject van 
de structurele antropologie zijn, zijn niet identiek aan Kants categoriale 
functies. Lévi-Strauss meent niet te (kunnen) beschikken over een volle-
dige lijst van alle oorspronkelijk zuivere begrippen. Een zuiver begrip is 
een mythe, een fictie die slechts binnen een cultureel taalspel kan door-
gaan voor waarheid. Daar kan nog iets aan worden toegevoegd: niet het 
linguïstische model is in de antropologie verabsoluteerd (maar misschien 
wel het Franse taalspel). Lévi-Strauss meent dat dit model inzicht kan 
verschaffen in hoe taal verabsoluterend kan werken. Grote en kleine verha-
len gaan binnen een bepaald taal- en cultuurgebied over vanzelfspre-
kende zaken, over dingen die er van nature zouden zijn, en deze ‘mythe’ 
zou door middel van de techniek van ontheemding altijd als lokaal effect 
van de natuurlijke taal kunnen worden doorzien. 

De tweede opmerking betreft een nieuw aspect, namelijk het onder-
scheid dat Ricoeur maakt tussen een kantiaans en een freudiaans onbe-
wuste. Uitspraken van Kant over het onbewuste zijn onder andere te 
vinden in de Prolegomena en de Antropologie in pragmatisch opzicht. Ik be-
perk me tot twee paragrafen uit deze teksten. In de Antropologie wordt 
een paragraaf besteed ‘aan de voorstellingen, die wij hebben, zonder ons 
er bewust van te zijn’ (§5). De frase ‘bewustzijn van het onbewuste’ is 
contradictoir – om welke reden Locke deze ook verwierp. Kant nu stelt 
een soort oplossing in het vooruitzicht. Hij differentieert de logische 
tegenstelling bewust/onbewust op een subtiele manier met behulp van 
de dichotomie ‘direct bewust’ en ‘indirect bewust’. Indirect bewuste 
voorstellingen zijn niet volstrekt onbewust, maar donker of duister 

 
1 In Structurele antropologie hoofdstuk XV wordt Boas genoemd als de eerste die het onder-

scheid tussen bewust en onbewust in de antropologie heeft ingevoerd, daarnaast wordt er 
een duidelijke relatie met de structurele linguïstiek gelegd. Jacquy Chemouni wijst er op 
dat beiden de seksualiteit centraal stellen, en zij geeft een fraai citaat van Lévi-Strauss: 
‘van Freud heb ik geleerd (..) dat zelfs de meest arbitraire en zelfs absurde ervaringen en 
verschijnselen van de mentale activiteit ontcijferd kunnen worden en een betekenis 
hebben (41) De relatie tussen Freud en Lévi-Strauss moet niet worden onderschat. Als 
Freud in Das Ich und das Es het Oidupus-complex begrijpt als de oorsprong van de cate-
gorische imperatief, ligt de relatie met Lévi-Strauss’ begrip van incestverbod erg voor de 
hand. Chemouni merkt terecht op: ‘wat de Mythologica’s zijn voor het structuralisme van 
Lévi-Strauss, is de Traumdeutung in de psychoanalyse van Freud: de belangrijkste uiteenzetting 
over zowel de methode als de theorie’. Jacquy Chemouni, Psychanalyse et anthropologie: 
Lévi-Strauss et Freud, Paris/Montréal 1997, 181. 
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(Dunkel als tegenhanger van Klar), in verband waarmee hij opmerkt dat 
‘op de grote kaart van ons gemoed slechts weinig plekken verlicht zijn 
(illuminiert)’. Het komt er op neer dat in het onbewuste volgens Kants 
visie nooit volstrekte duisternis kan heersen, want al zijn er onmetelijk veel 
duistere, erotisch geladen voorstellingen in de mens – hetgeen mensen 
ook zo verwant maakt aan dieren – toch houdt ‘de verbeelding’ ervan 
om ‘in het duister te wandelen’. Deze omschrijving van het onbewuste 
als verleidelijke bosschage van de verbeelding, sluit vrijwel naadloos aan 
bij de gedachte van de Prolegomena §24, waar Kant betoogt dat onbe-
wustheid niet kan worden aangetoond als ‘absolute afwezigheid (Mangel); 
er is bijvoorbeeld geen psychologische duisternis die niet als een bewust-
zijn kan worden beschouwd dat volstrekt door een ander, sterker bewustzijn 
(stärker) wordt overheerst, en dat geldt voor elke toevallige gewaarwor-
ding’ (vert. aangepast, mijn curs.). In metafysische termen kan het absolute 
er niet als volstrekt anders zijn. Het andere kan er alleen zijn in relatie tot 
een sterker bewustzijn, een hogere of meeromvattende macht.  

In De elementaire structuren van verwantschap staat een kernachtige for-
mulering, die de kritiek van Ricoeur enigszins bevestigt: de structurele 
antropologie heeft ‘bij de primitieve organisatievormen gemakkelijker 
toegang’ tot ‘de logische structuren (structures logiques) die het onbewuste 
denken voortbrengt’ (SEP, 327; ESK, 268). Voor Lévi-Strauss is het 
onbewuste niet (zoals voor Freud) een absoluut ongekende krachtbron, 
maar de verbeelding van Lévi-Strauss kan er ook niet, zoals de verbeel-
ding van Kant, doorheen flaneren. Lévi-Strauss meent echter wel dat de 
‘toegang gemakkelijker’ is wanneer het een etnisch onbewuste betreft: 
dan kan er zicht verkregen worden op de ‘logische structuren’ die wor-
den voortgebracht door ‘onbewust denken’. Dit denken lijkt sterk op 
‘een blinde, maar onontbeerlijke functie van de ziel’ (A 78;B 103). My-
then zijn echter fragmenten met behulp waarvan de structuralist de logi-
sche structuren van dat andere denken van een andere cultuur (aan de an-
dere kant) kan observeren en omvatten. Kants definitie van het onbe-
wuste als een onontbeerlijk indirect (zelf)bewustzijn – geen begrip, maar 
zeker niet absoluut onbewust, want dan stuiten we op een tegenspraak – 
komt dichtbij Lévi-Strauss’ notie van het cultureel onbewuste: de my-
thisch-fantastische geest van anonieme oorsprong kan in potentie overal 
en altijd object zijn voor antropologische observatie. En elke lokale 
Sprachgeist is een indirecte spreekbuis van ‘die grote anonieme stem’ 
(HN, 572; NM, 640).1  
 
1 Voor de term ‘Sprachgeist’ verwijs ik naar Appiah: ‘For Herder, prophet of German 

nationalism and founding philosopher of the modern ideology of nationhood, the spirit 
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Hoewel Ricoeur de verwijdering ten opzichte van het freudiaanse on-
bewuste opmerkt, acht hij de hierboven geschetste kantiaanse verbeel-
ding toch niet relevant. Ricoeur schrapt zelfs het hele ‘denkende sub-
ject’: ‘het gaat veeleer om een categoriaal systeem zonder verwijzing 
naar een denkend subject’.1 en zijn gespreksgenoot stemt verrassend 
genoeg in met deze karakterisering: ‘Ik ben het volledig eens met de 
heer Ricoeur wanneer hij mijn positie definieert – zonder twijfel om 
mij te bekritiseren – als ‘een kantianisme zonder transcendentaal sub-
ject’.2 Hier verruilt Lévi-Strauss listig ‘categoriaal systeem’ voor ‘kantia-
nisme’, misschien wel om een al te grote overeenkomst met zijn oude 
neo-kantiaanse maîtres te vermijden. Hij herhaalt in de inleiding van 
Rauw en gekookt nog eens zijn uitgangspunt, maar transformeert daarbij de 
kritiek en zet het gebrek om in een onvermijdelijke consequentie: 
 

verre van deze restrictie op te vatten als een gebrek (lacune), beschouw 
ik het als een onvermijdelijke consequentie, op filosofisch niveau, van 
de etnografische benadering die ik heb gekozen, want omdat het on-
derwerp van onderzoek de voorwaarden zijn waaronder waarheidssys-
temen onderling inwisselbaar worden, die derhalve daardoor tegelij-
kertijd geschikt kunnen zijn voor verschillende subjecten, krijgt het 
geheel van die voorwaarden (l’ensemble de ces conditions) het karakter 
van een object begiftigd met een eigen realiteit (objet doté d’une réalité 
propre), onafhankelijk van elk subject (CC, 19; RC, 11). 

 
De ‘onvermijdelijke consequentie’ houdt in, dat elk contingent en psy-
chologisch individu zijn status als autonoom centrum verliest, om plaats te 
maken voor een geheel van voorwaarden met een eigen, onafhankelijke 
realiteit. Preciezer gezegd: het kantiaanse transcendentale subject is ver-
ruild voor een ‘er denkt iets’ dat op een dieper niveau weliswaar onbe-
wust is voor elk subject, maar dat toch begiftigd zou zijn met een ‘eigen 
 

of a nation was expressed above all in its language, its Sprachgeist’, In My Father’s House, 
20. Als we Kant beschouwen als de woordvoerder van de stille stem van de zuivere rede, 
dan is Herder de spreekbuis van het lokale gevoel van geluk en gezelligheid. Susan Shell 
merkt op dat Kant vooral Herders geluksbeginsel bekritiseerde: ‘Kants idea of history 
that sacrifices the happiness of individuals to the progress of the species is from Herder’s 
point of view an arrogant usurpation, in the name of a spurious ‘humanity’, of the right 
of each to follow the dictates of his own heart’, en Shell vervolgt: ‘None of this, to be 
sure, stops Herder from speaking of historical progress, just as his insistence on the equal 
value of all cultures as efflorescences of nature does not stop him from insisting on the 
superiority of European culture to all others’ (Shell, The Embodiment of Reason, 188-189)  

1 Paul Ricoeur, Structure et herméneutique, in Esprit, 600. 
2 Esprit, 633. 
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realiteit’. In de rest van dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe en van wie 
Lévi-Strauss die wisseltruc van dat ‘eigen’ heeft geleerd, dat wil zeggen 
hoe hij het transcendentale centrum van voorheen heeft kunnen verta-
len in fonologische termen. 

Voorlopig kan worden geconstateerd dat Lévi-Strauss tegelijk ver weg 
en heel dicht bij de transcendentaalfilosofie staat. Het object van zijn 
onderzoek is voorwaardelijk bepaald, maar tegelijk meent Lévi-Strauss 
die (ontelbaar) vele voorwaarden te kunnen observeren, onafhankelijk 
van elk subject. Enerzijds heeft Lévi-Strauss die voorwaardelijkheid in 
een beroemde uitspraak verwoord: hij beoogt niet aan te tonen ‘hoe 
mensen in mythen denken, maar hoe mythen effect hebben op het den-
ken van mensen, zonder dat ze het weten’ (CC, 20; RC, 12). Anderzijds 
blijkt uit het minder vaak geciteerde vervolg hoe hij meent inzicht te 
krijgen in de wijze waarop ‘er iets’ denkt: ‘abstraherend van elk subject 
(en faisant abstraction de tout sujet) om te begrijpen dat mythen op een 
bepaalde manier met elkaar denken’ (ibid.). Hoe denkt hij van ‘elk sub-
ject’ te kunnen abstraheren? En hoe denken mythen dan met elkaar? 
Sterker: hoe zou Lévi-Strauss ooit te weten kunnen komen dat alle my-
then met elkaar denken? De ontheemdingstechniek wordt vanuit een 
alwetend, zich abstraherend standpunt toegepast, het is inderdaad een 
transpositie (transposition) van het kantiaanse onderzoek naar het gebied 
van de antropologie, met dit verschil dat, in plaats van de reflectie of de 
introspectie te gebruiken met betrekking tot de stand van de wetenschap 
in de specifieke samenleving waarin de filosoof zich bevindt, wij ons 
begeven naar de grenzen (on se transporte aux limites) ervan: door onder-
zoek naar datgene wat gemeenschappelijk (commun) kan zijn tussen de 
mensheid die ver van ons verwijderd lijkt en de manier waarop onze 
eigen geest werkt (notre propre esprit), aldus trachtend (en essayant) de fun-
damentele en bindende eigenschappen (propriétés) te ontdekken van de 
hele geest (tout esprit), wat dat ook moge wezen.1  
 
Het ‘in plaats van de reflectie of introspectie’ hangt nauw samen met de 
continuatie van een bepaalde force van ‘onze eigen geest’: het willen ab-
straheren van elk subject (tout sujet) en het willen ontdekken van eigen-
schappen (propriétés) van de hele geest (tout esprit). Lévi-Strauss’ ontsnap-
ping uit de cartesiaanse gevangenis komt neer op een transpositie van de 
transcendentale methoden van introspectie, waarbij het bewustzijnsfilo-
sofische fundament van eenheid (logos, cogito, Ding an sich) wordt verruild 

 
1 Esprit,631. 
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voor een strijd- en splijtmacht die streeft van en naar totaliteit: tout sujet, 
tout esprit. Een soort verlangen naar een toestand waarin ‘de oppositie 
tussen mij en de ander’ is overwonnen, ‘een terrein, dat wil zeggen, het 
onbewuste, waar het objectieve en subjectieve elkaar ontmoeten’ (IM, 
XXX). 
 
Een gewone hyper-kantiaan 
Memorerend wat al in Trieste tropen is gezegd – dat hij namelijk, via zijn 
lectuur van Marx, eerst Hegel en daarna Kant leerde kennen (TT, 60) – 
voegt Lévi-Strauss in het gesprek met Didier Eribon er aan toe: ‘als u 
me vraagt naar de invloeden die ik heb ondergaan, ben ik eigenlijk een 
gewone kantiaan’.1 Wat zou hij dit keer onder ‘invloeden’ en ‘een ge-
wone kantiaan’ verstaan? Hierop krijgen wij geen direct antwoord. 
Wanneer het enkele hoofdstukken later over een vergelijking gaat tussen 
de Mythologica’s en De jaloerse pottenbakster2 merkt Lévi-Strauss op dat ‘de 
problematiek hetzelfde is. Alleen de empirische inhoud verschilt – of 
esthetische inhoud, in de kantiaanse betekenis van het woord’.3 Omdat 
Kant echter de term ‘esthetisch’ op twee verschillende plaatsen inzet, 
respectievelijk in de ‘transcendentale esthetica’ van de Kritiek van de zui-
vere rede en in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen laat Lévi-
Strauss’ summiere verwijzing zich niet gemakkelijk interpreteren.  

Lévi-Strauss laat me weten dat hij Kants begrip van ‘esthetisch’ uit de 
eerste Kritiek bedoelt.4 Dit antwoord geeft mogelijk uitsluitsel over de 
volgende kwestie. In de eerste Kritiek is ‘esthetisch’ een epistemologische 
aanduiding van de zogenoemde aanschouwingsvormen van ruimte en 
tijd. In de derde Kritiek daarentegen wordt het ‘esthetische’ als een ken-
merk van het – subjectieve – oordeelsvermogen opgevat en als een ei-
genschap van een gezuiverd, niet uitsluitend subjectief gevoel. Hieruit 
kan de conclusie worden getrokken dat Lévi-Strauss de termen ‘esthe-
tisch’ en ‘empirisch’ als onderling verwisselbaar acht, en wel als aandui-
ding van het zintuiglijk waarnemen van sociaal-cultureel bepaalde tekens 
(de waarneming van fenomenen als ‘rouw’ en ‘rauw’). Anders gezegd, 

 
1 Eribon, De près et de loin, 152. 
2 In het relatief kleine werk De jaloerse pottebakster (La Potière jalouse), dat veertien jaar na 

de Mythologica’s is verschenen, benadert Lévi-Strauss de thematiek omtrent het ‘koken’ 
en het ‘kookvuur’ vanuit een andere voorwaarde van de neolitische revolutie. Deze 
andere structurele voorwaarde voor de mogelijkheid van cultuur is het pottenbakken: 
het bakken van klei in vuur (als en soort pre-kookvuur) waarmee het belangrijkste gerei 
voor het bereiden van voedsel wordt verkregen.  

3 Eribon, De près et de loin, 191. 
4 Brief van 23 maart 2001. 
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voor Lévi-Strauss is het onderscheid tussen ‘objectieve gewaarwording’ 
en ‘subjectieve gewaarwording’, zoals Kant dat maakt in §3 van de Kri-
tiek van het oordeelsvermogen, relatief. Kant meende dat er een beslissende 
grens kon worden getrokken tussen de objectieve gewaarwording van 
‘een groene weide’ en het subjectieve ‘aangename gevoel (Annehmlich-
keit)’ dat we erbij hebben. Lévi-Strauss heeft aangetoond dat dit onder-
scheid cultureel en politiek bepaald is. De blik van veraf heeft ook altijd 
nog een ander effect. Op z’n Nederlands: verre weiden lijken altijd 
groener. 

De vraag rest wat met de typering van een ‘gewone kantiaan’ kan zijn 
bedoeld. Lévi-Strauss’ afscheid van de reflectie- en bewustzijnsfilosofie – 
in elk geval wat een centraal uitgangspunt betreft – maakt het gebruik 
van het woord ‘gewoon’ geenszins vanzelfsprekend. In hoofdstuk 16 van 
hetzelfde interview brengt Lévi-Strauss wederom de grondslagen van de 
antropologie ter sprake, waarbij hij en passant zijn relatie tot Kant verder 
toelicht: 
 

Enerzijds geloof ik in wetenschappelijke kennis. Alles wat ik van fysici 
en biologen leer, boeit me; niets stimuleert mijn denken meer. Tege-
lijkertijd komt het mij voor dat na elk opgelost probleem, of na elk 
probleem dat wij menen te hebben opgelost, zich nieuwe voordoen, 
en zo eindeloos voort; zodanig, dat naarmate wij er elke dag meer in 
doordringen, de zekerheid toeneemt dat ons denkvermogen inade-
quaat is aan de realiteit en dat altijd zal zijn, en dat de diepste natuur 
ervan (la nature profonde de celui-ci) ontsnapt aan elke voorstelling (repré-
sentation). Het is Kant die ons dat het eerst heeft geleerd (224). 

 
Lévi-Strauss is een gewone kantiaan in die zin dat hij aan de kennelijke 
oneindigheid van het kenproces ten aanzien van de fenomenen de con-
clusie verbindt dat de diepste natuur daarvan ontsnapt aan elke voor-
stelling of elk voorstellingsvermogen. Ik heb reeds gerefereerd aan de 
absolute grens die in de transcendentaalfilosofie hiermee samenhangt – 
van de phaenomena en de noumena, van het bewuste en het onbewuste 
– en dus mogen we aannemen dat Lévi-Strauss met ‘de diepste natuur’ 
zoiets als een noumenon of Ding an sich in gedachten heeft, laten we 
zeggen het binnenstebuiten bovenzinnelijke, het onbewust absolute dat 
doorwerkt in politieke en culturele machtscentra, met tal van regelende 
en ontregelende effecten van ontheemding en disseminatie. Datgene wat 
ook in Kants optiek ontsnapt aan elke voorstelling van het verstand, 
maar nooit aan het wezen dat met zichzelf bezig is. François Dosse be-
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vestigt de ambigue relatie tussen structuralisme en transcendentalisme: 
‘men kan het structuralistische programma beschouwen als gemarkeerd 
door de kantiaanse filosofie in zijn wil om alle sociale systemen te ver-
binden met principiële categorieën die functioneren als noumenale ca-
tegorieën’.1 Volgens Dosse ontleent Lévi-Strauss echter dit kantiaanse 
aspect veeleer aan Jakobsons fonologie (als onderdeel van de linguïstiek, 
de studie van fonologische systemen2) dan aan de filosofie. Dat verklaart 
wellicht waarom het denken van Lévi-Strauss in gesprek met Eribon 
zo’n beslissende wending neemt: 
 

Maar Kant, die zich wel schikte in het onvermogen van het kennen – 
gezien de antinomieën – hoopte in het morele leven één absoluut fun-
dament te vinden. Ik ben zo vrij om, hyper-kantiaans, aan het morele 
leven volgens de zuivere rede toe te voegen dat dit leven ook zijn an-
tinomieën heeft, die onmogelijk te overwinnen zijn (224). 

 
Lévi-Strauss is een gewone kantiaan omdat hij zich schikt in de begren-
zingen van onze kenvermogens, maar hij is ook een hyper-kantiaan om-
dat hij, in tegenstelling tot Kant, meent dat het ene morele, zuiver rede-
lijke fundament eveneens gespleten is, gekenmerkt door antinomieën 
die niet overwonnen kunnen worden. Die splijting zou ook de grond – 
en de ongrond – van de deconstructie genoemd kunnen worden, door 
Derrida omschreven als de ‘onbegrensdheid van het spel’, door Lévi-
Strauss echter opgevat als ‘een spel in de wereld’ (GR, 73; 50). De antro-
poloog speelt een metafysisch spel, maar waardoor wordt hij bespeeld? 
Lévi-Strauss wordt min of meer meegevoerd door een soort wereldtaal-
strijd met en tussen anderen vlak naast ons en ver weg.  

De structurele, antinomische gespletenheid is niet per se anti-kantiaans 
of anti-filosofisch, en laat zich veeleer interpreteren als een moment van 
deconstructie, opgevat als culturele zelfkritiek. Het betreft een omwen-
teling met voornamelijk twee effecten die het categoriale denken kri-
tisch treffen. Het eerste effect is Lévi-Strauss’ afwending van Kants apri-

 
1 François Dosse, Histoire du structuralisme, vol.I., 51. 
2 Van Wijk’s subtiele omschrijving van ‘fonologisch systeem’ wil ik de lezer niet onthou-

den: ‘het is wat anders dan het klanksyseem in de ruimste zin, zoals dat leeft in de psyche 
van elk lid ener taalgemeenschap. Wij mogen, dunkt mij, het fonologische systeem be-
schouwen als een soort van bovenbouw, zich bevindende in een psychische laag van een 
betrekkelijk hoge bewustheidsgraad, en rustende op diepere lagen, gekenmerkt door 
verschillen en tegenstellingen van subtieler aard, waarvan sommige nog bij aandachtig 
beluisteren van onszelf en anderen kunnen worden geapprecieerd, terwijl andere daar-
voor veel te diep verborgen liggen in ons onderbewustzijn’ (Phonologie, 148). 
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orisch-deductieve benadering (en in die zin sluit het structuralisme aan 
bij het inzicht van Durkheim en Mauss: categorieën zijn altijd van soci-
ale oorsprong). Er komt een linguïstische benadering voor in de plaats, 
dat wil zeggen, niet de ‘zuivere rede‘ maar ‘het taalsysteem’ (de langue 
van de langage) wordt als constitutief en regulatief beschouwd: mythen 
denken in vele talen met elkaar.1 Ten tweede wordt de formule van ‘een 
kantianisme zonder transcendentaal subject’ vanuit structuralistisch per-
spectief niet begrepen als een contradictio in terminis, het is juist het beginsel 
van de techniek van splijting en ontheemding: de culturele zelvigheid is 
een gespleten force en een streven naar wisselwerking, een zoeken naar 
gemeenschappelijke eigenschappen, met verstrekkende esthetische en 
ethische consequenties. 

Kant meende, op basis van het ene, redelijke fundament, zuivere van 
onzuivere gevoelens te kunnen scheiden en daarmee het hele maat-
schappelijk-culturele veld te kunnen controleren als een architectonisch 
systeem binnen de grenzen van de blote rede. Voor Lévi-Strauss is geen 
enkel systeem gebouwd op puur gelukkige grond. Maar hij trekt daaruit 
ook weer niet de conclusie dat elke politiek-etnisch-esthetische grens-
stelling, als machtseffect, volstrekt willekeurig of aporetisch moet zijn (ge-
weest). Bekijken we de decentrering van het transcendentale subject als 
een ontsnapping uit een achterhaald bewustzijnsfilosofisch kosmopoli-
tisme, dan staat deze uitweg gelijk aan een poging het transcendentale 
subject, als markeringspunt van identiteit en continuïteit, te liquideren. 
Kant begreep het ‘ik’ als een volstrekt lege voorstelling ‘waarvan men 
niet eens kan zeggen dat het een concept is, maar alleen dat het een 
bloot bewustzijn is dat alle begrippen begeleidt’ (A 346; B 404, vert. aan-
gepast). Dit beginsel duidt Derrida aan met zelvigheid (eenzelvigheid) 
(mêmeté, M, 392) en als ‘le moi est le même’ (ED, 139) of ook als ‘logica 
van hetzelfde’ (PA, 20; 4). Voor Kant is dit ‘zelf’ of ‘ik’ de wezenlijke 
voorwaarde voor de mogelijkheid van kennis, en in die zin absoluut gel-
dig: 
 

 
1 Mythen maken onderdeel uit van ‘ontelbare concrete systemen van representatie’ (CC, 

19; RC, 11) Elk willekeurig individu dat een mythe vertelt verkeert, zoals Antoine 
Mooij het treffend uitdrukt, ‘in een toestand van ‘horigheid’ ten opzichte van een der-
gelijk systeem’. De dikwijls mondeling overgeleverde mythen spreken ‘met elkaar’ door 
het sprekende subject heen. Wat voor het saussuriaanse begrip van taalssyteem geldt 
(langue) geldt ook voor de mythen: evenmin als de langue is de mythe ‘une fonction du 
sujet parlant’. Antoine Mooij. Taal en Verlangen. Lcanc theoprie van de psychoanalyse, Mep-
pel: Boom, 1987, 57.  
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De enkelvoudigheid van mijn zelf (als ziel) wordt in werkelijkheid ook 
niet afgeleid uit de zin ‘ik denk’, maar ligt al in elke gedachte zelf be-
sloten. De zin: Ik ben enkelvoudig moet beschouwd worden als een on-
middellijke uitdrukking van het bevattingsvermogen, waaruit volgt dat 
de ogenschijnlijke Cartesiaanse afleiding, cogito, ergo sum, inderdaad 
tautologisch is, omdat het cogito (sum cogitans) onmiddellijk de werke-
lijkheid uitdrukt. Ik ben enkelvoudig betekent niets meer dan dat deze 
voorstelling van ik niet de minste menigvuldigheid bevat, en dat zij 
een absolute (zij het louter logische) eenheid is (A 355). 

 
Uit zijn kritiek op de existentiefilosofie is reeds gebleken hoe Lévi-
Strauss denkt over deze logische eenheid. In combinatie met de ge-
dachte van een gedecentreerd subject volgt nu onvermijdelijk de conse-
quentie, dat voor de structurele antropologie het fundament van eenheid 
komt te vervallen, plaatsmakend voor tegenstellingen ‘die onmogelijk te 
overwinnen zijn’. Dit antinomische effect kan echter nergens als zodanig 
worden geobserveerd. Als immers ‘rassen geen observeerbare fenomenen 
zijn’ (RE, 22; VA, 4), hoe zouden culturen dat dan wel kunnen zijn? Ik 
stuit nooit ergens op een absolute grens omdat ik van meet af aan niet 
het precieze midden kan zijn van antinomische toestanden waarbinnen 
en -buiten ik me bevind. Er was nooit een eenvoudige bron, mythen 
denken ons anders. Misschien sprak reeds Kants ego met gespleten tong. 
En hoe zit dat dan met Lévi-Strauss? 

Er zou volgens Lévi-Strauss een moment zijn waarop iets wordt gear-
ticuleerd of waarop iets zich articuleert: ‘de taal kan niet anders dan 
plotseling geboren zijn’, er is sprake van een ‘teweeggebrachte overgang 
(un passage s’est effectué), van een stadium waarin niets zin had, naar een 
ander stadium waarin alles zin bezit’, een ‘radicale verandering: een 
moment waarop het totale universum in één keer betekenisvol is ge-
worden’ (IM, XLVII). Er resteert in de structurele antropologie een hy-
per-transcendentale notie van een wereldomvattend oermoment van het 
ontstaan van betekenis op het ‘moment’ van een ‘overgang’: (in)eens 
heeft alles zin gekregen.  

De kritiek op het metafysisch etnocentrisme stelt de apriorische uni-
formiteit in een talig perspectivisme. En van Kants Idee van een algemene 
geschiedenis in kosmopolitisch perspectief resteert niets anders dan de effecten 
van een schismatisch taalspel. Met het verval van het gelukkige funda-
ment van de redelijke eenheid a priori (of nadat Lévi-Strauss door de 
dreiging van de Tweede Wereldoorlog gescheiden is van het mooie 
Europa), valt in beginsel ook het fundament weg van a priori unifor-
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miteit en totaliteit, dat wil zeggen, de rechtsgrond van universeel geldige 
taalspelen van onze vredige wereldgemeenschap is niet zozeer een ‘ei-
land dat door de natuur zelf door onveranderlijke grenzen is ingesloten’ 
(A 235;B 294), maar eerder een stuk ‘woest zand’ (sol raboteux1) dat zich 
heeft geïsoleerd en zich als ‘île’ in ‘exil’ heeft begeven (Baudelaire: Le 
Cygne). Niet alles is verloren, de antropoloog meent dat dit schijneiland 
niet doelloos ronddobbert. Zoals in De elementaire structuren van verwant-
schap de ontdekking wordt gedaan van een ‘logische macht’ (une puis-
sance logique, SEP, 128; ESK, 100), zo is de tetralogie van de Mytholo-
gica’s een inventie van de mythe van een mytho-logica die alle wissel-
werkingen tussen esthetisch-ethische talen en tekens zou verbinden.2 
Wat is dit voor een hyper-kantiaanse teleo-logica? 

Uit de lacune van het transcendentale subject, een gebrek dat in de 
woorden van Judith Butler ook een ‘signifying lack’3 kan worden ge-
noemd, volgt de conclusie dat elke transcendentale term in het kader 
van de structurele antropologie een linguïstische schematisering onder-
gaat. Categorieën zijn in die zin mythen, dat wil zeggen grenswerkingen 
tussen esthetisch-ethische vocabulaires. Vormde het transcendentale 
subject voor Kant het noodzakelijke, ethische eenheidsbeginsel van een 
kosmopolitische ethiek, het ontbreken daarvan, en daarmee de werking 
van de nooit neutrale feiten die het gedecentreerde transcendentale sub-
ject heeft achter gelaten, brengt Lévi-Strauss op de gedachte dat het 
mogelijk moet zijn om toch een soort visioen van een universeel ge-
spleten streven waar te nemen. 

Hoe meent Lévi-Strauss nu te kunnen werken met de hyper-kanti-
aanse resten – een lege vorm, een niet geheel puur gebrek – en meer 
nog: hoe meent hij er macht over te hebben, alsof het een streven is dat 
hij met het blote oog kan observeren? Hoe werken de ontheemde ken-
vermogens van een zich voortdurend situerend subject? Anders gezegd: 

 
1 Walter Benjamin vertaald ‘sol raboteux’ als ‘Sand’. Gesammelte Schriften IV-1, 26-27. 
2 Een ‘teken’ bestaat volgens de semiotiek uit een waarneembaar deel (signifiant, 

betekenaar) en een onwaarneembaar deel (signifié, concept), het verwijst altijd naar een 
ander teken. Het waarneembare deel zou kunnen worden opgedeeld in ‘morfemen’, en 
vervolgens in ondeelbare eenheden, ‘fonemen’ genoemd. Lévi-Strauss varieert ‘foneem’ 
(kleinste linguïstische eenheid, zonder betekenis van zichzelf) met uitdrukkingen als ‘my-
theem’ en ‘zoëem’. Elders geeft Lévi-Strauss de volgende toelichting: ‘Om de formule te 
herhalen die Jakobson toepast op het foneem, is een mytheem een zuiver differentieel en 
inhoudsloos teken’ (TVA, 145) Zie ook: Jakobson 1971, 13-17. De structurele analyse 
tracht via manifeste relaties tussen fonemen (mythemen, zoëmen) bepaalde latente, on-
waarneembare – of in elk geval niet direct waarneembare – beweeg- en leesrichtingen te 
ontdekken. 

3 Judith Butler, Gender Trouble, Oxford 1990, 135. 
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als de categoriale eenheid voor Lévi-Strauss een mythe is, en het kennen 
veeleer een vorm van tekstinterpretatie van culturele spanningen en taal-
strijdtonelen, over wat voor vermogens tot toepassing en niet per se 
anti-hermeneutische applicatie, zou Lévi-Strauss dan toch beschikken? 
 
Het geparafraseerde schema 
Het vermogen tot ontheemding en decentrering houdt verband met een 
parafrasering die Lévi-Strauss me heeft opgestuurd: ‘ik wend de kanti-
aanse notie van schematisme slechts voor mijn eigen gebruik aan’. Man-
fred Frank ziet vooral in de vroege teksten van Lévi-Strauss een regel-
rechte toepassing van kantiaanse begrippen, met behulp van linguïstisch 
taalgebruik. In de inleiding van Structurele antropologie zet Lévi-Strauss 
immers uiteen hoe ‘de activiteit van de onbewuste geest’ begrepen moet 
worden, namelijk als ‘het opleggen (imposer à) van vormen aan een in-
houd’.1 Frank meent dat Lévi-Strauss hier onder ‘inhoud’ ongearticuleerde 
inhoud verstaat zodat er dus voor Lévi-Strauss een fundamenteel hiaat 
zou bestaan tussen geest en klank (terwijl ‘de geest op zich even amorf is 
als de klank’) en er dus, zo redeneert Frank, ‘tussen beide iets moet in-
terveniëren, namelijk het schematisme van de articulatie’.2 Omdat Lévi-
Strauss zich in het genoemde citaat bedient van het traditionele onder-
scheid van vorm en inhoud, en tegelijk een soort eenrichtingsverkeer 
suggereert (de onbewuste geest zou vormen opleggen), lijkt zijn sche-
matisme een duplicaat. Om die reden denkt Frank waarschijnlijk aan 
een pure herhaling, in de lijn van de transcendentale deductie en de 
transcendentale doctrine van het oordeelsvermogen in de Kritiek van de 
zuivere rede (zie bijvoorbeeld A137;B176, A147;B187, A147-A159, 
B186-B198 ).  

Ik wil tegen deze interpretatie het volgende inbrengen. Er zijn veel 
plaatsen te vinden, niet alleen in de vroege teksten, maar ook in De ele-
mentaire structuren van verwantschap, Structurele antropologie, Het wilde denken 
en de Mythologica’s waarin de term ‘schema’ – al dan niet in combinatie 
met adjectieven als ‘conceptueel’ en ‘uniek’ – veelvuldig wordt ge-
bruikt, maar een verwijzing naar Kant ontbreekt daarbij. Bovendien 
leidt het argument van Frank, dat De Saussure zich van dit ‘basale theo-
rema van de idealistische taalfilosofie heeft bediend’3 geenszins tot de 

 
1 Manfred Frank. Was ist Neostrukturalismus, Frankfurt am Main 1984, 51 (zie ook: AS, 34; 

SA1, 21) 
2 Ibid., 51. De relevante passages van De Saussure zijn te vinden in het vierde hoofdstuk 

van het tweede deel van Course de linguistique générale. 
3 Was ist Neostrukturalismus, 51. 
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conclusie dat dit eveneens voor bijvoorbeeld Jakobson, laat staan voor 
Lévi-Strauss zou gelden. Tenslotte is het voor Lévi-Strauss zo goed als 
vanzelfsprekend dat – juist vanwege de linguistic turn – een idealistische 
onderschikking van de ‘materie’ door de ‘geest’ ondenkbaar is. In de 
optiek van Lévi-Strauss doet de geest zich voor als een ‘vloeiende bete-
kenaar’ (signifiant flottant), een beweging die een soort dynamisch vlecht-
werk produceert, waarin het concept (signifié) niet a priori voorafgaat 
aan de betekenaar (signifiant), maar waarbij, zoals Lévi-Strauss het in zijn 
Inleiding tot het werk van Marcel Mauss bondig stelt, ‘de betekenaar het 
concept bepaalt en er aan voorafgaat’ (précède et détermine, IM, XXXII).  

De vraag naar de consequenties van Lévi-Strauss’ decentrering van het 
transcendentale subject laat zich nu als volgt toespitsen: waaruit blijkt dat 
Lévi-Strauss het transcendentale concept van schematisme transformeert in 
linguïstische termen, en wel in een vloeiend linguïstisch schematisme?1 
Laat ik Kants raadselachtige concept van schematisme nog iets verder 
belichten (in hoofdstuk 5 kom ik er nog op terug). Kant begrijpt het 
transcendentale schema, in het tweede boek van de transzendentale Logik 
in de Kritiek van de zuivere rede, als ‘bemiddelende voorstelling’ (A 138;B 
177) en als ‘regel van de synthese van de verbeeldingskracht’ (A 141;B 
180). Het is dus een soort regel, niet van het verstand, want dan spreken 
we van een categorie, maar van de verbeeldingskracht (uiteraard wer-
kend binnen het categoriale kader). Voor Frank is het kennelijk zeer 
verleidelijk om vanuit Kants bewustzijnsfilosofisch paradigma het ‘teken’ 
op te vatten als equivalent aan ‘schema’, dat wil zeggen, als ‘een synthese 
van concept en aanschouwing’ (mijn curs.).2 Maar het schema is niet een 
synthese, het is de regel ervan, en het schematisme is dus een soort extra 
denkfunctie. Het is zeer de vraag of Kant het schema toch elders wel als 
een directe synthese opvat – hij gebruikt in de Kritiek van de zuivere rede 
nooit andere termen als ‘subsumptie’ (A 139; B 178), ‘regel’ (A 141, B 
180) of ‘heuristisch concept’ (A 671;B 699). Het schematisme van Lévi-
Strauss houdt geen verband met een dergelijk concept, of zelfs met ‘een 
concept’ überhaupt. Kortom, het schematisme van de structurele antro-
pologie is zeker niet identiek aan een kantiaanse a priori georiënteerde 
synthetisering. 

Men kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat Lévi-Strauss’ 
uitwerking van een ‘logica van zintuiglijke kwaliteiten’ (RC, 1) soms 
wel sterke overeenkomsten vertoont met Kants idee van ‘een logica van 

 
1 Zie voor de definitie van het ‘linguïstische schema’ de Sémiotique, dictionnaire raisonné de 

la théorie du langage van Greimas, onder het lemma ‘schéma’ en ‘narratif’.  
2 Was ist Neostrukturalismus, 52. 
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de schijn’ (A 293;B 349) of met ‘de natuurlijke dialectiek van de men-
selijke rede’ (A 669;B 697). En het is zeker ook zo dat Lévi-Strauss’ ‘stre-
ven om uit te stijgen boven de oppositie van het sensibele en het intelli-
gibele door ons op het niveau van de tekens te plaatsen’ (RC, 14) zeer 
kantiaans teleologisch en regulatief aandoet. Het structurele ‘streven’ 
lijkt wel een volmaakte echo van een transcendentaal ‘streven’, zeker als 
we bijvoorbeeld Kants omschrijving van een soort artistieke ideeën er 
naast lezen: ‘men kan dergelijke voorstellingen van de verbeeldingskracht 
ideeën noemen ... omdat zij op z’n minst streven naar iets dat boven de 
ervaringsgrens ligt’ (KU, 168, mijn curs.). Maar hiermee is bepaald niet 
gezegd, zoals bijvoorbeeld naast Frank ook Jean-Louis Siran meent, dat 
Lévi-Strauss’ schemagebruik exact overeenkomt met dat van Kant. 

Wat Lévi-Strauss onder zoiets als een schema verstaat, is geenszins dui-
delijk. Het is misschien ‘geen toeval’ dat Lévi-Strauss spreekt van ‘my-
thische schema’s’1, maar wat wil ‘geen toeval’ zeggen? Hebben we van-
wege een zelfde taalgebruik meteen te maken met een kantiaans concept 
van schematisme? Of in welke zin zou nu toch een ‘narratief schema’2 
verschillen van het transcendentale schema? Er is zelfs een passage waar 
Lévi-Strauss spreekt van ‘het primaire schematisme van het mythische 
denken’ (HN, 603; NM, 675). In deze zin wordt niet eenvoudigweg het 
woord ‘schema’ gebruikt, maar zelfs een -isme, zodat de woorden van 
Lévi-Strauss en Kant als twee druppels water op elkaar lijken. 

Voor Kant is het schema in de Kritiek van de zuivere rede ‘als het ware 
een monogram van de zuivere verbeeldingskracht a priori (A 142;B 181, 
mijn curs.). Deze monogrammotologica heeft bijvoorbeeld betrekking 
op het verschijnsel van ‘het getal’, het ‘zuivere schema van grootte’, 
‘niets anders dan de eenheid van de synthese van het veelvoudige’ (A 
143;B 182). Zo kan het schema van het getal – bijvoorbeeld geschreven 
als ‘12’ of ‘XII’ – begrepen worden als een extra regel van de eerste 
klasse van de categorieëntabel (eenheid, veelheid, totaliteit). Maar het 
schematiserende vermogen blijft volgens Kant niet beperkt tot het getal, 
het zou effect hebben op elke zintuiglijke waarneming, zo zou bijvoor-
beeld ook het concept ‘hond’ gelden als de toepassing van een dergelijke 
regel van eenheid, volgens welke iedere hond kan worden geschemati-
seerd (ibid.). Elke hond heeft als het ware een redelijke kern (maar hij is 
er zich misschien niet bewust van dat die kern zijn zucht naar een baas 
is). In de Kritiek van het oordeelsvermogen staat verder te lezen: ‘Alle aan-
schouwingen die gebaseerd zijn op a priori begrippen, zijn dus ofwel 
 
1 Siran, L’illusion mythique, 75. 
2 Ibid., 68. 



 73

schema’s ofwel symbolen, waarvan de eerste directe, de tweede indirecte 
presentaties (Darstellungen) van het begrip inhouden’ (KU, 212). Een 
transcendentaal schema zou dus een directe presentatie van begrip zijn. 
Het begrip stelt zich direct aanwezig. Met de term ‘direct’ bedoelt Kant 
dat de aanschouwelijkheid van het schema eenduidig en bewust, via de 
verbeeldingskracht, wordt bepaald door het verstand (uiteraard indirect 
door de rede). Dat geldt niet voor het symbool. Het symbool is vanuit de 
optiek van de hogere kenvermogens een indirecte presentatie, een soort 
weer-weergave, een reprise – bij gebrek aan een schema. Het is per de-
finitie dubbelzinnig en iteratief. 

In het voorgaande heb ik er al op gewezen dat Kant het onderscheid 
direct/indirect gebruikt om de paradox van het onbewuste te differenti-
ëren: de gedachte van een ‘absoluut onbewuste’ is leeg of leidt tot een 
tegenspraak, en dus kan er beter gesproken worden van een indirect on-
bewuste. Zoals Kant het onderscheid direct/indirect ten aanzien van 
heldere en duistere voorstellingen heeft gebruikt, zo zou nu ook dit on-
derscheid op de noties van schema en symbool van toepassing kunnen 
zijn. Het schema kan dan in deze strikte betekenis worden opgevat als 
een directe verzinnelijking van een categorie, en het symbool als een in-
directe veraanschouwelijking van een redelijk idee (Kant noemt de esthe-
tische ideeën ook wel ‘nevenvoorstellingen’ of ‘attributen’ [KU, 169-
170] van de redelijke idee). 

Na het wegvallen of de liquidatie van het transcendentale subject als 
beginsel van a priori uniformiteit, valt ook de grond onder het redelijke 
schematisme weg: er blijven indirecte verzinnelijkingen en onzinnighe-
den over. Schema’s zijn hun ontologische oriëntatie kwijt. Er is bij Kant 
zeker niet slechts één notie van schema te bespeuren, en er is misschien 
wel een isme dat Lévi-Strauss aanwendt, maar waar leidt dat toe? In de 
structurele antropologie wordt de transcendentale grens tussen schema 
en symbool poreus. De denkfunctie van het schema wordt vloeiend (‘tel 
ou tel schème flottant’, AS, 196; SA1, 172), verbeelding en verstand 
observeren de voorheen logische en esthetische orde als een woud van 
tekens, figuren en symbolen, die de illusie opwekken van een steeds 
weer indirecte zin en onzin van andere gemeenschappen en culturen, en 
uiteindelijk zoiets als een totaliteit, als dat er al ondubbelzinnig zou zijn 
(tout sujet, tout esprit). 

Een eerste suggestie voor dit vloeiend schematisme is ook bij Kant te 
vinden, en wel in §35 van de Kritiek van het oordeelsvermogen: daar onder-
scheidt hij het smaakoordeel van het logische oordeel door middel van 
uitsluiting van de mogelijkheid van subsumptie (schoonheid kan immers 
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niet worden afgeleid van begrip), maar met behoud van de aanspraak op 
een bijzonder soort algemeengeldigheid: dit oordeel berust op ‘de ver-
beeldingskracht die zonder begrip schematiseert’ (KU, 137). Het heeft er 
alle schijn van dat Lévi-Strauss deze notie van schematisme voor zijn 
eigen gebruik heeft aangewend (hoewel hij, zoals eerder gezegd, uit-
drukkelijk naar de eerste Kritiek verwijst en niet naar de derde). Het 
mythische denken van Lévi-Strauss schematiseert op geheimzinnige 
wijze: ‘iets’ schematiseert ‘zich’. 1. Het transcendentale subject is gedis-
semineerd. 2. Om ons te kunnen oriënteren en te reguleren (kennen, 
voelen etc.) moeten er altijd anderen zijn. Wij zijn op drift geraakt, maar 
voor de structurele antropoloog is de ander en het andere denken nog 
wel een gelokaliseerde fictie, een soort idee. Deconstructie van deze 
fixatie vereist een andere grondpolitiek, andere strategieën van deterrito-
rialisatie van ‘zelf-determinatie’ (Appadurai, 21).  
 
De symbolische nul-waarde 
De verbeeldingskracht die zonder begrip schematiseert ‘moet’ volgens 
Kant op ‘een gevoel berusten (beruhen)’, en hij meent daarbij zelfs te 
kunnen spreken van een rechtsgrond (Rechtsgrund, KU, 137). Die rechts-
grond heeft Kant eerder omschreven als de ‘diep verborgen, voor alle 
mensen gemeenschappelijke grond van overeenkomst in de beoordeling’ 
(KU, 72, §17). Deze overeenkomst zou door niets anders gereguleerd 
worden dan de zuivere rede (het kan nooit een constitutieve grond zijn, 
maar er is in Kants optiek ook geen andere grond1). Welke force zou 
Lévi-Strauss hiervoor in de plaats stellen? Welke rechtsgrond? Uitgaande 
van de suggestie van de Kritiek van het oordeelsvermogen zijn er in De ele-
mentaire structuren en in de Mythologica’s mogelijkerwijs reflexen te vinden 
van de angst om een rechtsgrond te verliezen. Als er een verband bestaat 
tussen de structurele schematisering en de decentrering van het voorma-
lige subject, dan moet deze rechtsgrond wel een soort zwart gat zijn. 

François Dosse wijst in dit verband op de invloed van Jakobsons om-
schrijving van het zogenoemde ‘nulfoneem’. Hiermee zou Lévi-Strauss’ 
definitie van de ‘symbolische nul-waarde’ woord voor woord overeen-
komen.2 Lévi-Strauss’ Inleiding tot het werk van Marcel Mauss is hierbij ook 
van belang. Het concept van het nulfoneem van Jakobson en Lotz zou 

 
1 Deze grond krijgt een andere lading wanneer we de Leer van de deugd ernaast lezen: de 

grond kan dan verkeren in ‘de moeilijk te doorgronden diepten (de afgrond) van het 
hart’ (6: 441, §14), een soort gapende kloof, die volgens Kant echter wel wezenlijk zou 
verschillen van ‘het niets (de immoraliteit) met gesperde muil’ (6: 449, §24)  

2 Histoire du structuralisme, vol.I., 51. 
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equivalent zijn aan de functie waar bijvoorbeeld een etnische notie als 
mana op wijst, dat wil zeggen, ‘ondanks alle lokale verschillen lijken 
mana, wakan, orenda uitdrukkingen te zijn van hetzelfde type’, die duiden 
op ‘een vorm van universeel en duurzaam denken’ (IM, XLIII). Die 
noties hebben een vloeiend en spontaan karakter, 
 

Maar overal en altijd bemiddelen die noties een beetje zoals algebraï-
sche symbolen, ze dienen ertoe een waarde te representeren van een 
onbepaalde betekenis, op zich leeg van zin (en elle-même vide de sens), 
waarvan de enige en enkele functie is de ruimte tussen de betekenaar 
(signifiant) en het concept (signifié) te vullen (IM, XLIV). 

 
Lévi-Strauss betwijfelt of het hier om een ‘geheime macht’ of een ‘mys-
terieuze force’ gaat (IM, XLV), zoals Mauss en Durkheim misschien nog 
wel lijken te geloven. Maar wat voor een force is het dan? Het ant-
woord schuilt ‘in het relationele karakter van het symbolische denken’ 
(IM, XLVII). Ik wil in een lang citaat Lévi-Strauss aan het woord laten, 
waarin het transcendentale subject wordt gedecentreerd en tegelijk op-
nieuw wordt ingesteld, in termen als ‘vloeiende betekenaar’, ‘semanti-
sche functie’ en een ‘eenvoudige vorm’: 
 

Ik geloof dat noties van het type mana, hoe divers ze ook zijn, be-
schouwd in hun meest algemene functie (die zoals we gezien hebben 
niet verdwenen is in onze mentaliteit en onze vorm van samenleving), 
precies die vloeiende betekenaar representeren die in elk eindig denken 
functioneert (maar die ook de inzet is van elke kunst, alle poëzie, elke 
mythische en esthetische inventie1), en het wetenschappelijke kennen 
moet in staat zijn om die vloeiende betekenaar zo niet te stoppen, dan 
toch tenminste gedeeltelijk te disciplineren. Het magische denken 
vertoont trouwens andere methoden van kanalisering, met andere re-
sultaten, en deze methoden kunnen zeer goed naast elkaar bestaan. 
Met andere woorden, als we ons laten inspireren door het voorschrift 
van Mauss dat alle sociale fenomenen aan het taalgebruik kunnen wor-
den gekoppeld, dan zien we in mana, wakan, orenda en andere noties 
van hetzelfde type, de bewuste uitdrukking van een semantische functie, 

 
1 José Guilherme Merquior, noemt de ‘vloeiende betekenaar’ een ‘oorsprong’ (émergence) 

en een ‘bron’, L’esthetique de Lévi-Strauss, Press Universitaires de France, 1977, 39. Ik zal 
in het volgende hoofdstuk proberen aan te tonen dat deze bron, in Kants termen, niets 
anders is dan de Gemeinsinn, die tevens het (onbewuste) kader vormt waarbinnen het 
genie opereert. 
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die de spil is van het symbolische denken ondanks de contradictie die 
dat denken eigen is. Aldus worden de antinomieën verklaard, waarmee 
elk van die noties behept is, die op het eerste gezicht onoplosbaar zijn 
en waarover menig etnoloog zich zo druk gemaakt heeft, en die Mauss 
heeft verhelderd: kracht en actie; kwaliteit en toestand; zelfstandig 
naamwoord, bijvoeglijk naamwoord en werkwoord tegelijkertijd; ab-
stract en concreet; omnipresent en gelokaliseerd. En inderdaad, mana is 
dat alles tegelijk. Maar is dat ook niet juist zo, omdat het niets van dat 
al is: enkelvoudige vorm of, nog preciezer, een symbool in zuivere 
toestand, in staat om zich op te laden met elke mogelijke symbolische 
inhoud? In het systeem van symbolen dat elke kosmologie constitu-
eert, zou het eenvoudigweg een symbolische nul-waarde zijn, dat wil 
zeggen, een teken dat de noodzaak markeert van een supplementaire 
symbolische inhoud waarin al het conceptuele is opgenomen, dat 
echter van elke willekeurige waarde kan zijn (IM, XLIX-L). 

 
De vloeiende betekenaar en de spil van de symbolische nul-waarde zijn 
leegte-effecten die door de wetenschap gekanaliseerd zouden kunnen 
worden, en die tegelijk noodzaken tot aanvulling.1 Het gaat om linguïs-
tische werkingen die onderscheiden zijn van elk aanwijsbaar foneem, 
ook onderscheiden van een ontbrekend foneem. Het kan ‘elke willekeu-
rige waarde zijn’. ‘Gewoonlijk’, zo schrijft Jakobson, ‘is het een ontbre-
ken van klank’.2 Hoe en waar precies kan dit a-fonische gat worden 
waargenomen? Die leegte of stilte kan niet ergens worden gelezen. Het 
nulfoneem is een universele hiaat- en relatiewerking van een transcen-
dentale leegte, een plaats waar ooit het transcendentale subject gevestigd 
was, (stuip)trekkingen en reflexen die na de linguistic turn van De Saus-
sure (e.a.) als ontheemde uitvloeisels zijn achtergebleven. 

In een voetnoot stelt Lévi-Strauss die symbolische nul-waarde gelijk 
aan het fonische nulfoneem en doet vervolgens de belangwekkende sug-
gestie: ‘het concept van de symbolische nul-waarde schematiserend, kan er 
gezegd worden dat het de functie is van noties zoals mana om het tegen-
overgestelde te zijn van het ontbreken (l’absence) van betekenis, zonder 
van zichzelf (sans comporter par soi-même) enige bijzondere betekenis te 
bevatten’ (IM, L.). Hier wordt Kants begrip van het bezige wezen gepa-

 
1 Als ik afga op het resumé van Bernhard Waldenfels, lijkt Merleau-Ponty in zijn latere 

werk een zelfde soort werking te bedoelen: ‘Er bestaat geen positiviteit, geen aanschou-
wing voorafgaand aan deze structurering, alleen maar ‘structures du vide’; het ‘scharnier’, 
dat de afzonderlijke momenten verbindt, blijft zelf onzichtbaar’ (199) 

2 Roman Jakobson, Selected Writings I, Phonological Studies, ‘s Gravenhage 1962, 431. 
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rafraseerd. De leegtewerking, als het ‘zonder van zichzelf’, is het getrans-
formeerde transcendentale subject, en de force die er zou zijn, is een 
splijtende en tegen-over-zich-stellende macht. De symbolische nul-
waarde, als schematiserende, linguïstische leegte, heeft het effect van spatië-
ring, een gedecentreerde, teleologische leegtewerking. Lévi-Strauss volgt 
een zich splijtende keten met de bedoeling een totaliteit te bereiken op 
basis van een ‘enkelvoudige vorm’, één wereld van betekenisvolle rela-
ties, want ‘dit telos is zijn ethiek, in de grond niets anders dan zijn mo-
rele politiek’ (DT, 89; de bijzin ontbreekt in de Engelse vertaling).  

De lege fictie, of de fictionalisering van de absolute leegte is een hard-
nekkige transcendentale rest die Lévi-Strauss onbewust overerft van de 
fonologie. Deze nulwaarde vormt de mogelijkheidsvoorwaarde, de in-
variantie en de logocentrische macht van elke structuur, van structura-
liteit. Aan weerszijden, symmetrisch ten opzichte van het lege centrum 
of het hiaat tussen bepaalde posities, moeten altijd posities worden ge-
observeerd, en aan weerszijden daarvan grenzen weer andere leemtes en 
resten. Het gaat altijd om veel meer dan twee leemtes met de ambigue 
mogelijkheid van totale relationaliteit. 

De rechtsgrond van het structurele parallellisme en schematisme is niet 
een a priori gevoel van homogeniteit en identiteit, maar Lévi-Strauss 
veronderstelt kennelijk wel dat er sprake is van een ‘zuivere toestand die 
in staat is zich op te laden’, om zich te vullen, mogelijk zelfs volledig of 
volmaakt. Waarin schuilt nu nog het verschil met de transcendentale 
rechtsgrond die evenmin zomaar een neutraal gegeven was, en ook geen 
zichtbaar feit, niet iets dat zomaar kan worden geconstateerd als een es 
gibt of il y a? 

Tijdens een conferentie getiteld L’Identité merkt Lévi-Strauss het vol-
gende op: ‘Ik wil zeggen dat tussen twee culturen, tussen twee levende 
soorten, hoe verwant men ze ook zou willen denken, altijd een diffe-
rentiële leemte (un écart différentiel) bestaat, en dat deze leemte nooit kan 
worden opgevuld. In die zin is het discontinue (le discontinu) een onre-
duceerbaar gegeven (une donnée irréductible)’.1 Een gedetailleerde lezing 
van voornamelijk De elementaire structuren en de Mythologica’s zal moeten 
uitwijzen wat dit ‘gegeven’ van een onreduceerbare leemte impliceert, 
en hoe andere giften – de gave of het gegeven van anderen of van De 
tijd geven – niet uit kunnen blijven. 

Voorlopig kan gesteld worden dat de structurele decentrering van het 
transcendentale subject zich op twee manieren heeft voltrokken. 1. Het 

 
1 L’Identité, Séminaire dirigé par Claude Lévi-Strauss, Paris 1977, 332. 
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subject, als a priori positief en zelfbewust centrum (van het denken of 
aanschouwen), wordt strategisch gespleten en verschoven, waarbij de 
enkelvoudige lege vorm als ‘zonder van zichzelf’ behouden blijft. 2. Het 
transcendentale bezige wezen, als a priori identiek aan zichzelf, wordt 
gespleten, maar er blijft wel iets begiftigd met relationaliteit. De onredu-
ceerbare force als monomanisch streven naar totaliteit blijft behouden. Is de 
behoefte aan rechtsgrond niets anders dan een oerzucht tot een totale 
wetgeving? Het is zeker een zich oneindig herhalend zonder, een ‘gebrek 
dat aangevuld moet worden’ (ED, 425). De vraag is dan: zou er volgens 
Lévi-Strauss een toestand in vervulling kunnen gaan van volmaaktheid, 
een absoluut zonder zonder? Denkt hij de wet van de force – of de force 
van de wet – volledig te kunnen bevatten of omvatten? Het antwoord is 
soms ondubbelzinnig en zeer beslist: nooit (‘le dossier n’est jamais clos’ 
(CC, 13; RC, 5). 

Vast staat dat het eerste gegeven van discontinuïteit evenzeer ongegrond 
is als het transcendentale gegeven van mij of ons. Er is geen onreduceer-
baar eerste grond, evenmin als er ooit, van nature, een eiland met 
onveranderlijke grenzen was. Elke totaliserende, ik zeg niet totalitaire 
zucht, van een bezig wezen of een wezenlijke vorm is het effect van 
verabsolutering: een lokale verblinding. Met de schrijfwijze van différance 
heeft Derrida precies aangegeven welk onbeheersbaar dubbeleffect het 
parallellisme van de structurele analyse bedreigt: de schematisering van 
de leemtes (écarts différentiels) is niet in staat om het verschil te represen-
teren – zelfs niet indirect – ‘van het verplaatste onhoorbare’ (M, 3). 
Reeds voordat het almachtig schematisme werd aangewend, heeft een 
andere gebeurtenis plaatsgevonden. Het onhoorbare gebeurt als residuen 
die vooraf en achteraf resteren. Tegelijk met het besef dat het (fonolo-
gische) verschil tussen zonder en met zin – ‘sans’ en ‘sens’ – onwaar-
neembaar is, laat alteriteit zich niet eenduidig als différence demarkeren, 
als het andere van het bezige wezen. Elke eenheid moet het wel bege-
ven in errance. ‘Het wezen van différance bestaat niet’ (M, 27). 
 
De laatste moeilijkheid 
Ik heb in de inleiding gewezen op een moeilijkheid, die volgens Kant 
‘door de menselijke soort pas het laatst wordt opgelost: de mens is een 
dier dat, wanneer het onder zijn soortgenoten leeft, een heer (Herr) nodig 
heeft’ (8: 23, curs. van Kant). Brengt nu de decentrering van het subject, 
en de transformatie van de transcendentale leegte in een fonologische 
leegte, een oplossing van deze heerzucht dichterbij? Met behulp van een 
citaat uit §51 van Kants Rechtsleer kan de moeilijkheid enigszins worden 
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verduidelijkt. De zuivere toestand van het transcendentale subject was in 
Kants terminologie niets anders dan de ‘zuivere idee van een staatshoofd’, 
een ‘gedachteding’ (ik vertaal):  
 

De drie machten1 (Gewalten) in de staat, die voortkomen uit het begrip 
van een algemeen wezen überhaupt (res publica latius dicta), zijn slechts 
zoveel verhoudingen van de verenigde, a priori van de rede afstam-
mende, volkswil en van een zuivere idee van een staatsopperhoofd 
(Staatsoberhaupt) die objectieve praktische realiteit heeft. Dit opper-
hoofd (de soeverein) is echter in zoverre slechts een gedachteding (Ge-
dankending) dat het gezamenlijke volk voorstelt zolang het nog ontbreekt 
aan (mijn curs.) een fysieke persoon die de hoogste staatsmacht voor-
stelt en die deze idee de effectiviteit op de volkswil verschaft. 

 
Dit ‘ontbreken’ is exact gelijk aan het ‘ontbreken van betekenis’ dat 
Lévi-Strauss typeert als ‘effectiviteit’ van de symbolische nul-waarde, 
nog voordat er een ‘fysiek persoon’ aan te pas komt. De plaats van het 
‘gedachteding’ heeft ook volgens Kant reeds ‘objectieve praktische rea-
liteit’. Dit magisch-imaginaire onding roept kennelijk altijd om invul-
ling. Het is deze a priori non-plaats die door Lévi-Strauss wordt gesche-
matiseerd en gedecentreerd als de sociaal-culturele hongerwerking, onze 
zucht naar een fysieke invulling van een machtscentrum: niemand be-
schikt zomaar over (genees)krachtige middelen, maar elk willekeurig in-
strument kan uit de handen van onze sjamaan wel een (genees)krachtig 
effect hebben (zie het hoofdstuk IX van Structurele antropologie over ‘de 
tovenaar en zijn magie’).  

Lévi-Strauss heeft bijna elke rest van het metafysische sjamanisme 
blootgelegd, en elk autonoom effect als sociaal-culturele fictie gerelati-
veerd, en hij heeft ook de illusionistische effecten van de heerzucht, de 
oriëntatie op dat ene gedachteding doorzien. De lege vorm als gegeven 
oorsprong van discontinuïteit, heeft hij echter onverkort in enkelvoud 
gehandhaafd. Daarmee is de lacune als zuivere idee wel gedecentreerd, 
maar de machtige focus op de spilwerking niet gedissemineerd: er klinkt 
een grote anonieme stem door alles heen. Die heerzucht blijft andere 
zuchten mee bestemmen. Het structuralisme wordt nog gesouffleerd door 
de maître of matrix, en zo lijkt Lévi-Strauss ons toch, direct of indirect, 
te willen laten geloven, ‘zonder enige twijfel’, in de positieve mythe van 
één globale maîtrisering, een kosmo-mythologische symmetrie. Derrida 

 
1 Deze drie machten typeert Kant later als autocratisch, aristocratisch en democratisch.  
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desoriënteert die autocratische strategie in de richting van een andere 
kosmopolitiek:  
 

Het tekort herhaalt zich in elk geval, per definitie, we erven het, we 
moeten er over waken. Het kost altijd erg veel – uitgerekend de 
mensheid kost het veel. Wat voor de mensheid ongetwijfeld veel 
waard is, is te geloven dat men in de geschiedenis kan afrekenen met 
het algemene wezen van de Mens, onder het pretext dat dit wezen 
slechts een Hauptgespenst voorstelt, een oerfantoom, maar ook, wat op 
hetzelfde neerkomt – au fond – te geloven, zonder enige twijfel, in dit 
kapitale spook (SM, 278; 175). 

 
Kants zuivere idee van een staatsopperhoofd of overheid (Staatsoberhaupt) 
resteert in het structuralisme nog als een hardnekkig oerfantoom dat 
overal in en uit kan gaan. Dit schematisme moet beantwoord worden 
met een ‘tegelijkertijd structuralistische en anti-structuralistische geste’ 
(Dosse, II 36). 

Hoe de breuk met en van deze (staats)vorm anders kan worden gefor-
ceerd, laat zich voorlopig aanduiden met een citaat van Derrida uit een 
discussie met Jean-Luc Nancy. Daar merkt hij ten aanzien van Lacan, 
Althusser en Foucault het volgende op: ‘het subject is misschien op-
nieuw geïnterpreteerd, geresitueerd, herschreven, maar het is zeker niet 
‘geliquideerd’’ (PDS, 271). Deze clausule is eveneens op Lévi-Strauss van 
toepassing, maar daarbij moet rekening worden gehouden met verschil-
lende vertaalmogelijkheden van ‘liquideren’. 

Het werkwoord ’liquider’ laat zich, ook met betrekking tot variaties 
zoals ‘liquidatie’ en ‘liquide’, tenminste op drie manieren vertalen. 1. Als 
een abrupte beweging, een interruptie die een einde aan iets maakt of 
iets uit de weg ruimt of vernietigt. In die zin heeft Lévi-Strauss het 
transcendentale subject niet echt geliquideerd. Het is gespleten, gede-
centreerd, niet verdwenen in het niets. 2. Men spreekt ook over ‘liquide 
middelen’ wanneer het geld betreft. Volgens Lévi-Strauss (en Mauss in 
zijn Essay over de gift) moet ‘cultuur’ worden begrepen als een econo-
misch proces van ruil en uitwisseling en aan dit proces zouden alle uit-
wisselingen onderhevig zijn. In die zin heeft Lévi-Strauss het subject wel 
geliquideerd: hij heeft de a priori eenheid gedynamiseerd tot een ano-
nieme en universele economie van ethische en esthetische waarden, 
mythologica’s van uitwisseling en wederkerigheid. 3. Minstens zo geldig 
is de vertaling van ‘liquidatie’ als effect van het liquide-worden of -ma-
ken, wat duidt op een vloeibare toestand van de vloeiende betekenaar of 
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vloeiend schematisme. Deze toestand is in Lévi-Strauss’ linguïstische 
vocabulaire gekoppeld aan de formele werking van de enkelvoudige 
schakelaar tussen iets en niets, een spil van het denken met elkaar (entre 
eux). Dit postulaat van de formele leegtewerking bergt in zich een trans-
cendentale erfenis van stolling, een ‘inert residu’ (CC, 313). In die zin is 
de structurele liquiditeit nog steeds onderhevig aan formele inertie. 
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3. 
VERWANTSCHAP EN GEMEINSINN 

 
 

Om te kunnen inzien hoe de structuralistische ‘wereld van relaties’ (SEP, 
553) een verregaande transformatie is van de kantiaanse ethiek en esthe-
tica, is het van belang om aandacht te besteden aan De elementaire structu-
ren, en in het bijzonder aan een feit dat daarin centraal staat. Het betreft 
‘een feit (un fait), of liever een verzameling feiten, die (...) welhaast als 
een schandaal worden beschouwd: we bedoelen de complexe verzame-
ling van geloven, gebruiken, bepalingen en instituties die men kortweg 
aanduidt met de term incestverbod’ (SEP,10; ESK, 8). Dit verbod zou 
‘de enige regel zijn onder alle sociale regels’ (seule entre toutes les règles 
sociale) die een ‘universeel karakter bezit’ (ibid.). Lévi-Strauss heeft ken-
nelijk zicht op alle regels en feiten, die per cultuur verschillen, en hij kan 
die ene universele regel kennelijk ook als zuiver feit onderscheiden, als 
ware het een natuurwet. Het incestverbod is namelijk 
 

de algemene voorwaarde van de cultuur, en men moet zich er dus niet 
over verbazen dat dit verbod zijn formele karakter (son caractère formel) 
ontleent aan de natuur, dat wil zeggen universaliteit (l’universalité) 
(SEP, 29; ESK, 24). 

 
Dit universalistische en naturalistische beginsel, in de vorm van een soci-
ale wetmatigheid, kan begrepen worden als herformulering van Kants 
beginsel van de morele ‘wetgevende vorm’ (5: 29). Dat wil zeggen, Lévi-
Strauss kent in De elementaire structuren van verwantschap dezelfde status en 
karakteristieken toe aan het incestverbod als Kant aan de zogenoemde 
categorische imperatief. Een belangrijk aspect, te weten het formele ka-
rakter van een regel die als universele natuurwet geldt, is bijvoorbeeld 
terug te vinden in de Fundering van de metafysica van de zeden, waar Kant 
de wet van de zedelijkheid als volgt omschrijft: 
 

Omdat met de algemeenheid van de wet, volgens welke er effecten 
plaatshebben, datgene wordt bedoeld wat voor het algemene verstand 
(naar de vorm [der Form nach]) eigenlijk natuur heet, dat wil zeggen het 
bestaan van de dingen voor zover dat volgens algemene wetten is be-
paald, zou de imperatief van de plicht ook zo kunnen luiden: handel 
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alsof het maxime van je handeling door je wil tot a l g e m e n e  n a t u u r w e t  
moet worden (4: 421, cursivering en spatiëring van Kant). 

 
Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd, kan Lévi-Strauss, als hy-
per-kantiaan, niet langer het subject als autonome en universeel geldige 
instantie van de imperatief van de plicht begrijpen. Het is niet mogelijk 
een universele, wereldomvattende norm, als a priori categorische acti-
viteit in de eenheid van het zelfbewustzijn te funderen. Dit epicentrum 
is volgens de structurele analyse van aanvang af tweeledig en linguïstisch-
etnisch gedecentreerd. Daarmee is het centrum op drift geraakt, maar de 
macht of force van politieke en culturele gemeenschappen is geenszins 
verdwenen. 

Zoals Kant meende een universeel fundament van zedelijkheid te heb-
ben ontdekt, zo meent ook Lévi-Strauss dat het incestverbod de status 
heeft van een natuurwet. Lévi-Strauss verwerpt echter de gedachte van 
de a priori redelijke grond van de transcendentale eenheid en daarmee 
valt ook de basis weg voor een zuiver transcendentaal kosmopolitisme. 
Het incestverbod is weliswaar een natuurwet, maar 
 

in zekere zin is het verbod ook reeds cultuur, die haar regel uitoefent 
op en oplegt aan de kern van de fenomenen (agissant et imposant sa règle 
au sein de phénomènes) (SEP, 29; ESK, 24). 

 
Waaruit zou nu kunnen blijken dat de termen waarin Lévi-Strauss de 
oorsprong en de invloed van het incestverbod formuleert, parafraserin-
gen zijn van de transcendentale ethische wetgeving die eveneens haar 
regel oplegt aan ‘de kern van fenomenen’? Hoe wordt in De elementaire 
structuren de activiteit van het met zichzelf bezige wezen (selbsttätiges 
Wesen) als een op zin zinnend wezen geherformuleerd?  

De universeel geldige en autonome wetgeving, op basis van de cate-
gorische imperatief, hangt ook in Kants denken nauw samen met poli-
tieke, juridische, en antropologische noties omtrent de grensbepaling en 
de identiteit van een gemeenschap. Als resultaat van een ‘operatie van de 
reflectie’ (KU, 145) stuit Kant tijdens zijn kritische onderneming op een 
belangrijk principe en een ware pendant van de categorische imperatief: 
de ‘gemeenschappelijke zin’ (sensus communis aestheticus) (KU, 146). Het 
gaat hier om de ‘idee van een Gemeinsinn’ (KU, §20), omschreven als 
‘een subjectief principe dat alleen door gevoel en niet door begrippen, 
maar toch in het algemeen bepaalt wat bevalt of niet bevalt’ (KU, 79). 
Deze Gemeinsinn, het sleutelbegrip in zowel de Kritiek van het oordeelsver-
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mogen als de Antropologie in pragmatisch opzicht, wordt door Kant ook wel 
aangeduid als ‘de drift’ of de ‘neiging tot samenleven’ (Trieb, Neigung zur 
Gesellschaft, KU, 148-149). Kant heeft het in dit verband zelfs over een 
soort drang om ‘in gemeenschap (in Gemeinschaft) met anderen te voe-
len’, een verwachting en een verlangen, dat ‘als het ware voortkomt uit 
een oorspronkelijk verdrag dat de mensheid zichzelf gedicteerd heeft’ 
(KU, 148). 

Heeft Derrida Kants esthetica terecht getypeerd als een ‘morele semi-
otiek’, en als een ‘fundamenteel humanisme’ (VEP, 132; 115)? Wat voor 
een ‘semiotiek’ en wat voor een ‘humanisme’ heeft Lévi-Strauss dan 
bedreven? Laat ik deze vragen herformuleren: als het incestverbod kan 
worden opgevat als een transformatie van de categorische imperatief, 
welke andere term zou Lévi-Strauss dan gebruiken voor het dictaat van 
de Gemeinsinn? Ik meen dat de structurele pendant van Kants categori-
sche imperatief en gereguleerde Gemeinsinn, gevonden kan worden in 
twee principes: incestverbod en verwantschap (parenté). In aansluiting 
hierop dient ook de vraag zich aan, hoe Lévi-Strauss met behulp van de 
structurele semiotiek de metafysische notie van Gemeinsinn vertaalt naar 
‘het systeem van de wederkerige giften’ (SEP, 62; ESK, 53) ofwel de 
systemen van beperkte en gegeneraliseerde uitwisseling.1 De transforma-
tie van de categorische imperatief en de Gemeinsinn zal ik in dit hoofd-
stuk vooral belichten aan de hand van De elementaire structuren. 

Ik meen dat Lévi-Strauss, op basis van twee principes, de transcenden-
tale logica omzet in een structurele logica, en aldus, wederom in de 
woorden van Derrida, ‘een nieuw humanisme’ inluidt (ED, 427).2 In Ras 
en cultuur formuleert Lévi-Strauss dit nieuwe humanisme als volgt: ‘een 
wijs humanisme, dat niet begint bij de mens zelf (soi-même), maar dat 
wel voor de mens of de man een redelijke plaats maakt (fait à l’homme 
une place raisonable) temidden van de natuur, in plaats van die van mees-
ter en plunderaar die zelfs niet de evidente behoeftes en belangen van 
degenen die na hen komen in acht nemen (avoir égard)’ (RE, 35; VA, 
14). Hoe en voor wie maakt dit anders gecentreerde humanisme een 
wezenlijk andere plaats? 

 
1 Het eerste deel van De elementaire structuren heet ‘beperkte uitwisseling’ (l’échange restreint), 

het tweede deel ‘gegeneraliseerde uitwisseling’ ( l’échange généralisé). 
2 Johnson wijst er in het hoofdstuk ‘Structuralism and humanism’op dat Lévi-Strauss de 

term ‘nouvel humanisme’ reeds gebruikt in Panorama de l’ethnologie (1950-1952): John-
son, Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, 109. Zie ook: Roger Bastide, L’ethnologie et 
de nouvel humanisme , Revue philosophique de la France et de l’étranger 4 (oktober-december 
1964), 435-51. 
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Reeds in zijn eerste grote werk staat Lévi-Strauss sterk onder invloed 
van de fonologie en semiologie, blijkens een opmerking in het laatste 
hoofdstuk: ‘de werkwijze van onze analyse is dus verwant aan die van de 
fonologische linguïst’ (SEP, 565; ESK, 439). Daarbij kan bijvoorbeeld 
gedacht worden aan formuleringen van Joseph Courtés en Algirdas Julien 
Greimas, die het begrip ‘categorie’ hebben aangeduid als een ‘beschrij-
ving van relaties’.1 Na De Saussure hebben categorieën geen betrekking 
meer op zoiets als een substantie. Zo bestaan er bijvoorbeeld geen cate-
gorieën als ‘persoon’ of ‘eigen rauwe natuur’ (R, 99), maar wel catego-
rieën als man-vrouw en rauw-gekookt. In Du Sens spreekt Greimas in 
dit verband van ‘relationele categorieën’.2 Het is ook deze vorm van 
categoriale relationaliteit die Lévi-Strauss als een ‘logica van relaties’ (IM, 
XL) meent te kunnen observeren: ‘het relationele karakter van het sym-
bolische denken’ (IM, XLVII). 

De verwantschap tussen de antropoloog en de fonoloog wordt uitvoe-
rig uit de doeken gedaan in het voorwoord van Six leçons sur le son et le 
sens.3 Hier belicht Lévi-Strauss het immanente verband tussen de univer-
sele werking van de zogenoemde symbolische nul-waarde en het incest-
verbod, dus lijkt het me in aansluiting op het vorige hoofdstuk verhel-
derend om eerst met behulp van dit voorwoord na te gaan hoe Lévi-
Strauss een brug slaat tussen de structurele linguïstiek (De Saussure, 
Jakobson, Benveniste) en de antropologie. 
 
De lege vorm en het incestverbod 
Lévi-Strauss vertelt in het genoemde voorwoord dat hij en Jakobson als 
vrienden in ballingschap te New York in 1942-43 over en weer (récipro-
quement) elkaars colleges bezochten, en hij doet als het ware een soort 
bekentenis, namelijk dat hij indertijd bijna niets van linguïstiek afwist. In 
een even fantasierijk als realistisch taalgebruik heeft Jakobson hem weg-
wijs gemaakt in de geschiedenis en de methode van die wetenschap. 
Jakobson heeft ook zeer waarschijnlijk het principe van arbitrariteit als 
cruciaal gekenmerkt. Dit principe treedt in werking zodra verschillende 
talen met elkaar worden vergeleken, want dan kan reeds aan de hand 
van een eenvoudig voorbeeld aangetoond worden dat de relatie tussen 
de waarneembare betekenaar (signifiant) en het onwaarneembare concept 
(signifié) arbitrair is. Er kan niet op een noodzakelijke relatie worden 

 
1 In hun Sémiotique, dictionnaire raisonné de la théorie du langage, onder het lemma ‘catégorie, sub. 5. 
2 Greimas, Du Sens, 163. Zie ook: de dictionnaire raisonné van Greimas en Courtés. 
3 Roman Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, Préface de Claude Lévi-Strauss, Paris 1976. Het 

voorwoord van Lévi-Strauss is ook als negende hoofdstuk opgenomen in De blik van veraf. 
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gewezen tussen bijvoorbeeld het concept ‘boom’, en de klanken die in 
verschillende talen gebruikt worden om er naar te verwijzen, bijvoor-
beeld ‘arbre’, ‘tree’ of ‘Baum’.1 De Saussure heeft de relatie tussen 
betekenaar en concept omschreven als de twee zijden van een vel pa-
pier, beide materieel onlosmakelijk, maar niet identiek. Er zit een ruimte 
tussen, een leegte of lichaam, waardoor een volstrekte identiteit tussen 
betekenaars en concept onmogelijk is. Ook tussen betekenaars onder-
ling, en tussen concepten onderling, bevinden zich tal van tussenruimtes 
die eveneens het arbitraire karakter van betekenisvorming bepalen, 
speelruimtes voor verandering en afwijking. Met dit beginsel van arbi-
trariteit wordt de geldigheid van de klassieke etymologie gerelativeerd 
en de aandacht verschoven naar de historische en sociale relaties tussen 
talen onderling.  

Jakobson geeft in zijn lessen ook aandacht aan het werk van Émile 
Benveniste, die op een belangrijke restrictie ten aanzien van het beginsel 
van arbitrariteit heeft gewezen. Talen zijn weliswaar veranderlijke 
vlechtwerken die voortdurend met elkaar interfereren, en betekenis is 
zeker ook een tamelijk toevallig effect van steeds nieuwe combinaties 
tussen tekens, die onder invloed staan van allerlei sociale factoren, waar-
door een denkbeeld of mythe even snel kan ontstaan als verdwijnen. 
Toch kunnen schrift en spraak zich ook langdurig voordoen als besten-
dige netwerken. Zo heeft Benveniste betoogd dat het toevallige en 
lacunaire karakter van relaties wel geldt voor betekenaar en concept, en 
ook voor talen onderling (exterieur), maar dat tegelijk in elke taal afzon-
derlijk (interieur) de relaties tussen betekenaars en het concept als nood-
zakelijk worden gevoeld (nomen est omen). Als men bovendien een be-
paalde taal ontleedt in differentiële elementen (en éléments différentiels) – 
de zogenoemde fonemen – dan duikt er een nieuw type relaties op die 
het karakter hebben van logische opposities (d’oppositions logiques).2 

 
1 In de Écrits van De Saussure zijn talloze formuleringen te vinden die dit fonologische 

principe van arbitrariteit illustreren, zoals: ‘le rapport par lequel en linguistique le son 
éveille l’idée, ou réciproquement, est un rapport arbitraire’ (250) Of in een algemeen 
linguïstiek opzicht: ‘Prenant la langue il n’y a rien à première vue qui empêche de conce-
voir la langue comme logique, car le signe est arbitraire’ (333-334, mijn curs.).  

2 Onder ‘fonemen’ worden arbitraire klankverschillen verstaan die in een bepaalde spreek-
taal een lokale betekenis hebben gekregen. Die betekenis is volgens de semiologie iden-
tiek aan de markering van overeenkomsten en verschillen. In het Frans markeren bij-
voorbeeld de ‘p’ en de ‘b’ het onderscheid tussen ‘pas’ en ‘bas’. Door de structurele wer-
king van overeenkomst en verschil komt er in dit geval een structurele relatie tot stand 
tussen respectievelijk de dezelfde klinkerklank (‘as’, de ‘s’ is in beide gevallen onhoor-
baar) en het verschil tussen een zogenoemde stemhebbende ( ‘b’) en niet-stemhebbende 
medeklinker ( ‘p’) 
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Met Lévi-Strauss in zijn voetspoor heeft Jakobson De Saussure’s notie 
van arbitrariteit en Benveniste’s notie van gevoelde samenhang tegen 
elkaar afgewogen, en hij is waarschijnlijk zo tot de volgende conclusie 
gekomen. Elke taalgebruiker is zich min of meer bewust van de arbi-
trariteit van zijn taal, maar tegelijk streeft elke taalgebruiker er onbewust 
naar om binnen zijn taalgrenzen dit gebrek aan samenhang te compen-
seren: ‘le sujet parlant cherche à compenser l’absence de l’un par un 
recours à l’autre’. Het sprekende subject tracht, mede onder invloed van 
zijn eigen taal, de wezenlijke arbitrariteit, het gebrek aan binding en 
samenhang, te compenseren.1 Aan deze dubbele inwerking zou het 
(taal)gedrag van elk lid van een bepaalde (taal)gemeenschap onderhevig 
zijn. Elke individuele taalgebruiker zou de onbewuste intentie hebben 
om de arbitrariteit van de ‘verstrooide gegevens’ (données éparses) te ver-
vangen door een synthetisch vlechtwerk van relaties, dat nooit absoluut 
uniform kan zijn, dat echter wel, als een samenhangend netwerk, de 
matrix is van (communicatie)verkeer tussen alle taalgebruikers.2 Talen 
vormen onderling een dynamisch ‘netwerk van uitwisseling’ (un réseau 
d’échanges). Met dit netwerk houdt ook ‘de matrix van de intelligibiliteit’ 
(la matrice d’intelligibilité) of ‘een rooster’ (une grille) verband, dat bijvoor-
beeld via een gedicht, een mythe, een schilderij of muziek wordt be-
leefd.3 Het gaat hier om vrijwel niets anders dan dat wat Kant heeft 
benoemd als ‘een blote gril (eine bloße Grille)’ (A 277;B 333).  

Reeds in Structurele antropologie heeft Lévi-Strauss zijn gezichtspunt in 
kantiaans vocabulaire vertaald: ‘Om mijn gedachten te vereenvoudigen, 
zal ik zeggen dat het linguïstieke teken a priori arbitrair is, maar het 
houdt op arbitrair te zijn a posteriori’ (AS, 105; SA1, 91). De structurele 
antropologie heeft klaarblijkelijk een specifieke dynamiek op het oog, 
namelijk van een a priori arbitraire toestand naar a posteriori relationele 
wetmatigheid. Deze interpretatie van het transcendentalisme strookt zelfs 

 
1 Préface, in: Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, 11-12. De gedachte van compensatie is 

niet nieuw, vermoedelijk is dit begrip vanaf Leibniz via Kant en Herder in de antropolo-
gie terechtgekomen. Odo Marquard wijst in Philosophie des Stattdessen (Reclam 2000), 
bijvoorbeeld in het hoofdstuk ‘Homo compensator’, op de ‘antropologische loopbaan’ 
van het ‘metafysische’ begrip van compensatie. Volgens hem houdt het als ‘modern 
compensatiebegrip’ verband met Leibniz’ Theodicee (11-18). Daarbij geldt het primaat van 
‘het gebrekkige wezen mens dat zijn fysieke tekorten compenseert door cultuur’ (Mar-
quard, 39). In contrast met deze gedachte over het ‘wezen’ van de mens, is de omwente-
ling van de structurele linguïstiek evident. Met het primaat van de taal als structureel en 
arbitrair fenomeen komt de werking van de taal, en de wisselwerking tussen talen in 
beeld, terwijl het indidvidu decentreert als effect van arbitraire ficties en fricties. 

2 Préface, Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, 12 en 16. 
3 Ibid., 16. 
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geheel met bijvoorbeeld de opvattingen van Durkheim en Mauss om-
trent de etnische geldigheid van antinomische categorieën (de reeds ge-
noemde termen als mana en wakan). Lévi-Strauss voegt er echter een te-
leologisch aspect aan toe: het sprekende subject zou ernaar zoeken of 
streven, onder invloed van de (onbewuste) talige matrix, het gebrek 
(l’absence) op een bepaalde manier op te heffen. Aan taal ontbreekt a 
priori noodzakelijkheid (het beginsel van arbitrariteit van De Saussure), 
en elke afzonderlijke taalgebruiker of (taal)gemeenschap is om die ‘re-
den’ gericht op compensatie (Benveniste)1. Volgens Lévi-Strauss moet 
de arbitraire toestand van het a priori gebrek aan noodzakelijke en alge-
meengeldige relaties altijd als voorlopig (provisoire) worden opgevat (AS, 
108; SA1, 94). Het is aldus de taak van de antropologie om de, niet ge-
heel toevallige, structurele relaties vast te leggen, als waren het moment-
opnamen van universele stromingen. Maar over wat voor relaties gaat 
het hier? Feitelijke relaties? Relaties tussen feiten, of de interpretatie van 
relaties tussen feiten? Of misschien de effecten van een bepaalde inter-
pretatie op de relaties tussen feiten? 

Lévi-Strauss geeft zoals gezegd de verstrooide gegevens (données éparses) 
een teleologische lading: het arbitraire begin wordt als een quasi-nou-
menaal zoeken opgevat, dat wil zeggen, als een onbewust stromen van 
fysieke, affectieve en culturele banden tussen taalgebruikers en zelfs 
tussen (taal)gemeenschappen onderling. Om warrige banden niet als pu-
re willekeur maar als effecten van categoriale structuren te begrijpen, 
moet de zwerm van ‘verstrooide gegevens’ worden opgevat als diffe-
rentiële elementen (éléments différentiels). Alleen zo kan de transformatie 
van transcendentale categorieën naar ‘relationele categorieën’ plaatsvin-
den.2 Lévi-Strauss’ notie van een onbewuste structurering van verstrooi-
ing is onlosmakelijk verbonden met Kants natuurlijke ‘spontaniteit van 
het kennen’ die ‘de verstrooide verschijnselen’ regels geeft (A 126-127). 
En het beoogde effect van de teleologisch-linguïstische analyse is inzicht 
te verkrijgen in de – onbewuste en ogenschijnlijke – doelmatigheid van 
een nevel: een categoriaal netwerk van één wereldgemeenschap. ‘Geen 

 
1 In het postscriptum van hoofdstuk III en IV in Structurele antropologie licht Lévi-Strauss de 

reden of oorzaak van dit streven nog nader toe: ‘Het arbitraire karakter van het linguïs-
tieke teken is niets anders dan voorlopig (provisoir). Zodra een teken is gecreëerd, wordt 
zijn bestemming (vocation) precies, enerzijds in samenhang met de natuurlijke structuur 
van de hersenen, anderzijds in relatie tot het geheel van andere tekens, dat wil zeggen 
het universum van de taal, dat van nature leidt tot een systeem (qui tend naturellement au 
système)’ (SA1, 94).  

2 Greimas, Du Sens, 163. Vooral in de Mythologica’s – die ik in hoofdstuk 4 en 5 uitvoerig 
behandel – zal pas de logische werking van structurele categorieën duidelijk worden. 
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enkele relatie kan op arbitraire wijze worden geïsoleerd van alle andere 
relaties; en het is bovendien onmogelijk om zich aan deze of gene zijde 
van de wereld van relaties (le monde des relations) te bevinden’ (SEP, 553). 

Op het eerste gezicht heeft de linguïstische benadering niets te maken 
met antropologische onderwerpen als incestverbod, verwantschaps- en 
vriendschapsbanden. Toch, zo meent Lévi-Strauss, heeft juist Jakobson 
hem op het idee gebracht de functies van het foneem en het incestver-
bod op een lijn te stellen:  
 

Zoals het foneem, zonder eigen betekenis (sans signification propre), een 
middel is om betekenissen te formeren, leek mij het incestverbod te 
scharnieren (faire charnière) tussen twee gebieden die als gescheiden 
werden beschouwd. Aan de articulatie van klank (son) en betekenis 
(sens) beantwoordt derhalve, op een ander niveau, die van natuur en 
cultuur. En, precies zoals (de même que) het foneem als vorm (comme 
forme) in alle talen gegeven is (est donnée) als universeel middel tot 
communicatie in taal, wordt ook het incestverbod – universeel aan-
wezig (universellement présente) als we ons beperken tot zijn negatieve 
uitingsvorm – bepaald door een lege vorm (une forme vide), die echter 
even onontbeerlijk is, voor zover dit verbod tegelijkertijd de moge-
lijkheid en de noodzaak vormt van de articulatie van biologische groe-
pen in een netwerk van uitwisselingen (un réseau d’échanges1) waardoor 
ze met elkaar communiceren. Tenslotte, de betekenis (la signification) 
van huwelijksregels, onbegrijpelijk wanneer men deze regels afzonder-
lijk bestudeert, kan alleen blijken wanneer ze tegenover elkaar worden 
gesteld, op dezelfde wijze als (de la même façon que) de realiteit van het 
foneem, die niet besloten ligt in zijn fonische individualiteit, maar in 
de tegengestelde en negatieve relaties die de fonemen onderling verto-
nen (les phonèmes entre eux).2  

 
De onontbeerlijke aanname is de werking van een vorm die altijd de 
structuur zou hebben van relationele leegte. Een leegte die onafhankelijk 
van alle gemeenschappen zou bestaan, maar die tegelijkertijd ook on-
ontbeerlijk zou zijn voor elke articulatie van een netwerk van uitwisse-
 
1 Voor het Franse ‘échange’, gebruik ik meestal ‘uitwisseling’, maar soms ook ‘ruil’ of 

‘wisseling’. Men kan in het Nederlands bijvoorbeeld wel spreken van ‘goederenruil’ 
maar niet van ‘woordenruil’, en met een ‘woordenwisseling’ wordt een zeer specifieke 
communicatie bedoeld (ruzie, bekvechten) De semiologische term ‘échange’ is een for-
mele, ogenschijnlijk neutrale term, meestal toegepast in de wiskunde (bijvoorbeeld: de 
wisseling van + naar -) 

2 Préface, Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, 12. 
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lingen van elke willekeurige groep. Het is geen formaliteit, niet een 
advies dat men naast zich neer zou kunnen leggen, geen geschreven 
voorschrift. Het begrip van de universele geldigheid van deze a priori 
force berust ook niet op kennis van lokale regels (‘onbegrijpelijk wan-
neer men deze regels afzonderlijk bestudeert’). Het incestverbod, als pure 
force, is een eigenaardig observatie-feit, een veronderstelde inwerking 
van een soort onbewuste wetgeving. 

De werking van de symbolische nul-waarde (het soi-même) wordt door 
Lévi-Strauss vertaald naar het antropologische gebied en hij veronder-
stelt dat het incestverbod, als dezelfde universeel aanwezige lege vorm 
(une forme vide ofwel écart différentiel) alle sociaal-culturele relaties bepaalt, 
als scharnier tussen zogenoemde ‘biologische groepen’, tussen ‘tegenge-
stelde en negatieve relaties’, in de vorm van logische opposities. Hieruit 
blijkt inderdaad dat ‘la marche de notre analyse est donc voisine de celle 
du linguiste phonologue’ (SEP, 565; ESK, 439). 

Er wordt niet bedoeld dat een toevallige klankgelijkenis, bijvoorbeeld 
in het Nederlands tussen ‘rouw’ en ‘rauw’, op een universele betekenis 
duidt, maar wel dat in alle talen op dezelfde fonologische wijze over-
eenkomsten en verschillen worden gemarkeerd door middel van sche-
matische variaties en verschuivingen in klank en/of schrift. Die ver-
schillen hebben als functie betekenissen te onderscheiden als relaties 
tussen consonantie en dissonantie (pijl/bijl), en deze (fonologische) dif-
ferentiële werking is niet gelegen in de zuivere vorm van een foneem op 
zich, maar in de werking tussen fonemen onderling. Tot zover volgt 
Lévi-Strauss De Saussure op de voet. De nieuwe inbreng van Lévi-Strauss 
bestaat uit twee aspecten: het leggen van het verband tussen de fonolo-
gische lege vorm en het antropologische fenomeen van het incestver-
bod; en de introductie van een structureel oorsprongsdenken, gepaard 
gaand met een teleologische definitie van arbitrariteit. 

Het incestverbod zou ook spatiëring genoemd kunnen worden: een 
verbod dat het effect heeft van een leemte – een discrete lacune – die 
van levensbelang is, de eerste zin- of wetgeving. Zouden we nu in alle 
gevallen ook inderdaad van ogenschijnlijk toevallige, maar toch altijd 
gerichte leemtes kunnen spreken? Is spatiëring op zich redelijk of logisch? 
Wie of wat heeft ooit die bres geslagen? Er is geen a priori oerleegte, er 
wordt plaats gemaakt, er heeft altijd al een interventie, een toevallige 
breuk plaatsgevonden. Wie of wat intervenieert, wie moet een bres, wie 
een brug slaan? De oorsprong van die interventiemacht laat zich in De 
elementaire structuren niet eenvoudig identificeren of personificeren. Zeker 
lijkt, dat de gevolgen ervan altijd zijn waar te nemen als lokaal-logische 
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relaties (scheiding en binding tegelijk), als noodzakelijke ruimtes tussen 
twee minimale eenheden (zeg fonemen). Anders gezegd, wil er sprake 
zijn van een gemeenschap dan dienen willekeurige gegevens – dingen, 
dieren, mensen, etc – eerst geïdentificeerd te worden, dat wil zeggen 
eerst door iets of iemand gescheiden te worden van iets anders en ande-
ren. Het andere moet af- en uitgescheiden worden, opdat uitwisselings-
relaties kunnen plaatsvinden. Zonder een bepaalde spatie geen zinvolle 
relatie. 

Zo zijn niet alleen de tussenruimtes in gesproken en geschreven taal en 
andere tekens – stiltes, leegtes – constitutief voor betekenisvorming. 
Ook het verschil tussen natuur en cultuur zou begrepen moeten worden 
als een effect van spatiëring. Een oerleegte die zinvolheid (cultuur) van 
zinledigheid (natuur) scheidt, teweeggebracht door iets anders dan één 
van beide. Het incestverbod – met als noodzakelijke pendant de uithu-
welijking – kan voorlopig worden begrepen als een anonieme, negatieve 
oorsprong van cultuur, dat wil zeggen het is de oorspronkelijke scheiding 
van natuur en cultuur, maar ook de force tussen culturen.  

Zeker in De elementaire structuren beschouwt Lévi-Strauss de wet van 
het incestverbod als een universeel gegeven. A fortiori wordt hiermee 
ook de voorrang gegeven aan de activiteit van uitsluiting: er moest iets 
worden verscheurd, er moest worden gebroken door en met het andere, 
ten dienste van een logica van onze relaties. Lévi-Strauss interpreteert de 
macht van splijting en spatiëring als oorsprong van logische effecten en 
reacties, van betekenisvolle bindingen: een zucht tot herstel of terug-
gave, die de negatieve oeractiviteit van breuk en uitstoting moet om-
zetten in een (teleo)logische samenscholing.  

Wie of wat stelt voor het eerst dat ene verbod in? Is er in elke gemeen-
schap één chief of staatshoofd, een centrum dat op autonome wijze zelfbe-
wust de wet geeft aan en de wet laat uitvoeren door ons? De antropologie 
stuit op het feit dat er vele lokale incestverboden zijn, even contingent als 
elke lokale huwelijksregel. Hoe kan er ergens een natuurlijke universele 
oorsprong worden geobserveerd? En hoe moeten – in het lange citaat hier-
boven uit Six leçons sur le son et le sens – termen als universeel aanwezig 
(universellement présente) en gegeven (donnée) worden geïnterpreteerd? 

Het gegeven van een vorm (comme forme) wordt gelijk gesteld aan (de la 
même façon que) de universeel aanwezige lege vorm van het incestverbod 
(une forme vide). Dat ‘universele gegeven’ kan zeker niet zuiver buiten een 
taal (als toevallige spraakeenheid) worden gelokaliseerd. Maar kan de 
compensatiezucht tussen taalgemeenschappen dan toch onproblematisch 
worden herleid tot een voorafgaand universeel beginsel? Lévi-Strauss’ 
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fonologische aanwezigheidsfilosofie in De elementaire structuren bestaat uit 
twee metafysische resten: 1. het incestverbod als zuiver lege vorm wordt 
gepostuleerd als enkelvoudig aanwezige oorsprong; 2. het effect van 
deze leegte op fenomenale verschillen blijkt altijd dichotomisch en lo-
gisch gestructureerd: er zouden altijd precies twee kanten van een ver-
schil zijn, elke leegte zou altijd twee elementen symmetrisch koppelen, 
en elke koppeling zou scharnieren om één zuivere spil (zoals pijl-bijl of 
het Franse pas-bas). 

De structurele uitsluiting van een redelijke oorsprong, laat het oor-
sprongsdenken intact. In De elementaire structuren worden fonologische en 
genealogische verschillen, lokale hiaten, begrepen als aantoonbare ef-
fecten van één wet van spatiëring, een force die alle ogenschijnlijk toe-
vallige a posteriori vormen van uithuwelijking teweegbrengt, ‘de Inter-
ventie’ (SEP, 37; ESK, 32) die biologische banden breekt en van na-
tuurlijke noch culturele oorsprong zou zijn (ni de l’une, ni de l’autre, SEP, 
29), maar die, tegelijk met die fundamentele spatiëring, ook alle natuur-
lijke (seksuele) en sociaal-culturele relaties determineert (le lien qui les 
unit l’une à l’autre, ibid.) Er moet plaats worden gemaakt, er moet een 
leegte worden ingesteld, en er moet tegelijk worden hersteld. Doet de 
ene force beide? Door wie of wat wordt het incestverbod, voorafgaand 
aan het verschil tussen cultuur en natuur, gedicteerd? Heeft het exact 
dezelfde status als Kants ‘wetgevende vorm’ (5: 29)? Het is evident, in de 
woorden van Derrida, dat de gebeurtenis van interventie tussen cultuur en 
natuur juist ‘ontsnapt (échappe) aan die concepten’ (ED, 416). De hiaat-
werking van het incestverbod kan niet als effect met één oorsprong wor-
den opgevat. De kennelijke doelstelling van De elementaire structuren van 
verwantschap is het vinden van een ‘oplossing’ (SEP, 29) voor dit probleem. 

De absolute heteronome oorsprong zou in elke sociaal-culturele han-
deling altijd al doorwerken als bepaalde inwerking. Vooral aan de drang 
tot opheffing van scheidingen, die altijd anders maar ook altijd feitelijk 
waarneembaar zouden zijn, lijkt Lévi-Strauss de meeste waarde te hech-
ten, als quasi-empirist.1 Hij meent niet dat betekenisvolle of zinvolle 
banden – zoals huwelijken – altijd op dezelfde wijze tot stand komen 
(bijvoorbeeld als eenmalig en monogaam, vanwege een a priori geze-
gende oorsprong, een absolute geest of logos), maar dat ogenschijnlijk 
willekeurige banden ‘altijd in dezelfde richting zijn georiënteerd’, met 
‘dezelfde doelen’ door een ‘zelfde kracht’ gereguleerd. Ik wijs een paar 
plaatsen aan waar Lévi-Strauss die kracht nader omschrijft: ‘het principe 
 
1 ‘He never discards ethnography as a basis of all anthropological knowledge’ (Fabian, 

Time and the Other, 60) 
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van wederkerigheid (réciprocité), werkt altijd en is altijd georiënteerd 
(orienté) in dezelfde richting’, ‘en verwerkelijkt altijd dezelfde doelen’, en 
verder: ‘ongeacht de veranderingen, blijft altijd dezelfde macht (la même 
force) aan het werk, en altijd in dezelfde richting’ (SEP, 88, mijn curs.). 
Deze ‘zelfde kracht’ die altijd in de ‘zelfde richting’ zou werken, is geen 
effect van een zuivere rede of een redelijke idee. Geen dictamen rationis 
(8: 402). Maar reeds in De elementaire structuren en daarna steeds nadruk-
kelijker, drukt Lévi-Strauss de invloed en interventies van die principieel 
oriënterende kracht uit in termen van een universeel aanwezige ‘logica’. 
Het ‘zelfde’ is voor Lévi-Strauss niet van redelijke oorsprong, maar meer 
een soort visionaire macht. Zowel in De elementaire structuren als later in 
de Mythologica’s is deze force de grond van het principe van relationaliteit: 
de forme is een force, een tamelijk fantastische kracht die altijd in dezelfde 
richting relationele categorieën organiseert en reorganiseert. Die oriën-
terende force moet, redelijkerwijs, toch ergens vandaan komen? 

Gaf Lévi-Strauss in zijn inleiding op het werk van Mauss te kennen dat 
hij het nulfoneem begrijpt als een werking ‘die elke kosmologie 
constitueert’ en die ‘de noodzaak van een symbolische inhoud markeert’ 
(IM, L), vrijwel aan het einde van zijn voorwoord van Six leçons meent 
hij de ‘leegte waarover Jakobson spreekt’ te moeten opvatten als datgene 
‘wat roept (qui appelle) om door een inhoud te worden gevuld’.1 Als ik 
deze (lok)roep koppel aan de eerdere formulering van een ‘compenseren 
van een gebrek’, dan moet vastgesteld worden dat Lévi-Strauss soms zelfs 
woorden gebruikt die transcendentaal aandoen – in de lijn van Kants 
categoriale onderscheid tussen vorm en inhoud – en deze in een linguïs-
tisch-relationele context plaatst. 

Hoe kan er nu volgens Lévi-Strauss sprake zijn van één roep? Wie 
voelt zich het eerst geroepen plaats te maken, voor wie, en wie moet die 
plaats vullen? Het ligt niet voor de hand om van een lege vorm te me-
nen dat deze om iets roept of naar iets streeft, zoals het ook omgekeerd 
een absurditeit is te menen dat een samenleving volmaakt leeg of – als 
even absurde fictie – compleet vol zou zijn. Het lijkt hier om een soi-
même-vermogen of kracht te gaan die zich altijd, in welke richting dan 
ook, oplegt aan de ogenschijnlijk willekeurige gegevens van een nog 
ononderscheiden wirwar van hetzelfde en het andere. De Interventie als 
leegte-werking is een breuk met en in een arbitraire, imaginaire nevel-
achtige toestand. Het is een dwingende behoefte tot markering van ons. 
De interveniërende leegte moet logica inbrengen in de willekeur van een 

 
1 Préface, Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, 17. 
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nevel van a priori verstrooide punten of onsamenhangende spetters. Een 
interventie kan bijvoorbeeld een machtsgreep zijn die ten grondslag ligt 
aan de vorming van een natiestaat (de Franse Revolutie). Deze force kan 
zich ook als koloniale macht transformeren, zichzelf als het ware op-
richten als een nevelmuur: Baudelaire gebruikt in Le Cygne de sugges-
tieve figuur van ‘een immense nevelmuur’. 

Als er ooit één Interventie is geweest, zouden dan alle relaties ook naar 
eenheid streven?1 Een wereldstaat? Wat betreft de absurditeit van een 
volmaakte samenleving spreekt Lévi-Strauss zich zeer expliciet uit: ‘Te 
zeggen dat een samenleving functioneert is een gemeenplaats (truisme), 
maar te zeggen dat alles in een samenleving functioneert is een absurdi-
teit’ (AS, 17; SA1, 13, mijn curs.).2 Het absolute en het absurde raken 
elkaar. De definitie van het incestverbod impliceert inderdaad, vanwege 
de a priori heteronome hiaat-werking, dat er nooit één centrum kan 
zijn, en dat elke vorm van (taal)gemeenschap genoodzaakt is dit gebrek 
oneindig te compenseren en weg te werken. De idee van een democrati-
sche wereldstaat (Archibugi) impliceert de vernietiging van al het on-
functionele, onstructurele, kortom andersheid. Resultaat: pure eenheid 
heeft met niets een band, kortom een bandeloosheid. In die zin moet de 
formule van lege vorm, op straffe van een totalitaire horror, begrepen 
worden als een altijd onvoltooibare contour, als een absurde teleologische 
(cirkel)beweging: het onvervulbare verlangen naar volmaakte sluiting. 

In De elementaire structuren wordt deze werking als volgt geformuleerd: 
‘de wereld (le monde) is niets anders dan datgene waar het sociale leven 
zich volledig op toelegt, het onophoudelijk (sans arrêt) construeren en 
reconstrueren van een bij benadering en nooit integraal geslaagd beeld 
(une image approchée et jamais intégralement réussie), de wereld van weder-
kerigheid (le monde de la réciprocité)’ (SEP, 562; ESK, 490).  

Vanuit het perspectief van een structurele antropoloog is wetenschap 
per definitie de bezigheid om het ‘nooit integraal geslaagde beeld’ onop-
houdelijk bij te stellen. Het is een ongemakkelijke kwestie, en ik zal er 
in de volgende hoofdstukken ook steeds weer op terugkomen, voorlo-

 
1 In Le Totemisme aujourd'hui noemt Lévi-Strauss het ‘structuralistische principe’ een ‘vere-

niging van tegendelen’ (T, 88) 
2 Onder het lemma ‘surd’ zegt de Random House Dictionary: ‘1. voiceless (opposed to so-

nant) 2. not capable of being expressed in rational numbers; irrational.’. Omdat de ‘surd’ 
in fonologische termen wordt gedefinieerd als nulfoneem, als spil van opposities, kan het 
‘absurde’ binnen dit paradigma alleen begrepen worden als de waarneembare weerszijden 
van dit lege centrum, en als datgene wat nog niet als positie van een feitelijke relatie is 
waargenomen. Ik denk dat Lévi-Strauss onder het ab-solute en het ab-surde hetzelfde 
‘grensbegrip’ verstaat. 
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pig wil ik het probleem van die ‘absurditeit’ en het ‘nooit integraal ge-
slaagde beeld van de wereld van wederkerigheid’ benaderen door middel 
van een vraag: welke feiten en ficties laten zich nu niet door la même 
force in la même sens associëren als voorlopig contingent en incidenteel?1 
Joseph Courtés interpreteert de werking van zingeving, evenals Lévi-
Strauss, teleologisch: een verstrooid gegeven is een ‘entiteit die zinledig 
is, of – veeleer – die nog geen zin heeft’ (mijn curs.).2 In principe is er 
nooit één gegeven dat door en door gereguleerd zou zijn door de struc-
turele teleo-logica. Als er niet altijd één oppermachtige Interventie is 
geweest, nooit vanuit één richting, wat zou dan de oplossing van dit 
schisma kunnen zijn? Moeten interveniërende instanties niet ook altijd al 
verstrooid zijn geweest? Is niet elke wetgeving altijd al een reactie ge-
weest op disseminatie?  

Het vermogen te geven, van elke wetgeving, is ongefundeerd, en laat 
zich ook niet integreren of binden tot een absolute totaliteit. In elke 
illusie van weldadige geborgenheid binnen de grenzen van een natie-
staat, en tussen staten onderling, huist ook altijd een gewelddadige re-
actie tegen disseminatie – oerontheemding, andersheid tout court. De 
vraag is: hoe kan de mogelijkheid van het onmogelijke, van onweder-
kerigheid en irrelationaliteit, worden gedacht? Die mogelijkheid kan 
geen pure waanzin zijn. Het antwoord van Derrida heeft betrekking op 
al deze vragen: ‘Als de figuur van de cirkel het wezenlijke is van het 
economische, dan moet de gift aneconomisch blijven’ (DT, 19; 7). In het 
vierde hoofdstuk bespreek ik alle mogelijke structurele en transcendentale 
praktijken van wederkerigheid, in het zesde hoofdstuk ga ik na hoe in de 
Mythologica’s dat ‘aneconomische’ onophoudelijk wordt geneutraliseerd. 

Laat ik een voorlopige staat opmaken, wat het ‘feit’ betreft dat Kant 
(Factum) en Lévi-Strauss (fait) lijkt te verbinden. In een formulering als 
een ‘onbewuste finaliteit van de geest’3 resoneren de woorden van Kant 
als een ‘door de rede opgedragen’ plicht, voortkomend uit ‘een oor-
spronkelijk verdrag dat de mensheid zichzelf gedicteerd heeft’ (KU, 148). 
Maar van een redelijke plicht – een ‘sollen’ in de kantiaanse betekenis – 
kan er bij Lévi-Strauss natuurlijk nooit sprake zijn (geweest). Met andere 

 
1 In Paroles Données gebruikt Lévi-Strauss in plaats van disjunctie en conjunctie de werk-

woorden dissociëren en associëren (54) 
2 Joseph Courtés, Lévi-Strauss et les contraintes de la pensée mythique. Une lecture sémiotique 

des ‘Mythologiques’, 1973, 34. 
3 Lévi-Strauss, ‘La sociologie française’. In: G. Gurvich en W.E. Moore (ed.), La Sociologie 

au Xxe siècle, Paris: PUF, 1947, vol. II, 527. Ik ontleen dit citaat aan Pierre Bourdieu, Le 
Sens pratique, Paris: Minuit, 1980, 68 Vertaald door Richard Nice als The logic of Practice, 
Cambridge/Oxford: Polity Press, 1990, 40.  
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woorden, het streven of de economische drang kan binnen het kader 
van de structurele antropologie niet worden begrepen als een wilsactivi-
teit op grond van a priori autonome vrijheid.1 De structurele antropologie 
laat zich (her)lezen als een beschrijving van hoe naties zijn ingericht om 
het aneconomische in- en uit te sluiten, en hoe het imperatief tot wet-
geving categorisch uitgeoefend wordt als een eindeloos sollen met de 
ander, misschien wel om ooit een hypereconomische overvloed te be-
reiken (het land van melk en honing, ongebreidelde winst).  
 
De categorische imperatief en het incestverbod 
Kant laat in de Kritiek van de praktische rede geen twijfel bestaan over 
zowel het naturalistische als het formeel-universalistische aspect van de 
wet: ‘een natuurwet, maar slechts wat de vorm betreft’ (5: 69). En als 
later de dynamica van liefde en respect in de Leer van de deugd van de 
Metafysica van de zeden uiteengezet wordt, staan ook deze esthetisch-
ethische relaties onder invloed van een natuurwet: liefde en respect zou 
men respectievelijk kunnen beschouwen als ‘aantrekking’ en ‘afstoting’ 
(4: 470, [§46]). Derrida wijst er op dat Kant deze gevoelens baseert op 
de natuurwet die hem ‘ter beschikking is gesteld door de wetenschap of 
de metafysica van de natuur, de universele wet van aantrekking (en af-
stoting)’ (PA, 284, 254).2  

Om nu de vorm van de structurele natuurwet als transformatie van de 
transcendentale morele wet te kunnen begrijpen, moet duidelijker wor-
den hoe bij Kant die vorm, als een performatief effect gestalte heeft ge-
kregen. De kernachtige omschrijving van het doel dat Kant voor ogen 
stond: ‘Ik moest dus het weten opheffen, om voor het geloof plaats te ver-
krijgen (Platz zu bekommen)’ (B XXX, curs. van Kant) roept tenminste 
twee vragen op: hoe heeft de rede het weten opgeheven? En kan op die 
plaats elk willekeurig geloof plaatsvinden? In de Kritiek van de praktische 
rede worden deze vragen onomwonden beantwoord: ‘de speculatieve 
rede’ – waarmee Kant hetzelfde bedoelt als de zuiver theoretische rede – 

 
1 Misschien zijn er wel overeenkomsten met Schopenhauers zogenaamd blinde oerwil (in 

Die Welt als Wille und Vorstellung) En er zijn wellicht ook overeenkomsten tussen Lévi-
Strauss’ begrip van ‘interventie’ en Friedrich Schellings notie van natuurdwang: ‘Het kan 
worden verondersteld dat reeds het eerste ontstaan van een rechtsorde niet aan het toe-
val, maar aan een natuurdwang moet worden toegeschreven ... die de mensen ertoe ge-
dreven heeft om zo’n ordening, zonder dat ze het zelf wisten ... te laten ontstaan’ 
(F.W.J. Schelling, System des transzendentalen Idealismus, Hamburg: Felix Meiner Verlag 
1957, 253. 

2 Ook als Kant de term ‘natuurwet’ in morele zin gebruikt, doelt hij op een ‘wet van een 
mogelijke, volstrekt niet empirisch kenbare natuurordening’ (5: 45). 
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wilde deze ‘lege plaats open houden, te weten het intelligibele, om het 
onvoorwaardelijke daarheen te verplaatsen (dahin zu versetzen)’ (5: 49, 
mijn curs). De uitdrukking ‘open willen houden’ duidt tegelijk op een 
wilsactiviteit en suggereert dat de opening er altijd al was. Alsof deze 
alleen beschermd hoeft te worden en gevuld met van alles en nog wat. 
In het werkwoord ‘versetzen’ schuilt het ‘setzen’ van ‘Gesetz’. Het on-
voorwaardelijke wordt door Kant niet zomaar aangetroffen en verplaatst: 
het wordt gemaakt, begrensd en gevestigd. 

Vanuit het (ken)theoretische perspectief van de eerste Kritiek was het 
niet mogelijk om kennis te verkrijgen van dat onvoorwaardelijk ethisch 
intelligibele, het moest daarom een lege plaats blijven, een ‘problema-
tisch begrip van vrijheid’ (ibid.). In de Kritiek van de praktische rede daar-
entegen lijkt deze kennis wel binnen bereik: aan de lege vorm wordt 
‘hier o b j e c t i e v e  en hoewel slechts praktische, maar toch onbetwij-
felbare r e a l i t e i t  verschaft’ (ibid., spatiëring van Kant). Kant bepaalt 
de leegtewerking voorts als volgt: ‘Deze lege plaats vult nu de zuivere 
praktische rede in, door een bepaalde wet van causaliteit in een intelligibe-
le wereld (door vrijheid), namelijk de morele wet’ (5: 49, mijn curs.). 
Als praktische reactie op een vermoedelijk rauwe, theoretische incisie, 
om plaats te maken en open te houden, is de ethische handeling van 
Kant tegelijk pre- en performatief: de leegte was reeds met een redelijk-
ethisch oogmerk ingesneden en voorts moet de aanvankelijk problema-
tische, want oneindige vrijheid worden opgeheven en worden ingevuld 
door de praktisch-redelijke wet van causaliteit uit vrijheid: de imperatief 
van de plicht.1  

Mede door de herformulering van de structurele antropologie is het 
mogelijk om deze formeel gescheiden en quasi-autonome en redelijke 
activiteiten – dezelfde lege plaats maken en invullen – te begrijpen als 
oneindig gespleten affecten en effecten van een rauwe en tegelijk uitge-
kookte oorsprong. In de vorige paragraaf heb ik gezegd dat Lévi-Strauss 
met de fonologische roep om een leegte in te vullen nog een transcen-
dentaal vocabulaire hanteert. Nu blijkt in deze roep een dubbele trans-
cendentale noodzaak na te klinken: de force is een transcendentale echo, 
een soort subreptieve inwerking die een bres moet slaan en deze tegelijk 
praktisch moet in- en aanvullen. 

 
1 De betekenis van de hier gebezigde term ‘problematisch’ is volgens de Kritiek van de zui-

vere rede: ‘de voorstelling van een ding (Ding), waarvan we niet kunnen zeggen dat het 
mogelijk is, noch dat het onmogelijk is’ (B 343). Er kan van die ‘plaats’ alleen gezegd 
worden dat hij ‘resteert’, ofwel dat er ‘Platz übrigbleibt’ (ibid.), en van die lege plaats is 
‘het volledig onbekend of deze in ons of ook buiten ons is aan te treffen’ (A 288;B344). 
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Het effect van het incestverbod lijkt op Nietzsche’s horror vacui. Er is 
namelijk diep in het oerwoud van het mythologische denken ook sprake 
van een ‘horreur du vide’ (OMT, 355). En volgens Kants Antropologie 
brengt een ‘in zichzelf waargenomen leegte aan gewaarwordingen een 
afgrijzen (Grauen) teweeg (horror vacui), als het ware een voorgevoel van 
een langzame dood, die voor pijnlijker doorgaat dan wanneer het nood-
lot de levensdraad snel afbreekt’ (§61, mijn curs.). Weerzin en angst, als 
effecten van de ‘in zichzelf waargenomen’ arbitrariteit, roepen kennelijk 
altijd om interventie. De metafysische wetgeving van een nationaal zelf-
bewustzijn is vermoedelijk een onbewuste reactie op en tegen zwer-
mende grenzeloosheid, aversie tegen verstrooidheid, en tegelijk een snel 
tegengif tegen een bedreigende ander. 

Het centrum – van de ene zogenaamde oerleegte – van de quasi-auto-
nome dubbele activiteit om aan vrijheid objectieve en onbetwijfelbare 
realiteit te geven, situeert Kant in een autosuggestief subject. Deze in-
stantie, als autonoom epicentrum van interventie, is in Lévi-Strauss’ 
optiek problematisch. Van belang is nu echter hoe de gevoelswaarden en 
affectieve effecten van de categorische imperatief zich verhouden tot die 
van het incestverbod. Daarmee zou mogelijk ook beter de vraag kunnen 
worden beantwoord hoe het incestverbod als oerbres en -brug een dia-
sporische toestand transformeert tot categorische naweeën. 
 
De eigenaardige zuivering van het gevoel 
Het is bij alle categorieën van de vrijheid te doen om een ‘wilsbepaling’ 
van het subject en dus hoeven deze ‘vormen’ volgens Kant niet – zoals 
de theoretische categorieën – op ‘aanschouwingen’ te ‘wachten (warten) 
om betekenis te krijgen’ (um Bedeutung zu bekommen), en wel om de vol-
gende opmerkelijke reden: omdat zij namelijk de werkelijkheid waarop 
ze betrekking hebben (de zin om te willen) zelf voortbrengen (selbst 
hervorbringen) (5: 66). De eigen zin om te willen, en de bepaling van deze 
zin, komen volgens Kant uit een en dezelfde, volstrekt autonome activi-
teit voort. Er zou niets vreemds en niets anders aan voorafgaan: het gaat 
hier echt niet ‘om de uitvoering van zijn voornemen (Absicht)’ (ibid., 
spatiering van Kant), maar om een werking ‘onafhankelijk van al het 
empirische’ (5: 68). Vrijheid als ethisch beginsel begrijpt Kant aldus als 
een auto-effectieve force van ‘een zich volstrekt vanzelf (gänzlich von 
selbst) bepalende causaliteit’ (5: 48) die volgens ‘de vorm van een natuur-
wet’ (5: 70) werkt. 

Ik heb gewezen op enkele markante formuleringen vooral uit de eerste 
twee hoofdstukken van de Kritiek van de praktische rede. Tot nu toe is ge-
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bleken dat Kant vooral pleit voor een ethische toestand waarin de rede a 
priori en op zich praktisch is ‘dat wil zeggen zonder welk voorafgaand 
gevoel dan ook’ (5: 24). De zinnelijk-empirische, en ook zeer voelbare 
effecten van de categorische imperatief, zijn tot nu toe slechts zijdelings 
aan de orde geweest. Als wij willen weten welke effecten de ‘blote vorm 
van een algemene wetgeving’ (5: 27) heeft, komen we in het derde 
hoofdstuk van de Kritiek van de praktische rede geheel aan onze trekken. 

Dit hoofdstuk over de drijfveren van de zuiver praktische rede belicht de ef-
fecten van een ‘weerstand (Widerstand) van de praktische rede, die een in-
nerlijke, maar intellectuele dwang genoemd kan worden’ (5: 32). Het is 
reeds duidelijk dat de genoemde lege plaats niet een bloot feit maar een 
gewild effect is: ik moet ‘iets’ blootleggen en ik moet zelf bepalen wie of 
wat. Maar interveniëren gaat niet zonder slag of stoot, er zijn ook sub-
jectieve oorzaken die vaak tegengesteld (oft entgegen) zijn aan de intel-
lectuele dwang (ibid.). De objectieve realiteit van de praktische rede 
moet inwerken en kan kennelijk niet zonder tegenwerking worden ver-
kregen:  
 

Het wezenlijke van elke bepaling van de wil door de zedelijke wet is: 
dat hij als vrije wil bloot (bloß) door de wet wordt bepaald, dat wil 
zeggen niet bloot (bloß) zonder medewerking van zinnelijke aandriften, 
maar zelfs met de afwijzing (Abweisung) ervan en met de afbreuk (Ab-
bruch) van alle neigingen voor zover zij in strijd zouden kunnen zijn 
met die wet (5: 72). 

 
De weerstanden, waarop de intellectuele dwang in zijn vermogen tot 
dubbele loutering noodzakelijk stuit, zijn de neigingen en driften die al-
tijd lokaal opspelen, en de redelijke praktijk van het bezige wezen dient 
deze uit te sluiten en af te breken. Kant beschrijft de drijfveren van de 
praktische rede als een noodzakelijk offensief: ‘In zoverre is dus het effect 
van de morele wet als drijfveer slechts negatief, en deze drijfveer kan a pri-
ori als zodanig gekend worden’ (ibid.). De zuiverende rede moet haar vrij-
plaats niet alleen ontbloten, maar ook vrijhouden van subjectieve smetten. 

In de praktijk kan de rede niet louter met maar ook niet louter zonder 
gevoel bestaan. Datgene wat afgebroken moet worden, kan niet anders 
bestaan dan als zuivere pendanten aan weerszijden van een spil: ‘elke 
neiging en elke zinnelijke aandrift is op gevoel gebaseerd, en het nega-
tieve effect op het gevoel (vanwege de afbreuk die aan de neigingen 
wordt gedaan) is zelf gevoel’ (ibid.). 

Wat is nu precies het beoogde effect van die afwijzing en afbreking 
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van die bedreigende neigingen? Voor welk ene gevoel wil Kant een ex-
clusieve plaats inruimen? Er is sprake van een oneindige keten van 
afweermechanismes en auto-immuunsystemen, een aaneenschakeling 
van drijfveren, motieven en sprongen. De categorische domesticaties 
werken door tot in de meest verfijnde gevoelens van de Gemeinsinn. Het 
bezige wezen wil iets geheel voor zichzelf opeisen, geen enkel ander 
gevoel mag er bij komen. Maar zuiver zonder gevoel gaat het niet. Zon-
der gevoel is er niets. Een splijtende ingreep moet in iets anders plaats-
vinden. Voelbaar positieve en negatieve effecten zijn noodzakelijk voor 
de realiteit van de praktische rede. Er moet een soort rauw gevoel op-
treden, een spontane wond, die verband houdt met de rede, en die er 
mogelijk zelfs tegelijkertijd is met de verbinding van de praktische rede 
(maar wat wil ‘tijd’ en ‘er zijn’ hier zeggen?). De alles ver- en onthullende 
rede heeft een onvoorwaardelijk zuiver gevoel van een ingreep nodig, 
laten we zeggen een secundair a priori, niet zomaar een vrij gevoel, maar 
een gerichte drang om de eigen plaats onomwonden te markeren.  

Er is volgens Kant één bepaald gevoel dat het unieke effect zou zijn 
van de genoemde puur innerlijke force. Hij noemt het ‘respect’ (Acht-
ung). Het transcendentale subject zou zichzelf autonoom dit respect bij- of 
toebrengen, als een ‘positief gevoel’ dat ‘niet van empirische oorsprong 
is en a priori gekend wordt’ (5: 73.). Het positieve zou door de ‘intel-
lectuele oorzaak’ teweeg worden gebracht, door ‘de vorm van een in-
tellectuele causaliteit, dat wil zeggen vrijheid’ (ibid.). Hoewel hij zich 
zeer stellig uitdrukt, lijkt Kant over de ‘positieve’ identiteit van dit a 
priori gevoel toch ook niet helemaal zeker. Kant wekt de indruk allerlei 
andere gevoelens onophoudelijk te moeten overschreeuwen, of in een 
jungle van gevoelens luidruchtig iets te moeten bestrijden, daarom doet 
hij er nog een schepje bovenop: ‘dit gevoel is het enige dat wij volledig 
(völlig) a priori kennen’ (ibid.). Met dit finale woord ‘volledig’ lijkt Kant 
vooral het gewelddadige aspect te willen uitwissen. Wat kan anders de 
bedoeling zijn van het arbitraire woord ‘volledig’ in verband met a pri-
ori? Was aprioriteit altijd al een relatieve maat? Kant doet alsof het laatste 
beetje a posteriori negatieve uit het a priori positieve gevoel moet wor-
den verwijderd, totdat het volledig, puur en smetteloos, a priori en vol-
strekt gelijk wordt aan de zuivere wil. Deze transcendentale maagdelijke 
monogamie wordt door Kant gekoesterd en gecultiveerd. 

Hier is sprake van een hachelijke dynamiek – van vergiftiging en ont-
gifting, vestiging en ontheemding, bevrijding en onderdrukking – die 
door Kant evenwel niet als problematisch wordt gezien: met de innige 
band, die de zuiverende rede aanhaalt met het a priori positieve gevoel, 
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verplaatst de redelijke wil zichzelf naar een boven-rationeel, maar al te 
menselijk, oerwilsbesluit: het bezige (staats)wezen bepaalt autonoom zijn 
eigen lot. Positieve kennis van de bron van respect ten overstaan van 
iets, staat gelijk aan inzicht in het bovenmenselijke (goddelijk, heilig, 
niet-sterfelijk, absoluut zuiver) waartoe we ons direct toegang zouden 
kunnen verschaffen als ‘etwas an sich Positives’ (ibid.), of zoals het in de 
Kritiek van de zuivere rede heet: ‘Etwas überhaupt’ (A 285;B 341). De pure 
vinding van één positief gevoel is identiek aan de fictie van perfect be-
grensde natiestaat waarbinnen gevoelens gedijen als Gemeinsinn. Lévi-
Strauss neemt evenals Kant waar dat er iets inwerkt, maar hij achtte het 
onmogelijk om het iets op zich positiefs te noemen. 

Het gevoel van respect dat wij volledig a priori zouden (er)kennen, is 
een gevoel van volledige vestiging en controle. Maar het kan ook niets 
anders zijn dan de rauwe drijfveer van de transcendentale force om iets 
anders ‘volledig’ (gänzlich) uit te sluiten, om ‘oneindig afbreuk’ te doen 
aan iets anders dan zichzelf (5: 74.). De sociale implicaties van deze wet-
geving gaan gepaard met een permanente uit- en insluiting van anderen, 
met limitaties van desoriënterende gevoelens. Vreemde, onbekende, on-
zinnige en waanzinnige gevoelens. Het paradoxale van de redelijke wet-
geving dient zich aan zodra blijkt dat de positieve noodzaak onlos-
makelijk verbonden is met een oneindig afbreuk doen aan neigingen, 
alsof het bezige wezen constant meer dan alles in stand wil houden. Het 
gaat hier om een complexe en oneindige keten van neigingen, volgens 
Kant zelfs onder te brengen in een ‘houdbaar systeem’. Effecten van een 
drang die ‘zelfzucht’ heet: ‘Alle neigingen samen (die ook wel in een 
houdbaar systeem kunnen worden ondergebracht, hun bevrediging heet 
dan gelukzaligheid) maken de zelfzucht uit (Selbstsucht, solipsismus, Selbst-
liebe, 5: 73.). Voor dit allesomvattende systeem gebruikt Kant later de 
term Gemeinsinn. 

Het was een illusie om te menen dat het positieve gevoel van respect a 
priori volledig betrokken is op één iets. Het is geen bevredigende oplos-
sing van de heerzucht. Daarom (maar dat is nog geen reden) splijt de 
praktische lust zich en tracht hij de nevel van verstrooide gevoelens te 
omvatten: als een zuiver negatieve antipode van ons, gemarkeerd door 
een redelijke spatie als spil. Aan de ander kant van ons bevindt zich een 
bedreigende zwerm die alleen als systeem van contingente effecten-af-
fecten kan worden bedwongen. Zwermende inwerkingen worden aldus 
door een, in beginsel, oneindige keten van opposities gereguleerd. Dit is 
het effect van de transcendentale interventie: wij moeten het andere 
doorsnijden om ons en de ons verwoestende anderen te kunnen lokali-
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seren. Ontegenzeggelijk spelen hier rousseauïstische elementen een rol.1 
Susan Shell gaat door haar hele werk heen uitvoerig in op vele anti- en 
non-feministische concepties bij Kant, en daarbij ook op de vele over-
eenkomsten tussen Kant en Rousseau. Ik maak slechts een opportune 
keuze uit vele zorgvuldige formuleringen: ‘Kant, kortom, breekt Rous-
seau’s onderscheidingen af, tussen natuurlijke zelfliefde en onnatuurlijk 
zelfrespect, tussen amour de soi en amour propre’.2 Met andere woorden, 
tegelijk met de vermeend redelijke instelling van zelfrespect, stelt Kant 
de zelfliefde of de zelfzucht (oneindig) uit en in: de Gemeinsinn. 

Het transcendentale centrum en de oorsprong van dit in- en uitstellen 
is de wetgevende kracht van het transcendentale subject, zich baserend 
op een eigen gevoel van oriëntatie dat hij volledig uit zichzelf denkt op 
te wekken, tegelijk met de systematische uitsluiting van zijn eigen arbi-
traire, negatieve gevoelens. Deze activiteit van het bezige wezen bepaalt 
ook zijn beleving – Kant spreekt dikwijls in expliciet masculiene termen 
– van lichamelijkheid en erotiek. In De religie binnen de grenzen van de 
blote rede wordt die werking van zelfkrachten als volgt geformuleerd: er 
moet ‘een kiem van het goede in zijn gehele zuiverheid resteren (übrig 
geblieben)’ een naakte kiem die ‘niet vernietigd of verdorven kon wor-
den’, en die zuiverheid kan ‘zeker niet de zelfliefde zijn, die, aangeno-
men als principe van al onze maximes, juist de bron van al het kwaad is’ 
(6: 50-51). De zelfsplijting tussen een puur zelf en zelfliefde is niets an-
ders dan de transcendentale vorm van het incestverbod. Het transcen-
dentale subject wordt door Kant geïnstalleerd als grensstelling van in- en 
uitsluiting. De vermeende auto-effectieve afbreuk en pijn, inherent aan 
de a priori categorische imperatief, is identiek aan de effecten van het 
structurele incestverbod. In het tweede hoofdstuk van Structurele antro-
pologie 2, ‘Jean-Jacques Rousseau, grondlegger van de menswetenschap-
pen’, herformuleert Lévi-Strauss op onnavolgbare wijze de werking die 
Kant begreep als die van de categorische imperatief: ‘Om geaccepteerd 
te kunnen worden door anderen ... moet men zich eerst in zichzelf 
weigeren (il faut d’abord se refuser en soi). Aan Rousseau danken we de 
ontdekking van dit principe’ (AS2, 48; SA2, 36). 

 
1 Karl Vorländer meent dat we tot aan de Anthropologie ‘sporen van rousseauistisch denken’ 

kunnen vinden, ‘met of zonder naamvermelding’. Immanuel Kant. Der Mann und das Werk, 
Wiesbaden: Fourier Verlag 2003, 150. Het lijkt er op dat Lévi-Strauss, in een door Kant 
geschetste tegenstelling, voor beide posities opteert: ‘Rousseau werkt synthetisch en begint 
bij de natuurlijke mens, ik werk analytisch en begin bij de zedelijke mens’ (Vorländer, ibid.). 

2 Shell, The Embodiment of Reason, 86-87. Jean Ferrari merkt eveneens op dat Rousseau 
reeds ‘de exacte definitie van de morele autonomie’ heeft gegeven (249). 
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De vraag is: wie of wat moet zich weigeren? Het wezen dat altijd be-
zig is anderen en zichzelf te bewerken is een tegelijk ethische en esthe-
tische inwerking. Het is wezenlijk thetisch: het stelt zich tegenover zijn 
belangwekkende en inferieure ander, splijt haar, en lijft haar in. Er kan 
hier meer dan een toevallige parallellie tussen Kant en Lévi-Strauss wor-
den waargenomen: het categorische verbod op zelfliefde komt als prin-
cipe met evenveel wetmatige kracht terug in het incestverbod. Maar 
Lévi-Strauss zou nooit van een ‘kiem van het goede’ spreken, laat staan 
van een positief gevoel van zelfrespect dat wij volledig a priori kennen. 
 
Sociale feiten als effecten van het incestverbod 
Het gaat Lévi-Strauss – die in het voetspoor van Marcel Mauss werkt – 
niet om een genealogie van de moraal in de geest van Nietzsche die 
meende dat er zoiets moet zijn als een ‘grondfeit’(Grundtatsache) van de 
‘horror vacui’.1 Lévi-Strauss wendt zich af van de metafysica van het (zelf) 
bewustzijn, maar hij is wel geïnteresseerd in de sociaal-culturele effecten 
van dit grondfeit of grondrecht, en de geslaagde herformulering hiervan 
vindt hij bij Mauss.  

Etnologische en semiologische bevindingen hebben uitgewezen dat de 
effecten van spatiëring niet exclusief aan één cultuur gebonden zijn: de 
mana kan bijvoorbeeld niet worden begrepen als een rest van een (post) 
christelijke hoop, of als een universele wil tot macht van exclusief Euro-
pese oorsprong. De leegte als georiënteerde force met een vermeende 
zelfde richting kent geen exclusieve locatie. Lévi-Strauss meent daarom 
dat de potlatch (een voorbeeld van Mauss in Essay over de gift waarmee 
een feest bij Noord-Amerikaanse indianen wordt bedoeld) niet alleen 
een antropologische aanduiding is van een willekeurig primitief feest, 
maar ook een universele vorm van een ‘totaal sociaal feit’: 
 

De conclusies van het bewonderenswaardige Essay over de gift zijn alom 
bekend. In deze nu klassieke studie beoogt Mauss aan te tonen, dat 
uitwisseling in primitieve samenlevingen zich eerder voordoet in we-
derkerige giften dan in de vorm van transacties (sous forme de transacti-
ons), voorts, dat deze wederkerige giften in die samenlevingen een veel 
belangrijkere plaats innemen dan in de onze, en ten slotte, dat die primi-
tieve vorm (cette forme primitive) van uitwisseling niet slechts, en niet we-
zenlijk, een economisch karakter heeft, maar ons confronteert met wat 

 
1 Friedrich Nietzsche: Zur Genealogie der Moral, Dritte Abhandlung, 1. 
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Mauss treffend omschrijft als ‘een totaal sociaal feit’1, dat wil zeggen, het 
heeft tegelijk een sociale en religieuze, magische en economische, nut-
tige en emotionele, juridische en morele betekenis (SEP, 61; ESK, 52). 

 
Hoe laten nu de specifieke aspecten van Kants categorische imperatief 
zich herformuleren in termen van dit ‘totaal sociale feit’? Hoewel het 
intermenselijke verkeer volgens Lévi-Strauss a priori noch a posteriori als 
een universeel redelijk streven kan worden beschouwd, omdat elke cul-
tuur nu eenmaal zijn lokaal geldige toevallige restricties kent, zou er 
door middel van de structurele analyse toch wel inzicht kunnen worden 
verkregen in bepaalde elementaire structuren. La même force werkt overal 
en altijd. Deze ene universele force vertoont de contouren van een trans-
cendentaal-praktische activiteit – het van nature maken en invullen van 
leegte – in een andere code, zonder a priori redelijk centrum, maar ook 
nooit volstrekt zonder centrum of oorsprong. Het betreft altijd, in de 
woorden van Greimas, een ‘proces van georiënteerde verwerkelijking’.2  

De werking van de symbolische nul-waarde is een parafrasering van de 
kantiaanse thetische inwerking, waardoor de autosuggestie wordt ge-
wekt van een oorspronkelijke eigen plaats tegelijk met het gevoel dat er 
iets moet worden verwijderd (afbreken, afhalen, afsnijden, afzonderen 
etc.). Ook de – structurele – resten van het gedecentreerde transcen-
dentale zelf zijn als zogenaamd a posteriori effecten nog volledig onder-
hevig aan een bezige macht. Er kan van een soort a priori machtsvacuüm3 
worden gesproken, waarvan elk toevallig centrum volgens Lévi-Strauss 
nooit volstrekt redelijk en gerechtvaardigd is, maar dat toch via weder-
kerige giften streeft naar relationaliteit. De analyse van Susan Shell is in 
dit opzicht van belang. Met betrekking tot Kants Fundering van de meta-
fysica van de zeden merkt zij trefzeker op: ‘de morele persoon heeft niet 
eerst zijn wezenlijke vorm en daarna zijn externe relaties, maar, veeleer 
is het principe van gerelateerd-zijn zijn wezenlijke vorm’ (146). 

Voor de zuiverende ingreep van de categorische imperatief, dat wil 
zeggen het volledig afwijzen en oneindig afbreken van de zelfzucht, 
komt in de structurele antropologie de interventie van een lokaal op-

 
1 De Engelse vertaling voegt hier een term toe die verwarrend werkt: ‘a total social fact, that 

is, an event’. Deze toevoeging van ‘gebeurtenis’ – een term die bekend staat als basisbegrip 
van de structuralistische dichotomie ‘structuur-gebeurtenis’ – verheldert niet, maar maskeert 
eerder de bedoeling van Lévi-Strauss, die overduidelijk het ‘totale sociale feit’ als een 
primitieve, maar universele lege vorm wil begrijpen, als een elementaire structuur. 

2 Greimas, Du Sens,16. 
3 Het woord ‘vide’ kan, naast de natuurwetenschappelijke betekenis van vacuüm en lacu-

ne, ook de politieke betekenis van vacuüm hebben. 
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perhoofd in de plaats: de categorische imperatief wordt omgevormd tot 
het verbod op incest, als afbreuk en constitutie van het zichzelf-zijn, en 
tegelijk als aanzet tot banden met vreemden. De sociaal-culturele 
breukrelatie tussen mij en de ander kan alleen ontstaan vanwege de 
interventie van het incestverbod: er moet iets van ons worden afgebro-
ken of afgesneden om relaties met wie dan ook te kunnen leggen en 
daarmee ons te bepalen. Maar kan men wel eerst zichzelf weigeren, puur 
in zichzelf? En welk belang zou ermee gemoeid zijn om het eerst – 
positief dan wel negatief – aan de beurt te (willen) zijn? 

Ergens is ooit het besef vandaan gekomen van een eigen biologische 
band die moest worden verbroken. De vraag is nu hoe Lévi-Strauss in 
De elementaire structuren de oorsprong van die interventie begrijpt. Kants 
‘Faktum der Vernunft’ neemt in de structurele transformatie de vorm 
aan van een ‘totaal sociaal feit’, het is een Faktum waar de interventie 
van het incestverbod aan ten grondslag ligt, de afbreking en uitsluiting 
van de sociaal-culturele zelfliefde is echter niet een activiteit van een 
zelfbewust transcendentaal subject. Wie of wat doet het dan oorspron-
kelijk? Met andere woorden: waar wordt het epicentrum van de force 
van het bezige wezen gesitueerd? Het gaat vooralsnog om een anonieme 
drang die zowel natuurlijk als cultuurlijk is, maar geen synthese, het is 
een overgangspunt en een grens die het verschil tussen natuur en cultuur 
instelt: ‘Overal waar de regel zich manifesteert (se manifeste) weten wij 
zeker dat het culturele niveau is bereikt’ (SEP, 10). Maar hoezo zich ma-
nifesteert? Als een uit zichzelf bezig natuurverschijnsel? Lévi-Strauss 
meent zeer zeker niet dat hij de noumenale bewegingen van een rede-
lijke wil op het spoor is. Maar hij onderschrijft wel de opmerking die 
reeds Blumenbach deed in zijn Woeste Peter (Sauvage Peter, 1811): ‘als de 
mens een gedomesticeerd dier is, dan is hij het enige dier dat zichzelf 
(lui-même) heeft gedomesticeerd’ (SEP, 5-6). 

Om de oorsprong van de grenswerking tussen woest en gecultiveerd 
op het spoor te komen meent Lévi-Strauss dat observatieonderzoek van 
mensapen (door o.a. W. Köhler) geen positieve resultaten oplevert, maar 
wel ‘een opmerkelijk feit (fait)’ namelijk dat  
 

de expressie van gevoelens, die wij het liefst toeschrijven aan het no-
belste deel van onze natuur (notre nature), zoals de religieuze angst en 
de ambiguïteit van het heilige, bij mensapen nog wel het gemakke-
lijkst lijken te kunnen worden geïdentificeerd. Maar ook al spreken al 
deze fenomenen voor zichzelf, zij zeggen nog veel meer – in een ge-
heel andere betekenis – vanwege hun onbeduidendheid. Men wordt 
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minder getroffen door hun elementaire aanzet, dan door het feit (le 
fait) van de – wat door alle specialisten wordt bevestigd – naar het 
schijnt radicale onmogelijkheid om deze aanzetten, boven hun primi-
tieve expressie uit, verder te ontwikkelen (SEP, 7; ESK, 6).  

 
De religieuze natuur van de aap – in tegenstelling tot onze natuur – kan 
zich klaarblijkelijk niet verder cultiveren. Dit brengt Lévi-Strauss tot de 
conclusie dat  
 

de kloof (le fossé), die men door middel van duizenden observaties had 
gehoopt te kunnen dichten (espérer combler), in werkelijkheid verplaatst 
is, om zo mogelijk nog onoverkomelijker te schijnen (ibid.).  

 
Met deze verplaatste kloof wordt niets anders bedoeld dan de werking 
van de semantische leegte die in het voorgaande de vloeiende beteke-
naar, vloeiend schematisme en spatiëring is genoemd. Er laat zich niet 
een eenheid als Ding an sich, Sinn an sich of positief gevoel en ook niet 
één leegte op zich onderscheiden. De metafysische eenheid van een zin 
breekt, en daarmee opent zich de mogelijkheid van een oneindige ver-
strooiing van leemtes en relaties tussen niet zuiver a priori en niet zuiver 
a posteriori reeksen van affectieve effecten. Met elke relatie komt er een 
spatie bij, met elke brug een kloof. Een in beginsel zich oneindig ver-
strooiende trits. Koesterde Lévi-Strauss de valse hoop de kloof (le fossé) 
te kunnen dichten?1 

Lévi-Strauss breekt met het transcendentale subject, met het ene a pri-
ori positieve gevoel. En er kan natuurlijk niet één oorsprong, één kloof 
van de Interventie zijn, één deur of brug. De elementaire structuren van 
verwantschap zijn vooral gericht op het spel van talloze complexe ver-
wantschapsrelaties en de daarbij behorende – per cultuur verschillende – 
huwelijkse gebruiken en regels die ertoe dienen om de kloof te sluiten 
en openen. Een netwerk van zich oneindig verplaatsende scheidingen en 
bindingen. De tekstuele neerslag van het empirisch onderzoek en het 

 
1 In zijn inleiding tot de derde Kritik gebruikt Kant respectievelijk de uitdrukkingen 

‘onoverzienbare kloof’ en ‘grote kloof’ (KU, 11 en 33). In §59 staat de volgende opmer-
kelijke conclusie: ‘De smaak maakt als het ware de overgang van het zinnenrijk naar het 
gewone morele belang mogelijk zonder een te gewelddadige sprong’ (KU, 215, mijn curs.). 
Hieruit volgt dat er aan het slot van de ontledingsleer van het esthetische oordeelsvermogen een 
rest van de aanvankelijk onafzienbare kloof overblijft. De overspringen van die kleine 
kloof is volgens Kants inschatting niet te gewelddadig. Hij associeert anders gezegd het 
overbruggen of overwinnen van de kloof altijd met geweld, met gradaties van geweld – 
het gaat kennelijk nooit zonder. 
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etnologisch veldwerk van deze feiten staan hierbij hoog op de agenda 
(het voorwoord van de tweede druk vermeldt dat er voor dit onderzoek 
7000 boeken en artikelen zijn geraadpleegd), toch kan Lévi-Strauss niet 
een pure empirist genoemd worden.1 Ook in de Mythologica’s is de aan-
dacht gericht op la même force, en ook daar baseert hij zich op een vrijwel 
onafzienbare hoeveelheid mythografisch materiaal, zelfs zo grondig dat 
er sprake lijkt, in de woorden van Fabian, van ‘een soort tekstueel fun-
damentalisme (overeenkomstig vele tekstgeoriënteerde antropologen en 
ware gelovers in de Schrift)’.2 Lévi-Strauss observeert niet alleen een 
zich verplaatsende woeste zwerm, maar gaandeweg lijkt de structurele 
techniek van ontheemding de Interventie uit zichzelf voort en voort te 
brengen. 

De kloof die Lévi-Strauss in De elementaire structuren tot uitgangspunt 
maakt, is een zich al enige tijd verplaatsende kloof, tenminste sinds de 
Kritiek van het oordeelsvermogen, waar Kant het domein (domicilium, KU, 
XVII) van kunst en cultuur typeert als een veld3 dat in zijn systematiek 
moet functioneren als ‘verbindingsmiddel’ of ‘bindmiddel’ (Verbindungs-
mittel), als ‘overgang’ (Übergang), ‘tussenschakel’ (Mittelglied) of ‘verwe-
ving’ (Verknüpfung).4 Het feit van de kloof tussen natuur en cultuur is in 
De elementaire structuren de oorsprong van alle menselijke relationele vaar-
digheden: binding, tussenschakel en verweving zijn verschillende woor-
den voor eigenlijk slechts één activiteit: huwen. Alle culturele spelregels, 
feesten en symbolen zijn feiten die direct gelieerd zijn aan het menselijke 
paringsgedrag. Het Faktum van de rede als effect van ethische zelfcen-
suur, manifesteert zich in de vorm van het incestverbod altijd op een 
bepaalde manier: als een gebod tot uithuwelijking. Elke cultuur is a priori 
een effect van een bepaalde gerichtheid op het andere en de anderen: de 
interventie als breuk met de eigen biologische band (natuur/cultuur) is 

 
1 In een brief van mei 1953, gericht aan de Leidse antropoloog J.P.B. de Josselin de Jong 

naar aanleiding van zijn boek Lévi-Strauss’ Theory on Kinship and Marriage, merkt Lévi-
Strauss op dat hij zich baseert op logische principes en niet op empirische data (zie: R. 
de Ridder, J.A.J. Karremans, 12). 

2 Fabian, ibid, 2001, 64. 
3 Kant gebruikt voor het domein van de esthetische reflectie de term ‘veld’ ter onderschei-

ding van een gebied: op een gebied (ditio) is een redelijke wetgeving van toepassing (KU, 
9) Het gebrek aan ditio is een systematisch gebrek waardoor de zuivere lust, volgens de 
transcendentale logica en dynamiek, wordt bepaald als een ‘zich geroepen voelen’ om 
zich te binden aan de wetgeving van het verstand en de rede. 

4 Omdat in Le Totemisme aujourd'hui J.J.Rousseau wordt genoemd als de eerste die de 
overgang van natuur naar cultuur als antropologisch probleem aan de orde heeft gesteld, 
(T, 99), zou Rousseau misschien wel de gemeenschappelijke oorsprong kunnen worden 
genoemd van noties zoals kloof en verbinding bij Kant en Lévi-Strauss. 
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onlosmakelijk verbonden met het slaan van een brug, het maken en 
spalken van een breuk. Het incestverbod is volgens Lévi-Strauss verwant 
aan de overlevingsdrift waar Edward Tylor meer dan een eeuw geleden 
op wees: ‘uithuwelijken of uitgemoord worden’ (ESK, 43, zie ook: 
TVA, 54). Zo zou het wezen van ons – ons ‘erzijn’ (Dasein) – in een be-
slissende ongegrondheid bestaan: de dreiging vernietigd te worden door 
de ander, en om die reden deling met en verdeling van de ander. Dat is 
onze noodzaak. 

In alle gevallen markeert de interventie niet een geweldloze activiteit 
van pure autonomie. De natuur van het transcendentale ik denkt frank 
en vrij uit zichzelf plaats te maken voor zichzelf, Lévi-Strauss is er daar-
entegen van doordrongen dat onze plaats, onze structurele positie, altijd 
al in een pijnlijke relatie tot het andere van de anderen is gemaakt. Kants 
plichtsbesef zou dan als een gecensureerd en/of gesublimeerd trauma 
kunnen worden opgevat. De geforceerde relationaliteit heeft volgens Lévi-
Strauss evenwel, wat de natuurlijke locatie van de oorsprong betreft, de 
volgende consequenties. Hoewel allerlei schema’s in het dierlijke parings-
gedrag, zoals polyandrie, polygynie, polygamie, monogamie etc., verband 
houden met een hechte groepsvorming, moet de conclusie zijn dat 
 

het sociale leven van de apen niet leidt tot de formulering van welke 
norm dan ook. Of het nu een mannetje of een vrouwtje betreft ... het 
gedrag van de aap is opmerkelijk grillig. Niet alleen is het gedrag van 
hetzelfde proefdier (du même sujet) niet constant, er kan ook geen en-
kele regelmaat worden onderscheiden in het collectieve gedrag (SEP, 
7, ESK, 6-7). 

 
De menselijke maat rekent drastisch af met die grilligheid en arbitrariteit. 
Dit nieuwe humanisme brengt Lévi-Strauss tot een nieuwe, illusoire 
continuïteit van één wereld van relaties. Affiniteiten tussen mensen wor-
den, overal en altijd, niet alleen door de genetische natuurwet van erfe-
lijkheid gedetermineerd, maar eveneens en in dezelfde mate, op inverse 
wijze, spiegelbeeldig dus, door een sociaal-culturele wet. Strikt gesproken 
heerst er dus wetmatigheid in zowel de natuur als de cultuur van de mens, 
 

maar deze aspecten verschijnen in de natuur waar zij in de cultuur het 
zwakst voorkomen, en omgekeerd (et inversement). In de natuur is dat 
het gebied van de biologische erfelijkheid, en in de cultuur dat van de 
externe traditie. Men kan zich niet beroepen op een illusoire continu-
ïteit ten aanzien van de punten waarop beide gebieden tegengesteld zijn 
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aan elkaar (des points par lesquels ils s’opposent). Geen enkele empirische 
analyse verschaft derhalve het inzicht noch in het overgangspunt tussen 
natuurlijke en culturele feiten (le point du passage entre les faits de nature 
et les faits de culture), noch in de mechanismen van hun articulatie (SEP, 
9-10; ESK, 8, mijn curs.). 

 
De afwijzing van ‘een illusoire continuïteit’ is direct gekoppeld aan de 
instelling en verklaring van een nieuwe ‘continuïteit’ (SEP, 37). Over de 
gewelddadige herkomst van het ene scharnierende centrum tussen de 
ene en de andere wetmatigheid zegt Lévi-Strauss voorlopig niets. In het 
licht van de veronderstelling dat het incestverbod een transformatie is 
van de categorische imperatief, is het van belang om na te gaan of er spra-
ke kan zijn van één zelfde oplossing en articulatie van de oorsprongs-
loosheid. 
 
De oplossing: de oorsprong van het incestverbod 
Lévi-Strauss is een relativist, misschien zoals Montaigne, hij meent in elk 
geval dat er voor talloze lokale relaties van cultuur tot cultuur verschil-
lende normen gelden. Volgens Marc Shell beschouwt Montaigne alle 
verwantschapsrelaties als ‘literaire ficties’.1 Het incestverbod is inderdaad, 
als natuurwet, een machtige lokale ‘fictie’ maar dan wel als iets wat 
geforceerd gemaakt en ingevuld wordt, als het ware door een anti-fictie. 
Met andere woorden, Lévi-Strauss volgt Montaigne niet echt, hij wil 
ficties en fricties als noodzakelijke effecten begrijpen, op een bepaalde ma-
nier veroorzaakt. Cultiveren betekent, in vele varianten, een einde maken 
aan willekeur. Dat is de regel. Lévi-Strauss schrijft Règle met een hoofd-
letter2 – een regel die de ene kloof doet ontstaan. Dat maakt die regel 
(nog) niet iets van redelijke oorsprong. 

Bekijken we de kwestie vanuit kantiaans zedelijk perspectief, dan is het 
niet verrassend dat Kant incest moreel afwijst, en in een bepaald geval is 
deze afwijzing zelfs categorisch, namelijk in het geval van ouder en kind. De 
reden hiervoor is, in de woorden van Korsgaard, dat ‘de gelijkheid in 
respect die nodig is voor wederkerigheid in die relatie niet kan en niet 
behoord te worden bereikt’.3 In alle andere gevallen (broers-zussen, 

 
1 Mark Shell, Children of the Earth. Literature, Politics, and Nationhood, New York/Oxford: Ox-

ford University Press 1993, 97. 
2 Om de naturalistische pendant van het begrip ‘règle’ te kunnen inzien, is het ook van 

belang te weten dat in het Frans de menstruatie wordt aangeduid als ‘les règles féminines’ 
(zie bijvoorbeeld La Pensée sauvage, 52) 

3 Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, 196. 
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neven-nichten, etc.), zo lijkt derhalve ook Kants gedachte, is wederke-
righeid weldegelijk een dominante, ongeschreven en waarschijnlijk uit-
gewiste regel. Incest was in Kants tijd vanuit moreel perspectief taboe, 
een steen des aanstoots.1 Lévi-Strauss keert als het ware de relatie tussen 
hoofd en bijzaak om: het incestverbod komt niet categorisch voort uit 
een natuurlijke afwijzing vanwege onze a priori autonome, pure redelijk-
heid, maar onze sociaal-cultureel opgelegde identiteit, bijvoorbeeld een 
monogame identiteit, is het effect van een nationale, soms zelfs staatkun-
dig gereguleerde vorm van ons zelfbehoud ten overstaan van woeste 
anderen. Degenen die niet goed- of kwaadschiks aan onze culturele bin-
ding doen, aan onze même- en monogamie, moeten wel wilde beesten 
zijn of dieren worden (perverse asymmetrie).2 

In De elementaire structuren wordt het transcendentale beginsel van au-
tonomie verbrijzeld en tegelijkertijd wordt de categorie van wisselwer-
king vanuit een ander perspectief opnieuw geïnstalleerd. Lévi-Strauss’ 
hetero-relationaliteit en Kants auto-relationaliteit bewegen zich in de-
zelfde humanistische cirkel. Het incestverbod kan een verbod op directe 
incest zijn, zoals voor Kant (eerste graad, te weten ouder-kind), maar 
waar de grens ook wordt gesteld, zo betoogt Lévi-Strauss, deze kan 
nooit als gevolg van een zuiver-redelijke interventie worden begrepen. 
Om nu echter staande te kunnen houden dat elke cultuur een ‘textiel’ – 
een brei of brij – maakt van vriendschappelijke en vijandelijke banden, 
meent Lévi-Strauss te moeten aannemen dat er zoiets oorspronkelijks is 
als ‘de natuur’ waarmee ‘de cultuur’ iets laat gebeuren. Met andere 
woorden, de gebeurtenis van het incestverbod (een regel die zich instelt, 
en zich altijd articuleert): ‘het is waar dat, door zijn universele karakter, 
 
1 In Lévi-Strauss’ opmerking over een mogelijk ‘schandaal’ in de ogen van de empirische 

sociologie, weerklinkt Kants ‘aanstoot’: in het voorwoord van de Kritiek van de praktische 
rede staat: ‘Het begrip vrijheid is de steen des aanstoots voor alle empiristen’ (Ak, V, 7). 
Het incestverbod is voor de empirische sociologie immers een schandaal of steen des 
aanstoots omdat het, evenmin als de oorsprong van de categorische imperatief, geobser-
veerd kan worden. Lévi-Strauss meent dat het hier niet gaat om een volstrekt onbegrij-
pelijke fictie, of een ingreep uit het niets, maar om een cultureel effect. 

2 In het derde hoofdstuk van De blik van veraf wordt uitgebreid ingegaan op verschillende 
samenlevingsvormen, van monogaam tot polygaam. Zo merkt Lévi-Strauss op: ‘Soms 
bestaan de polygame families naast elkaar uit verschillende monogame families: dezelfde 
man heeft verschillende vrouwen, elk levend met hun kinderen in een apart onderko-
men. Deze situatie is in Afrika waargenomen. Anderzijds, onder de Tupi-Kawahib in 
Centraal-Brazilië, mag een stamhoofd simultaan of na elkaar trouwen met verschillende 
zusters of met een moeder en haar dochters uit een eerder huwelijk. Een stamhoofd is 
bereid om zijn vrouw aan zijn jongere broer, aan zijn kameraden, of bezoekers uit te 
lenen. Hier hebben we een combinatie van polygyny en polyandry, die nog eens com-
plexer wordt door de verwantschapsrelaties tussen de co-vrouwen’ (TVA, 42-43). 
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het incestverbod aan de natuur raakt (touche à la nature), dat wil zeggen 
aan de biologie, of de psychologie, of beide’ (SEP, 28). Tegelijk kan deze 
universele vorm van natuurwet nooit als a priori moreel verdrag worden 
begrepen: zoals het incestverbod raakt aan de universele natuur, raakt 
het ook aan de contingente cultuur, en het is dus beide en geen van 
beide. Lévi-Strauss wil echter weten hoe ze er beide tegelijkertijd kunnen 
zijn. En daarmee introduceert hij ongezegd een as van symmetrie. Deze 
synchronisatie kent de prioriteit toe aan een semiologisch spiegelspel van 
symmetrie en simultaneïteit: 
 

Het betreft hier dus een fenomeen (un phénomène) dat simultaan de ka-
rakteristieke, onderscheiden kenmerken heeft van natuurlijke feiten 
(faits de nature) en – hieraan theoretisch tegengesteld – van culturele 
feiten (faits de culture). Het incestverbod bezit tegelijkertijd de universa-
liteit van neiging en instinct, en het dwingende karakter van wetten en 
instituties (SEP, 12).  

 
De oorsprong van het simultane fenomeen, de oorsprong van de inter-
ventie, kan ‘niet uitsluitend tot het ene of andere’ (SEP, 29) worden ge-
rekend. De structuralistische blik observeert daarom de werking van de 
dubbele mogelijkheid, zoals kop of munt na de worp van een geldstuk 
(als we kop zien, moet er ook munt zijn en andersom). Het gezichtspunt 
op deze evenwichtige verbinding en symmetrische wisselwerking van 
twee zijden lijkt zich nu logisch en boven twijfel te verheffen: ‘de na-
tuur, zoals de cultuur, opereert volgens het dubbele ritme van ontvan-
gen en geven’ (SEP, 35). 

In Trieste tropen merkt Lévi-Strauss op dat hij door zijn onderzoek 
wellicht ‘de tegenstelling heeft verduidelijkt; ik heb de oorsprong (son 
origine) ervan aangetoond en ook hoe wij ons er in kunnen schikken. 
Maar ik heb de tegenstelling beslist niet opgelost. Is zij dus definitief?’ 
(TT, 460). Hoezo is de oorsprong aangetoond? We hebben inderdaad 
‘nagedacht over de kloof (l’abîme) waarvoor wij ons gesteld zien’ en het 
is ons natuurlijk altijd vergund om ‘een uitweg te zoeken’ (TT, 462), 
maar hebben we daarvan het ene, zuivere begin gevonden? Lévi-Strauss 
stelt een bepaalde leesrichting voor, en is dat misschien hetzelfde als een 
begin en een einddoel aanwijzen?  

Kort en goed, Lévi-Strauss keert Kants hiërarchie van categoriale lo-
gica om. In de tabel van de categorieën van de vrijheid in Kritiek van de 
praktische rede (5: 66), onderscheidt Kant volgens de klasse van relatie drie 
categorieën: de relatie tot de eigen persoonlijkheid heeft de prioriteit, 
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waarna de (zinnelijk-emotionele) toestand van de persoon volgt, en op 
de laatste plaats, ter afsluiting, komt de wederkerige relatie van een per-
soon op de toestand van anderen. Lévi-Strauss keert de richting van deze 
zelfdeterminerende force om: het eerst is er het effect van (toevallige) 
anderen op de toestand van mijn persoon, en ‘mijn persoon’ wordt be-
paald door mijn cultuur. Deze omkering brengt weliswaar verandering 
van richting teweeg, maar geen andere force. Relationaliteit is de force 
van hetzelfde, gekenmerkt door het zoeken naar een oorsprong en een 
zucht naar totaliteit.  

De richting en structuur van de oplossing tekenen zich gaandeweg 
steeds scherper af. Om de logica van sociale relaties te kunnen verklaren 
is er volgens Lévi-Strauss ‘maar één weg open (une seule voie): de weg die 
van een statische analyse overgaat naar een dynamische synthese’ (SEP, 
28; ESK, 24). Deze dynamische synthese lijkt de même sens van de ene 
force op de voet te volgen. En met deze – unilineaire – richting blijkt 
eigenlijk al wat de ene oorsprong van de interventie moet zijn: het in-
cestverbod is ‘de fundamentele zet (la démarche fondamentale) dankzij 
welke, waardoor, maar bovenal waarin, de overgang (le passage) van 
Natuur naar Cultuur zich voltrekt (s’accomplit)’ (SEP, 29; ESK, 24). De 
fundamentele zet voltrekt zich, en daardoor, maar ook daarin, verenigt de 
cultuur zich (union) met de natuur (en niet andersom); en waar die ver-
eniging zich instelt (s’établit) daar ‘doet de totale situatie zich voor als 
compleet omgevormd (s’en trouve complètement modifiée)’ (ibid). Waar haalt 
de Cultuur die bovennatuurlijke kracht vandaan? Was het cultiverende 
wezen – zeg de oerbegeving – voorafgaand aan de Interventie, toch al 
gegeven? Is dat de diepe betekenis van ‘nog niet’ (n’est pas encore donnée)? 

Met de typografische omzetting van onderkast naar bovenkast (in Re-
gel, Interventie, en nu dus ook in Cultuur en Natuur) parafraseert Lévi-
Strauss een metafysisch oerschrift. Elke cultiverende instantie moet afre-
kenen met verwoestende arbitrariteit en beestachtige onverschilligheid. 
De vereniging voltrekt zich als de instelling vanwege een voorafgaande 
macht, en tegelijk als eerste (lees)richting tegen een volstrekt andere 
macht, opdat ‘bij de mens, de natuur ophoudt te bestaan als een soeve-
rein bewind (règne)’ (ibid.). De Cultuur neemt het bewind over van iets 
volstrekt Anders. Het lijkt soms wel alsof Kant aan het woord is, want 
de bezige natuur geeft iets uit zichzelf aan zichzelf: er zijn ‘mogelijkhe-
den die door de natuur open zijn gelaten (laissées ouvertes)’ (SEP, 36). De 
interventie is een fundamenteel-praktische dubbelstrategie om verschil 
en eenheid vanuit een overstijgend perspectief te kunnen bepalen, ‘een 
transformatie of een overgang (une transformation ou un passage)’ waar ‘de 
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natuur zichzelf overstijgt (se dépasse elle-même)’ (SEP, 29; ESK, 24). De 
structurele substitutie van het ‘Faktum der Vernunft’ is een feit: ‘het in-
cestverbod constitueert een bepaalde vorm (une certaine forme) – en zelfs 
zeer diverse vormen – van interventie vanuit een verheven centrum. 
Vóór al het andere (avant tout autre chose) is dit verbod een interventie; of 
nog preciezer, het is: de Interventie’ (SEP, 37; ESK, 32). Elk effect, elk 
feit is ook altijd een regel, ofwel feit en regel tegelijk: ‘Le fait de la règle’ 
(SEP, 39). 

Op het punt van een ‘fundamentele zet’ verschilt Lévi-Strauss’ inter-
pretatie van het incestverbod significant met die van Freud. Dit wordt 
door Jacquy Chemouni bondig geformuleerd: ‘als Freud het al eens zou 
zijn met Lévi-Strauss om het incestverbod op te vatten als fundament 
van onze samenleving, zou hij zeker niet onderschreven hebben dat 
uitwisseling ‘de fundamentele en gemeenschappelijke basis is van alle 
modaliteiten van matrimoniale instituties’.1 Vragen we aan Kant: wat is 
Aufklärung? Dan klinkt zijn antwoord nu wel erg structuralistisch: ‘Hier 
geldt overal beperking van vrijheid’. Kortom, voor het ‘Faktum’ van de 
rede komt het antropologisch factum van verboden incest bijna vanzelf-
sprekend in de plaats: het is de zich eindeloos verplaatsende beperking, als 
effect van een ogenschijnlijk toevallige ontmoeting met de ander, een 
vorm van in- en afbreuk die er altijd moet zijn geweest, ongeacht de lo-
kale verschillen.  

Hoe kwam Lévi-Strauss nu op het idee om de oorsprong van de Re-
gel (of Rede) zo te verheffen als deus ex machina? Wie of wat wilde hij 
eigenlijk instellen, als bron en effect van het eerste (lees)standpunt? Lévi-
Strauss zoekt, als auteur, een onbetwijfelbare (inspiratie)bron: de Auteur 
van het Schrift. Bij de voortplanting staat de cultuur ‘machteloos’ tegen-
over de natuur, ‘want de erfelijkheid van een kind wordt nu eenmaal 
integraal ingegrift (intégralement inscrite) in de genen die zijn ouders op hem 
overdragen; wat de ouders zijn, dat zal hij zijn’ (SEP, 35; ESK, 30, mijn 
curs.). Voor de voortplanting is erfelijkheid in dubbele zin een noodza-
kelijk gegeven: ‘de natuur zegt niet alleen dat men ouders moet hebben, 
maar ook dat men op hen zal lijken’ (ESK, 31). Maar mensen leven niet 
even arbitrair samen als dieren. Er zou ‘zich’ in de natuur ook een prin-
cipe manifesteren: ‘er is dus in de natuur (il y a donc dans la nature) – 
mutaties terzijde gelaten – een enkel principe van onbepaaldheid, en dit 
principe manifesteert zich (se manifeste) in het arbitraire karakter van de 
binding (le caractère arbitraire de l’alliance)’ (SEP, 36; ESK, 31). Vanwege dit 

 
1 Chemouni, Psychanalyse et anthropologie, 238. 
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zich manifesterende principe zijn alle relaties en combinaties mogelijk. 
De natuurwet van huwen ‘is indifferent ten aanzien van zijn inhoud’ 
(ibid.). Deze zwermtoestand biedt zich als het ware aan om ingesneden 
(gespatieerd) te worden. Om te kunnen blijven bestaan, moeten we ons 
voortplanten, een soort roeping, maar er wordt niet bij gezegd tot wat 
of wie. En dat zou ons noodzaken tot een soort cultureel spiegelschrift, 
om te bepalen hoe en met wie wij die ‘lege vorm vullen (empli cette forme 
vide)’ (SEP, 37; ESK, 32). De volstrekte toevallige openheid, zo stelt 
Lévi-Strauss, wordt door elke cultuur als een gebrek beschouwd: een 
vacuüm dat de cultuur noodzaakt om ‘haar markering in te snijden (in-
sérer sa marque) en haar eigen eisen (ses exigences propres) te introduceren’ 
(ibid.). De onderwerping van arbitrariteit vindt plaats als een – negatief – 
natuurproces, een oerreactie tegen verstrooiing, en een actie die zich het 
eerst voordoet als feit van (ver)deling. 

De oorsprong van het incestverbod laat zich bijna niet meer onder-
scheiden van die van de categorische imperatief, er is zelfs bewustzijn in 
het spel: de cultuur zou weliswaar machteloos staan ten aanzien van 
willekeurige genealogische inscripties, tegelijk wordt zij ‘zich bewust 
(prend conscience) van haar rechten’ (ibid.). Het betreft een activiteit waar-
bij de natuur niet het laatste woord zou hebben, te weten de culturele 
invulling van seksuele relaties, de vorm van het huwelijk, de keuze van 
de partner. Deze bewustwording van een grondrecht moet niet als een 
historisch moment worden opgevat, het is eerder een metafysische te-
genzet. Was de zet van de cultuur altijd een tweede zet? Speelt de cul-
tuur altijd met zwart? Evenals in Kants Kritiek van de praktische rede staat 
de (anonieme) bron van het plaatsmaken en de uitsplitsing a priori vast. 

Als een ware regisseur verspeelt Lévi-Strauss geen moment zijn talent 
om de mythe van simultaneïteit op te voeren. Wilde en gecultiveerde 
feiten en wetten wisselen elkaar dynamisch af en verwijzen naar elkaar, 
en spelenderwijs zet hij een confrontatie in scène waarin de Cultuur 
zichzelf en passant mag uitroepen tot een zich boven alles verheffende 
macht. De fundamentele zet was altijd al fundamenteel dubbel. Maar, zo 
souffleert Lévi-Strauss, aan de arbitrariteit kan en moet (peut et doit) 
afbreuk worden gedaan, de woeste natuur moet worden uitgesloten. Op 
het gebied van de seksueel-sociale relaties introduceert de cultuur zich-
zelf als een metafysisch vermogen. ‘Uitsluitend daar, maar ook daar 
alleen, kan en moet (peut et doit) de cultuur, op straffe van te verdwijnen, 
duidelijk stellen ‘ik eerst’ (moi d’abord) en tegen de natuur inbrengen: ‘jij 
zult niet verder gaan’ ‘ (SEP, 36, mijn curs.). Hoe kan het cultiverende 
wezen überhaupt bang zijn, of bang geweest zijn te verdwijnen, terwijl 
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het (nog) moest komen? Hier wordt aan de ‘fundamentele zet’, die aan-
vankelijk een zet tegen arbitrariteit leek, een subreptieve zet toegevoegd: 
creatio ex nihilo. Cultuur is gelijk aan het zetten en tegenzetten. En 
Lévi-Strauss gelooft er in, en wil ons doen geloven, dat het de mondige 
cultuur was die iets uitgeroepen heeft. Er heeft zich kennelijk altijd één 
wezen geroepen gevoeld tot interventie, iets zet de desoriënterende ne-
vel aan, tot het maken van een bepaalde relatie. Lévi-Strauss gelooft 
ruim twintig jaar later nog in de ene bron van zingeving, iets voorzich-
tiger, maar niet minder metafysisch: ‘vanaf de oorsprong (á l’origine) van 
de mensheid heeft de biologische evolutie wellicht (peut-être) preculture-
le kenmerken geselecteerd’ (RE, 41;VA, 19). 

Openingen (laissées ouvertes) en dat wat nog niet gegeven is (n’est pas 
encore donnée) duiden op een toestand van onvoorwaardelijkheid zonder 
streven naar een ‘oplossing’ (SEP, 29). De natuur of aard van de cultuur 
is er nooit geweest. De uit doodsangst geforceerde gift is allang voorbij 
gegaan aan de openheid en ruimte van gegeven verstrooiing, het on-
geefbare, het ongegevene en onvergeeflijke, het aneconomische. De 
logica van de gift stelt de keerzijde van de zelfverlichting in: de verblin-
dende angst die ons kan treffen wanneer de ander zich woest naar ons 
toe begeeft. 

Uit De elementaire structuren van Lévi-Strauss komt een duistere keer-
zijde naar voren van het wezen dat wij ‘ons’ noemen, een fundamenta-
listische notie van het cultiveren van een natie: wij willen van nature, 
tegen alle feiten in, zelfs tegen contra-feiten en weerstanden in, altijd het 
eerst plaats maken voor ons en altijd tegelijk met wit en zwart spelen. 
Incestverbod begrepen als a priori weigering van arbitrariteit en wetge-
ving aan de ander, is niet a priori redelijk en symmetrisch: de resten van 
de kantiaanse zelfliefde en zelfzucht manifesteren zich als force tot uit-
wissing van alteriteit binnen en buiten ons. In die zin heeft Rousseau 
zowel Kant als Lévi-Strauss van hetzelfde overtuigd: elke natie, en elke 
redelijke staatsburger, streeft er naar zijn potentiële moordenaar ‘te her-
vormen en/of te transcenderen’.1 
 
De categorische imperatief als grond van uitwisseling 
De transcendentaalfilosofie pretendeert een vlechtwerk van analyse en 
synthese te zijn, een proces dat – in tegenstelling tot de dynamische ana-
lyse van Lévi-Strauss – ‘onafhankelijk’ is ‘van al het empirische’ (5: 68). 
De categorische imperatief zou in een directe wisselwerking staan met 

 
1 Shell, The Embodiment of Reason, 308. 
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het unieke a priori gevoel van respect voor de wet, waardoor de rede en 
het gevoel als messing en groef met elkaar in het bewustzijn zijn ver-
bonden. Deze twee-eenheid vormt een zowel ethische als esthetische 
zuiveringsmacht, een fijngevoelige censor.  

In de Kritiek van het oordeelsvermogen en de Antropologie in pragmatisch 
opzicht wordt een andere ‘positieve’ gestalte van deze force uitgewerkt: 
de Gemeinsinn van de gemeenschap. Min of meer om in herinnering te 
roepen hoe Kant ook alweer aan afbreuk als autonome activiteit een po-
sitief gevoel toekent, stel ik voor om een voetnoot uit de Fundering van 
de metafysica van de zeden vrijwel integraal te lezen. In mijn vertaling staat 
er het volgende: 
 

Men zou mij kunnen verwijten dat ik, achter het woord respect, slechts 
mijn toevlucht zoek tot een duister gevoel, in plaats van door middel 
van een redelijk begrip duidelijk uitkomst te bieden in deze kwestie. 
Hoewel respect zeker een gevoel is, is het toch geen gevoel dat door 
beïnvloeding ontvangen is, maar een door een redelijk begrip auto-effec-
tief (selbstgewirktes, mijn curs.) gevoel, en derhalve specifiek onder-
scheiden van alle gevoelens van de eerste soort, die te herleiden zijn 
tot neiging of vrees. Wat ik onmiddellijk als wet voor mij ken, ken ik 
met respect, hetgeen onomwonden (bloß) het bewustzijn van onder-
schikking van mijn wil aan een wet betekent, zonder bemiddeling van 
andere invloeden op mijn zin (Sinn). De onmiddellijke bepaling van 
mijn wil door een wet en het bewustzijn daarvan heet respect, zodat 
respect als gevolg (Wirkung) van de wet op het subject en niet als oor-
zaak (Ursache) van de wet wordt beschouwd. Eigenlijk is respect de 
voorstelling van een waarde die aan mijn zelfliefde afbreuk doet... Het 
object (Gegenstand) van respect is dus enkel en alleen (lediglich) de wet, 
en wel die wet, die wij ons zelf en toch als op zich noodzakelijk opleg-
gen. Als wet zijn wij er aan onderworpen zonder ons te bekommeren 
om zelfliefde; als aan ons en door onszelf opgelegd, is het toch een ge-
volg van onze wil ... (4: 401, voetnoot). 

 
Cruciaal voor het unieke ethische gevoel is zijn auto-effectieve oor-
sprong, een zelfgevoel dat zich onderscheidt van ‘alle gevoelens die te 
herleiden zijn tot neiging en vrees’. Voor Kant lijken in deze dynamiek 
vrees of angst een ondergeschikte rol te spelen, een bijwerking. De ac-
tieve zelfbeschikking heeft de oorzakelijke werking van een ding dat ons 
aanstoot. Kant wil ons doen geloven dat het hier gaat om een pure, 
auto-effectieve interventie, en niet een veroorzaakte toestand van on-
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derwerping die onlosmakelijk gerelateerd is aan dubbelzinnige eigen-
machtigheid. 

Aan Kants formele plichtstructuur heeft Lévi-Strauss in De elementaire 
structuren niets veranderd, hij heeft wel het apriorische centrum van de 
ethische toestand gedecentreerd: het individu, hoe bewust ook, bepaalt 
nooit volstrekt autonoom zichzelf. Ofwel, in de beroemde formule van 
De Saussure: ‘la langue n’est pas une fonction du sujet parlant’.1 Als 
echter de denkfiguur van erkenning en respect multicultureel toegepast 
wordt, zoals Charles Taylor voorstaat, impliceert dat een toestand van 
‘een versmolten horizon’ (70) van een totale familie. Taylor pleit voor 
een vrijwel onversneden kantiaanse wil, een ‘meer en meer moeten’: 
‘we moeten (we have to) meer en meer samenleven, zowel op wereld-
schaal als gemengd in elke individuele maatschappij’ (72). 

De ethische auto-effectiviteit heeft een vergaande invloed op de defi-
nitie van alle auto-affectieve esthetische relaties: aanzet zijn en aan zet 
blijven. En dus zal alles wat door deze wetgeving verloren gaat ook moe-
ten worden hersteld (terugkrijgen). De angst om ooit de wet van de an-
der voorgeschreven te krijgen, zet a priori aan tot de auto-suggestie van 
autonomie. Kant noemt deemoed, als effect van de zuiverende rede, 
‘redelijke zelfliefde’ (5: 73). In dit licht lijkt het oog van deze cycloon 
niet eens zo beangstigend. De dynamiek die Kant lijkt te beogen is die 
van een beheerste en eerlijke ruilverhouding: als ik iets zuiver a priori en 
uit vrije wil heb afgebroken en afgestaan, moet ik er ook – eerlijk is eer-
lijk – a posteriori iets voor terugkrijgen.2 

Het gevoel van respect duidt niet op een objectieve inhoud, maar op 
een zoeken naar oorsprong, een behoefte aan richting, een roep om 
wetgeving. In de eerste plaats zou er een redelijke afbreuk aan zelfliefde 
zijn. Er breekt iets. Niemand anders dan ikzelf mag die breuk veroorza-
ken, want niemand anders dan ikzelf kan a priori die afbreuk voelen als 
zelfbeschikking. Ik mag gewoon nooit gehoor geven aan de wetgeving 
van anderen. Het subject voelt de andere potentiële wetgever als a priori 
bron van wetteloosheid. De ander geeft altijd wel iets, niet zelden krijg 
ik een soort castratieangst. Geen enkel ander gevoel kan en mag even-
wel vooraf gaan aan ons positieve gevoel dat op moraliteit is gericht. Dat 
is onmogelijk, omdat elk ander gevoel er toevallig zinnelijk is; de drijf-

 
1 Ferdinand de Saussure. Cours de Linguistique Générale, Paris, 1969 (1916), 30. 
2 De eerlijkheid van wederkerigheid lijkt de basis van het succes van Rawls, volgens Mat-

thew Scherer: ‘Everything for Rawls depends upon one’s willingness to be reasonable, 
and to be reasonable is a particular sense, wherein to be reasonable means primarily to 
make judgments in accordance with the criterion of reciprocity’ (51). 
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veer van de zedelijke gezindheid (Gesinnung) moet echter van alle zin-
nelijke bepaling vrij zijn’ (5: 75). Inderdaad, la même force reste toujours à 
l’oeuvre: vrijheid en morele wetgeving zijn onderscheiden en dus niet 
identiek, maar vooronderstellen elkaar wederkerig: ‘Vrijheid en onvoor-
waardelijke, praktische wet verwijzen dus wederzijds naar elkaar’ (5: 29). 
Er bestaat geen gerespecteerde, positieve wetgeving buiten de onze. 

De categorische imperatief kan opgevat worden als apriorisch incest-
verbod – met dit verschil dat Kant nog meent dat er zoiets aan kan wor-
den toegeschreven als ‘etwas an sich Positives’ (5: 73.). Vanuit de struc-
turalistische optiek is niets a priori bewust en positief kenbaar: er zijn 
relatieve plussen en minnen. En voor het individu is er sprake van een 
onbewuste toestand ‘an sich’, onbewuste restricties van de sociaal-cul-
turele wirwar waartoe hij behoort. Het eerste voelbare effect van een in-
terventie is echter voor Kant en Lévi-Strauss identiek: een absoluut pijn-
lijke en ook een zeer precieze inkeping, waarbij de insnijdende macht 
als spil of scharnier werkt: 
 

Wij kunnen derhalve a priori inzien dat de morele wet als bepalings-
grond van de wil, doordat deze afbreuk doet aan al onze neigingen, 
een gevoel tot effect moet hebben dat pijn (Schmerz) genoemd kan 
worden, en hiermee hebben we het eerste en wellicht ook het enige 
geval, waarin wij uit begrippen a priori de relatie bepalen konden, van 
een kennis (hier van de zuiver praktische rede) tot het gevoel van lust 
en onlust (5: 73). 

 
Als we Kant blijven volgen in zijn analyse van de eerste a priori zelf-
mutilatie of mutualiteit, is het niet zozeer de vraag wat de redelijke oor-
zaak van die pijn is, maar veeleer wat de praktische reden ervan zou zijn, 
ofwel wat het beoogde effect van die afbreuk is. Wat zou de zin kunnen 
zijn van een zuiver auto-effectief vermogen tot pijniging? 

Die pijn moet in eerste instantie voelbaar zijn als insnijding in iets wat 
er reeds geweest is en volledig beschikbaar moet zijn. Noem het li-
chaam. Voor Lévi-Strauss is het kortweg arbitrariteit, seksuele natuur, 
verstrooide, dierlijke gegevens, een onoverzichtelijke en ondoorzichtige 
zwerm van bedreigende andersheid. Hoe noemt Kant nu dat andere wat 
tegenspel moet worden geboden? De categorische afbreuk heeft betrek-
king op ‘de regelrechte tegenpool (das gerade Widerspiel) van de vrijheid’ 
(5: 29). Deze praktische tegenwerking van vrijheid is puur theoretisch 
gezien heus niet logisch (Widerstreit, der freilich nicht logisch ist, A 
338;B282). En in de praktijk moet deze tegenkracht begrepen worden als 
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een regelrechte pendant van een inferieur principe van zedelijkheid: ‘wan-
neer het eigen geluk tot bepalingsgrond van de wil wordt gemaakt’ (5: 35). 
De fictie van de oneindige zelfmutilatie heeft als doel om het moordende 
zelf te onderwerpen, maar daarmee wordt tegelijk het andere als a priori 
mogelijkheid van de oerbron van (zin)geving – anders dan de grond van 
onze wetgeving, veeleer onze grondeloze wetteloosheid – uitgewist. 

Het doel of de zin van het incestverbod wordt hiermee iets duidelij-
ker: het betreft de vestiging van een gelijke verdeling van pijn en plezier, 
lust en onlust, tussen mij en de ander. Maar het spreekt nooit voor zich; 
het is niet op zich evident tot welk domein plezier en lust behoren. Die 
domesticatie lijkt echter wel het doel van de ethisch-esthetische logica: 
wij kunnen er zijn zodra het negatieve is uitgesneden. En mijn positieve 
gevoel is, dat ik de suggestie heb verdeler en heerser te zijn, in de eerste 
plaats over het andere, van mijzelf, en dan over de ander. Alleen in dit 
gezuiverde territorium van zelvigheid kan ik vrij en redelijk – vooraf en 
achteraf – aan mezelf en aan anderen de wet voorschrijven. De auto-
effectieve afbreuk is tegelijk ‘een grond voor verbintelijkheid’ (5: 159), 
of zoals het kosmopolitisch in de Fundering van de metafysica van de zeden 
staat: ‘Mijn oog (Absicht) is op de zedelijke wereldwijsheid gericht’ en 
‘iedereen moet toegeven dat een wet, wanneer deze moreel dient te gel-
den, dat wil zeggen, als grond van verbintelijkheid, absolute noodza-
kelijkheid met zich mee moet brengen ... en dat derhalve de grond van 
verbintelijkheid hier niet gezocht moet worden in de natuur van de 
mens, of in de wereldse omstandigheden waarin die grond gesteld is (ge-
setzt ist), maar a priori enkel en alleen in concepten van de zuivere rede’ 
(4: 389). Met die zuiver redelijke ‘grond van verbintelijkheid’ staat Kant 
niets anders voor ogen dan de volgens hem absoluut noodzakelijke en 
universeel goede relatie, te weten een relatie die door onze zuiver kos-
mopolitische wetgeving wordt bepaald. 

De grond voor verbintelijkheid is ook de verdeelsleutel van zuivere en 
onzuivere lust: onze lust mag alleen zuiver redelijk zijn. Dat wil zeggen, 
het moet een lust zijn, die wij evenals de morele pijniging, puur en 
alleen aan onze redelijkheid te danken hebben. Esthetische lust en onlust 
zijn zo a priori binnen en buiten een zuiver kader geplaatst. Autonome 
lustbeleving betekent dan: de lust van niet afhankelijk te zijn van iets of 
iemand anders, vrij van het andere en de volstrekte onderwerping van 
heteronomie. Dat plezier is altijd a priori gefundeerd, al was het maar 
subreptief (KU, 102). 

Het geluksbeginsel kan nooit gelden – zelfs niet als regelrechte tegen-
pool – als een aan de rede gelijkwaardig algemeen beginsel. Maar het is 
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evenmin Kants bedoeling om de behoefte aan erotische, esthetische en 
andere materiële genoegens volstrekt te ontkennen. Dergelijke zinne-
lijke mania en contingente noties kunnen eenvoudigweg nooit de ge-
wenste status van algemeengeldigheid opleveren, daarom moeten die 
driften op redelijke wijze oneindig worden gereguleerd. Maar hoe? 

Een autochtone, lokale extase – de altijd aanwezige tegenspeler van de 
redelijke vrijheid – schuilt volgens Kant vooral in de nadruk op een 
eigenaardige voorrang van de eigen lust boven de eigen pijn. Vanwege 
dit zelfzuchtige, egocentrische uitgangspunt wordt tegelijk de aanspraak 
op een universele geldigheid ondergraven. Elk zuiver gevoel – positief 
en negatief – is geworteld in een van nature eigenbelang, een bezit- en 
hebzucht die – automatisch – geen ander onvermijdelijk effect kan heb-
ben dan beschadiging van de belangen van anderen (of zich a priori 
bedreigd voelen door een lustige ander). Het individu stuit altijd en 
overal op steeds arbitraire en zich noodzakelijk verschuivende beper-
kingen van zijn geluk, en zijn geluk gaat in alle omstandigheden ten 
koste van de vrijheid van anderen (en vice versa). Dit ‘weerstreven’ (Wi-
derstreit, ibid.) kan niet puur redelijk worden gereguleerd. ‘Zelfs wanneer 
men zich het algemene geluk ten doel stelt’ kunnen er geen wetten op 
worden gebaseerd, ‘omdat deze kennis op louter ervaringsdata (lauter 
Erfahrungsdatis) berust’ (5: 36). Moet nu volgens Kant de ‘regelrechte te-
genpool’ van de praktische rede toch volledig worden uitgewist om het 
praktisch-redelijke gevoel onbetwijfelbare realiteit te geven?  

Wie kan van zichzelf weten, en wanneer kunnen wij ooit beweren 
volledig afbreuk te hebben gedaan aan ons eigenbelang? Niemand, 
nooit. Om die reden nuanceert Kant waarschijnlijk het verschil tussen 
het ene en het andere principe. Er kunnen wel algemene (generelle) maar 
nooit universele (universelle) regels van het geluksbeginsel worden afge-
leid. En hij herhaalt zijn argumenten: dergelijke lokale gemeenschapsre-
gels zouden weliswaar niet op mijn willekeur gebaseerd zijn, of op mijn 
gewaarwording (Empfindung), maar wel op de wensen en bevindingen 
van een bepaalde stam, club of partij, onze willekeur. Deze willekeur is 
de regelrechte tegenpool van de categorische imperatief. ‘Er is echter een 
groot onderscheid tussen datgene wat men ons a a n b e v e e l t  en dat-
gene wat b i n d e n d  voor ons is’ (5: 36, spatiëring van Kant). Wat zou 
dan, als logisch effect van de categorische afbreuk, als volledig noodza-
kelijk en toch alleen lokaal bindend kunnen gelden? 

Waarom zegt Kant niet eenvoudigweg dat het geluksbeginsel helemaal 
geen beginsel is, helemaal geen symmetrisch tegendeel van de redelijke 
vrijheid, maar een onophoudelijke oerlust tot uitzwermen? En die lust 
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was er toch ook altijd al vanzelf? ‘Een gebod dat iedereen moet probe-
ren gelukkig te worden, zou dwaas zijn; want men gebiedt nooit iemand 
datgene wat hij reeds onophoudelijk vanzelf wil’ (von selbst will, 5: 37). 
Dit lustige vanzelf willen is verstrooid en verstrooiend, ongebreideld 
naar alle kant uitwaaierend, niet te onderscheiden van het ethische van-
zelf willen, maar de plicht moet er bovenop komen: onze wil moet bij 
iedereen gelijk afbreuk doen aan de lust. Want een lust die niets com-
penseert (zich van geen kwaad bewust), is wilde lust. 

Kant wil pijn en lust reguleren en gelijk verdelen, om ons economisch 
tot spil te maken, dat wil zeggen verspillen en uitwisselen. Redelijke lust 
is gelijk aan redelijke uitwisseling, onophoudelijk in en uit elkaar willen 
zijn, samen-horigheid binnen de pulserende grenzen van onze natiestaat. 
Hiermee is de vraag beantwoord waartoe de zelfrestrictie dient: de cate-
gorische imperatief moet worden ingesteld om symmetrisch-redelijke 
uitwisseling, en daarmee volstrekt eerlijke verdeling van lastige lusten te 
bewerkstelligen: de Gemeinsinn van onze gemeenschap. 

Het beoogde effect van de categorische imperatief is een redelijke lust-
beleving, maar deze verdeelsleutel kan nooit opereren vanuit een neu-
traal, tijd en plaatsloos standpunt. De vorm van redelijke zelfliefde is 
nooit volstrekt onvoorwaardelijk, het is ook altijd een willekeurige spil- 
en grenswerking die altijd met een bepaald oogmerk, met meer gewicht, 
het eerst positief door ons moet worden ingesteld. De anderen moeten 
daarna, evenals wij, eerst pijn leren, dat is onze wetgeving, of ze nu 
willen of niet, ze moeten eerst van ons leren hoe ze zichzelf moeten 
pijnigen. Het gaat immers om een eerlijke afbreuk. Met onze zuivere 
maatstaf als spil, tussen wij en zij, tussen ons en alle resterende anderen, 
statelozen, nomadische stammen, losgeslagen individuen van allerlei 
pluimage. Als vorm van uitsluiting van elk ander geluk, sluiten we an-
deren in, in onze definitie van gelijk geluk, ook wel ‘geproportioneerde 
gelukzaligheid’ genoemd (5: 119). Het verschil tussen meer zelf of zelf 
meer te worden is niet meer waarneembaar. En het onvoorwaardelijk 
goede brengt automatisch oneindig veel onvoorwaardelijk gedoe met 
zich mee. 

Kant hoopte waarschijnlijk op een kosmopolitische toestand of instan-
tie – van alle volkeren in de vele vormen van natiestaten, verenigd in 
een systeem van Verenigde Naties – waarin alle partijen tegelijkertijd 
inzien dat alle lokale conflicten op een universeel eerlijke wijze beslecht 
dienen te worden. Dat verklaart ook enigszins waarom hij geloofde in 
de handel en de werking van het kapitalisme. Uiteindelijk zouden wij al 
handelend en ruilend kunnen samenvallen met alle andere wereldbur-
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gers. Een nieuw probleem dient zich aan: in een wereld van vredige 
eenheid zijn er geen anderen meer die wij onze wet kunnen voorschrij-
ven. Moeten we die anderen subreptief uitvinden? En was onze weer-
zinnige behoefte om de ander ‘tot object van de natuur’ (KU, 102) te 
maken niet altijd al subreptief? Welke volstrekt andere subreptiviteit is er 
nodig? Met het wegvallen van de objectieve grens tussen het zelf en de 
ander, tussen wij en zij, lijkt ook het traumatische beginsel van auto-
nome wetgeving te worden aangetast. Omdat het wezen zich niet meer 
kan onderscheiden van al het negatieve en inferieure, is hij veeleer geni-
velleerd tot niets: in deze toestand van lusteloze of zinloze spil (waar het 
niet eens om niets draait) dreigt het redelijke wezen zichzelf te verspil-
len. Disseminatie is niet een bewust resultaat, en niet een bepaalde oor-
spronkelijke toestand. De drang tot uitzaaien en uitzwerming woont in 
elke behuizing, binnen en rondom elke korf, ook die van een bezige 
rede. 
 
Deconstructies van de transcendentale alteriteit 
Voor de erkenning van alteriteit is een andere vrijheid vereist, met een 
ander temperament, en een andere oorsprong: een vrij laten, een vreem-
de onbevangenheid, attenties die anders zijn dan een gelijkheidseffect 
van geven en ontvangen. Deze andere vrijheidstoestand is in de ogen van 
de rede al gauw een toestand van wetteloosheid (‘anarchie’ vertaalt Der-
rida, DPC, 24). De westerling heeft zich zijn absolute zelfbeschikking 
met de paplepel ingegeven. Die vorming – Bildung – en opvoeding 
komt er waarschijnlijk op neer, dat we passiviteit negatief begrijpen als 
niet bezig zijn, nietsnut, schuld (passiva), en niet als een pacifieke moge-
lijkheid, een horen van het ongehoorde andere. 

Derrida neemt zelfs aan dat er een bepaald historisch moment is ge-
weest, waarop wij gehoor hebben gegeven aan onze hemelse stem en de 
anderen monddood hebben gemaakt: ‘Op een bepaald moment in de 
geschiedenis van Europa was het geboden, om in naam van de univer-
sele christelijkheid Europa niet aan de Islam uit te leveren. Men is ver-
plicht (il faut), men zal altijd verplicht zijn geweest (il aura toujours fallu) 
om Europa te verdedigen tegen haar ander, zonder de genres te men-
gen, zonder geloof en politiek te verwarren, vijandschap en hostiliteit, 
vriendschap en alliantie of de vermenging daarvan’ (PA, 108; 89).  

Volgens Kant kunnen gevoel en geloof zich nooit op eigen houtje 
(evenmin als het oordeelsvermogen) vooraf, boven of zelfs naast de zui-
verende rede bewegen, ook niet als redelijk geloof (Vernunftglaube). Maar 
hoe zuiverend de censuur ook is, een ideale redelijke oplossing voor 



 123

fricties en vijandelijkheden lijkt eveneens – misschien wel noodzakelijk 
– onbereikbaar. Er moet altijd andere Unsinn resteren om te kunnen 
censureren – dat is de geheime (beweeg)reden van het bezige wezen. 
Het proces van onderschikking is als ethische formule een oneindig zui-
veringsproces (‘oneindig voortgaande progressie’; 5: 33). Het bezige we-
zen is gehecht aan zijn trauma. En Kant gaat, in zijn veronderstelling dat 
het om een redelijke progressie gaat, ergens aan voorbij: het spreken en 
het gehoor geven aan de ‘hemelse stem’ (5: 35) kan niet door dezelfde 
stem worden tegengesproken.  

Onophoudelijk hopend op vervulling, strevend volgens autochtone 
imperatieven, manifesteren onze ethische creaties zich altijd het eerst als 
een a priori logica van binding: de redelijke wet moet aan en via iets 
anders als pijnlijk gevoeld worden omdat er anders geen reden zou zijn 
om terug te keren. Met pijn wordt de zin als thuiskomst ingegrift. Kant 
twijfelt er niet aan dat op de achtergrond de redelijke stem boven alle 
partijen en alle andere geluiden uit klinkt. In zijn essay Over een voorname 
toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen bindt hij voor de laatste keer, 
met open vizier, de strijd aan met degenen die deze hemelse stem niet 
respecteren, een zwerm ‘mystagogen’ (8: 398). Wat bestrijdt Kant in die 
mystagogen? Derrida geeft precies aan om wat voor een onmatig geloof 
het hier gaat: die kameraden (Zunftgenossen) perverteren de stem van de 
rede, door de twee stemmen van de ander in ons te vermengen, de re-
delijke stem en de orakelstem. Zij denken dat arbeiden (arbeiten) in de 
filosofie overbodig is: zij geloven te kunnen volstaan met ‘luisteren naar 
... het orakel in zichzelf (nur das Orakel in sich selbst anhören)’ (8: 390; 
DTA, 32; 130-131).  

Lévi-Strauss deconstrueert Kants aanspraak op een universeel positief 
centrum: er zijn vele sociaal-politieke orakels en netwerken, die allemaal 
worden gedreven door de permanente drang tot ethisch-esthetische uit-
wisseling en uitwissing. De strijd om de hand van Europa is één van de 
vele schaakpartijen. En de interventies en inventies van anderen kunnen 
evenmin als autonoom worden begrepen. De effecten van het a priori 
incestverbod moeten, met andere woorden, altijd uitwisselingen zijn ge-
weest tussen toevallige en relatieve waarden (+ en –), waarboven een 
‘niets’ zich tracht te verheffen (‘positief’ willen worden). Wij zijn altijd al 
een zwerm schimachtige mystagogen geweest. De kern van koloniale en 
post-koloniale expansieve gevoelens is gedeconstrueerd: als de grond van 
een zich belangeloos wanend superioriteitsgevoel. De derde categorie uit 
de transcendentale tabel van relatie, het principe van verwantschap, res-
teert om in rook op te gaan. 
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Gegeven om te ontvangen 
Daar waar Kant de Gemeinsinn als een dynamiek van subjectieve, auto-
affectieve wisselwerkingen begrijpt, daar zoekt Lévi-Strauss culturele be-
middelingen als materiële transacties te begrijpen, als effecten van een 
sociale wet van wederkerigheid waarvan de spil niets anders is dan de 
werking van de empirische spilobjecten tussen stammen. Uitwisselingen 
zijn ook een vorm van reflectie, maar ‘ik ontdekte een objectieve re-
flectie die op sociale feiten betrekking had’.1 Met deze ‘objectieve re-
flectie’ wordt niets anders bedoeld dan de endo- en exogame dynamiek 
van onze gemeenschap.  

Vanuit het meest algemene gezichtspunt drukt het incestverbod de over-
gang uit van het natuurlijke feit van bloedverwantschap naar het culturele 
feit van verbintenis (au fait culturel de l’alliance). Het gaat hier echt niet om 
een kantiaans a priori redelijk begrip van verbintelijkheid. Maar volgens 
Lévi-Strauss opereert onze natuur toch wel reeds uit zichzelf zo (par elle-
même), en zij werkt volgens het dubbele ritme van geven om te ontvan-
gen, wat zich vertaalt (qui se traduit) in huwelijk en filiatie (SEP, 35; ESK, 
30). Het natuurlijke streven van (onze) cultuur zou uit zichzelf – als auto-
matische of autonome articulatie – en in alle relaties, volgens het uniline-
aire, genealogische schema (het symmetrisch ritme) van uithuwelijking 
verlopen. De als fundamenteel gevoelde lege plaats manifesteert zich als de 
door ons a priori weg te geven eigen zuster of dochter, en die plaats moet 
van nature ook altijd a posteriori ingevuld worden door en met een ander 
van anderen. Kant: met mijn afbreuk aan totale zelfliefde – door niemand 
anders verricht dan mijzelf – schep ik tegelijk een relatie tot mijn zuivere 
ander, daarom geldt de redelijke wet voor ons allemaal, en nog niet voor 
degenen die onze wet niet erkennen. Het a priori positieve gevoel – er is 
iets dat we graag aan anderen geven – manifesteert zich a posteriori altijd 
als drang tot wet- en regelgeving aan alteriteit, als lust om de bedreigende 
ander uit te bannen of in de ban te doen. Die zingeving wordt gearticu-
leerd in de activiteit van de gift. In dit verband is Marc Shells beschrijving 
van de ‘Salische wet’, uit de voortijd of voorwereld van Kant relevant: ‘De 
Salische wet, bekend bij de lezers van Shakespeare’s Henry V, bepaalde dat 
een koninklijke of aristocratische vrouw een soort eigendom was, dat zelf 
geen eigendom kon erven’.2 

Onze eigen natuur opereert als een dubbel moeten: universeel-logisch 
en tegelijk etnisch: ‘De logica moet er zijn’ (‘La logique doit être là’, 

 
1 Eribon, De près et de loin, 140. 
2 Mark Shell, Children of the Earth, 89. 
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SEP, 547, ESK, 440). Niet een of andere ‘logica’ moet er zijn, maar de 
logica van ons moeten, van moi d’abord. En de structurele analyse van de 
force, het zoeken naar de logica van de force, en de observatie van het em-
pirische materiaal, kan niet anders dan onlosmakelijk verband houden 
met dit forceren en geforceerd worden tot uitwisseling, het forcerende dat de 
volledige erkenning van de ander en de volstrekte verspilling van alteri-
teit wil. We schrijven bij anderen onze pijnlijke wet in, om de zuivere 
lust van gelijke erkenning te ontvangen. Voor een rudimentair inzicht in 
die logica – de finesses zien we pas na lezing (en herlezing) van de My-
thologica’s – zal ik in deze paragraaf vooral de aandacht richten op de 
elementaire structuur van uitwisseling. 

Karakteristiek voor De elementaire structuren is, dat dit werk vrijwel al-
leen bedoeld lijkt als demonstratie van een wet die boven alle contin-
gentie verheven zou zijn. Het is een meesterwerk van structurele analyse 
en deductie. Het gebruik van het woord ‘misschien’ doet daar niets aan 
af, integendeel, het is veeleer een teken van een diepe overtuiging: ‘Het 
incestverbod is niet een verbod zoals alle andere, het is het verbod in zijn 
meest algemene vorm, waarvan, misschien, alle andere verboden kunnen 
worden afgeleid als vele bijzondere gevallen’ (SEP, 565; ESK, 493, curs. 
van Lévi-Strauss). Zoals Kants praktische rede de a priori ‘lege plaats’ opent 
en invult, zo spelen voor Lévi-Strauss de principes van incestverbod en 
uitwisseling in het geheim mee achter alle lokale (huwelijks) gebruiken. 
In termen van de categorische imperatief is het incestverbod een activi-
teit die tegelijk effect heeft op hem en op haar: hij ruilt (doet afbreuk aan 
zichzelf), zij wordt door hem geruild. Hij moet iets van zichzelf afstaan om 
zich te kunnen verbinden met zijn alter-ego’s. De vrouw is een soort ‘grond’ 
waarop en waarmee mannen (de chiefs) hun eigendomsgrenzen bepalen.  

Gesteld dat De elementaire structuren een exact supplement is van de kri-
tische praktijk van de blote rede, als paralogica van de hetero- en fallo-
logische angst voor de vrouwelijke ander, dan laat dit werk zich nog het 
best interpreteren als een antropologische kritiek op elke, vermeende, 
volstrekt gerechtvaardigde en dus zuiver ethisch-politieke identiteitsvor-
ming. Elke gemeenschap streeft ernaar zijn eigen geboden en verboden 
als universeel geldig en redelijk voor te stellen, met de bijbehorende 
articulatie van de gekoesterde erectie van een positief gevoel, dat boven 
elke (seksuele) voorkeur verheven zou zijn. Op het moment echter dat 
een chief ons wil doen geloven volledig belangeloos te opereren, is elke 
puur belangeloze gift een puur dictaat, de uiting par excellence van elke 
fundamentalistische macht en egalitaire wetgeving: een gebod op absolu-
te inlevering. 
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In kritiek op Kants totemistische reflecties1 stelt Lévi-Strauss dat de 
imperatieven van elke cultuur in beginsel arbitrair zijn. Elke gemeen-
schap droomt van zijn eigen, zuiver autonome, categorische imperatief. 
De chief is niet altijd een man. Inherent aan het primaat van het incest-
verbod, als natuurwet, is voor de structurele analyse de prioriteit van de 
‘gift’ gekoppeld aan het logische effect van de ontvangst van een, mo-
gelijk zelfs ongewenste, tegengift, resulterend in ‘het systeem van de we-
derkerige giften’ (SEP, 62; ESK, 53). Het is hierbij cruciaal dat er iets 
wordt gegeven, en dat het in deze volgorde wordt gedaan: ‘volgens het 
dubbele ritme van ontvangen en geven’ (SEP, 35). Ontvankelijkheid is 
geen passiviteit: het is een bepaalde predispositie die voorondersteld 
moet worden, anders werkt het systeem niet. Het is een zaak van leven 
of dood. Geen enkele imperatief is vrij van de auto-suggestie dat ande-
ren reeds uit zichzelf plaats hebben (gemaakt) voor ‘ons’ – zoals ook wij 
aan onszelf en uit onszelf a priori onze wet hebben opgelegd uit angst 
om uitgeschakeld of uitgewist te worden, of misschien wel erger: niet 
mee te tellen. Het doel van de interventie van het incestverbod is geen 
andere dan, op basis van een universeel werkende logica van wederke-
righeid, de instelling en herstelling van de macht van onze, dat wil zeg-
gen, dezelfde wetgeving. 

Zoals de effecten van het incestverbod in principe kunnen worden ge-
observeerd bij alle culturen over de gehele wereld (alle gemeenschappen 
zouden overal en altijd de leegte van a priori arbitraire relaties omzetten 
in a posteriori geprefereerde relaties ten opzichte van elkaar), zo is voor Kant 
de Gemeinsinn een endo- en exogame zelfwerkzaamheid. Dat geeft ook 
voedsel aan het ‘voorgevoel’ dat het denken van Lévi-Strauss onvermij-
delijk dezelfde ‘gestolde’ vorm zal aannemen, een systematiek van ang-
stige geslotenheid ten opzichte van datgene wat hij van buitenaf meende 
te kunnen observeren (CC, 19; RC, 11). 

In publicaties na De elementaire structuren spaart Lévi-Strauss zijn eer-
steling niet, blijkens tal van expliciete relativeringen. Zo merkt hij in Het 
wilde denken in een voetnoot op dat hij ‘eens veel belang hechtte aan de 
oppositie tussen natuur en cultuur’ maar dat deze oppositie hem nu 
voorkomt als ‘primair van methodologisch belang’ (TSM, 247). Vooral 
in de Mythologica’s, zal Lévi-Strauss de linguïstische consequenties verder 
doorvoeren en de naturalistische en fundamentalistische valstrikken 

 
1 In Le Totemisme aujourd'hui heeft Lévi-Strauss de metafysica van Bergson als ‘innerlijk 

totemisme’ getypeerd. Omdat ook Kant meent door middel van innerlijke reflectie de 
apriori redelijke grond van de cultuur te kunnen blootleggen, lijkt me deze typering ook, of 
misschien wel vooral op hem van toepassing. 
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trachten te vermijden: het ‘taalgebruik’ (als exemplarisch voor elke tra-
ditie en elk gebruik) wordt niet langer gelijk gesteld aan de ‘natuurlijke’ 
gebeurtenis van de interventie (‘het incestverbod is zo universeel als het 
taalgebruik (comme le langage)’ (SEP, 565; ESK, 493). Maar al laat Lévi-
Strauss het naturalistisch-fonologisch fundament los, en bekijkt hij cul-
turen in de Mythologica’s niet als natuurlijke, maar als fictieve, virtuele 
vlechtwerken, deze poging tot relativering van de natuurwet, en het 
denaturaliseren van de culturele interventie, lijkt niet voldoende om het 
domesticatieproces van de structurele mythomatica te stuiten (in hoofd-
stuk 6 licht ik toe wat ik onder ‘mythomatica’ versta).  

Wat Derrida in het algemeen stelt ten aanzien van de Kritiek van het 
oordeelsvermogen, dat Kant namelijk met behulp van metaforen en analo-
gieën ‘het geweld legitimeert van de bezetting van een niet-conceptueel 
veld door de fijnmazige controle van een conceptuele macht (force)’ en 
dat ‘op grond van zijn kwalitatieve universaliteit het smaakoordeel over-
eenkomt met het logische oordeel’ is evenzeer van toepassing op de 
structurele analyse (VEP, 88; 76). Een belangrijk verschil evenwel met 
de structurele macht, ten opzichte van die ene ‘fijnmazige controle’, 
blijft de gedachte dat (de observatie van) structurele organisaties niet ge-
baseerd zijn (is) op een a priori positief gevoel. De deconstructie van het 
waandenkbeeld van een a priori gevoelde verheffing is de verdienste van 
Lévi-Strauss. Zoals gezegd, het nieuwe humanisme van Lévi-Strauss 
wordt gekenmerkt door een notie van alteriteit, een andere relatie tot de 
natuur en de belangen van komende anderen. De sciëntistische invals-
hoek om alle ‘verspreide gegevens’ volgens relationele categorieën te 
interpreteren, en het subreptieve alziende standpunt van waaruit hij zijn 
synchrone mythologica’s weeft, werkt echter paradoxalerwijze een zo 
mogelijk nog gedetailleerder en fijnmaziger vorm van schematisering in de 
hand dan Kant in zijn stoutste dogmatische dromen kon vermoeden. De 
structurele analyse loopt het gevaar van een steriel schematisme. 
 
Solidariteit 
De kwalitatieve universaliteit van de structurele logica komt weliswaar 
niet voort uit één a priori logisch centrum, maar deze produceert wel 
een fijnmazige micrologica die toch zou leiden tot ‘de architectuur van de 
geest’ (l’architecture de l’esprit, CC, 346; RC, 340, en ook HA, 473). De-
constructie van deze architectonische geest is niet mogelijk door het 
eenvoudige tegendeel te beweren: dat geen enkele behuizing volstrekt 
logisch kan zijn. Daarmee herhalen we immers slechts datgene wat Lévi-
Strauss al heeft opgemerkt (zeggen dat alles in een samenleving functio-
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neert is een absurditeit). Er is nooit één logica geweest, er kan niet een 
zin of grond van een architectuur, van een natie of wereldstaat zijn. Er 
kan evenmin een eindige verzameling of schriftuur van logica’s worden 
onderscheiden. Dit antwoord is echter ook niet toereikend. De absurde 
ongrond van relationaliteit wordt daarmee alleen in een bepaald tegen-
licht, als tegengif, naar voren gebracht. Ik zoek nog een ander antwoord 
op het schematisme: een solidariteit die niet uniformiteit impliceert, een 
notie van vriendschap en inventiviteit die niet volgens de familiaire 
logica wordt gedicteerd. 

De structurele micrologica heeft, evenals Kants morele praktijk, be-
trekking op zowel de regie van bloedverwantschap (de ‘letterlijke’ fa-
milie, maagschap) als op individuen die als verwant worden geclassificeerd, 
zoals stamgenoten (de ‘figuurlijke’ familie, filiatie, dorp, stad etc.). De 
fundamentele perspectiefwisseling van de structurele analyse impliceert 
dat verwantschap als totaal effect van het incestverbod, niet alleen in de 
tweede, maar ook in de eerste betekenis wordt opgevat als een ‘zuiver 
sociaal fenomeen (phénomène purement sociale)’ (SEP, 35). Deze sociologi-
sche zuiverheidsaanspraak doet niet onder voor de transcendentale zui-
vering. Dat neemt toch niet weg dat De elementaire structuren een cruciale 
omkering impliceert. De positie en identiteit van gegeven individuen, 
stammen of gemeenschappen kan niet als resultaat van een zuiver auto-
nome activiteit worden gedacht. Niemand kan zichzelf a priori een 
(redelijke) identiteit geven. ‘Bepalend is de sociale relatie, meer dan de 
biologische band, die geïmpliceerd wordt in termen als “vader”, “moe-
der”, “zoon”, “dochter”, “broer” en “zuster” ’ (ESK. 30). 

Dit perspectief op cultuurvorming is niet een volstrekt nieuwe gedachte, 
maar misschien wel typerend en karakteristiek voor de Franse cultuur. 
Marc Shell verduidelijkt het als volgt: ‘Vanuit de spirituele, libertijnse Fran-
se traditie van vrijdenkers bestaat er een verwantschap door alliance, die de 
bloedverwantschap (waarbij sommige mensen broeders zijn en anderen 
niet) vervangt (supersedes), en die gericht is op universalistische standaarden 
van verwantschap (waarbij alle mensen zowel broeders als anderen zijn)’.1 

Deze Franse notie van cultuur – ergens beginnend bij Montaigne, 
doorlopend via Rousseau, de Franse Revolutie en Comte – staat na-
tuurlijk niet los van de Christelijke cultuur en de culturen daarvoor. 
Geen enkele traditie of gemeenschap is in dit opzicht soeverein of geï-
soleerd. De manipulatie van sociale relaties is reeds bij de presocraten te 
vinden, en sinds de Griekse Verlichting is het paradigma van natuurlijke 

 
1 Shell, Children of the Earth., 68. Het woord ‘supersedes’ betekent zowel ‘vervanging’ als ‘tenietdoen’.  
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verwantschap dominant geweest. Xenophon verwoordt het op treffende 
wijze: ‘de vriendschap die het meest stabiel lijkt is die tussen de kinderen 
en hun ouders, van de kinderen voor hun ouders, van de broers voor 
hun broers, van de vrouwen voor hun echtgenoten, en van de kamera-
den voor hun kameraden’1. Kant omarmt deze gedachte van natuurlijke 
alliance en noemt het waarschijnlijk als eerste een redelijk gevoel.  

Lévi-Strauss beoogt aan te tonen dat deze gedachte niet een exclusief 
Franse of zelfs westerse geldigheid heeft, maar juist een mondiale. De 
structurele discontinuïteit zou naadloos aansluiten bij een mondiale notie 
van sociaal-genealogische continuïteit. Het lijkt inderdaad wel een 
onloochenbaar feit, in de woorden van Derrida, ‘dat alle bewegingen 
(bijvoorbeeld christelijke of revolutionaire) die de broederschap of de 
broederlijke vriendschap vieren, gericht zijn op universaliteit en in be-
ginsel de grenzen verwerpen van natuurlijke, letterlijke, genetische, sek-
suele, bepaalde (etc.) broederschap’ (PA, 264-65; 237). 

Volgens Lévi-Strauss is elke notie van gemeenschap zeker afhankelijk 
van plaatselijk geldige normen: ‘in de moderne Amerikaanse samenle-
ving wordt exogamie met betrekking tot de familie – in strikte zin met 
betrekking tot de eerste graad, maar flexibel voor de tweede en derde 
graad etc., – gecombineerd met een raciale endogamie, waarvan de 
striktheid of flexibiliteit per staat verschilt’ (ESK, 46). Deze vorm van 
solidariteit – een uitwisseling die niet een transcendentale maar wel altijd 
de suggestie van een logische vervlechting impliceert – lijkt ook een 
pragmaticus als Richard Rorty op het oog te hebben als hij de notie van 
‘het menselijke wezen’ verwerpt in het voordeel van een ‘grotere men-
selijke solidariteit’ en ‘het vermogen om mensen te beschouwen ... als 
behorend tot het gebied van “ons”.’2 Veel primitieve stammen geloven 
niet zozeer in hun ‘menselijke wezen’, maar bepalen wel hun eigen 
identiteit door zichzelf als ‘mensen’ te bewijzen, anderen tot slaafse 
‘dieren’ of bedreigende ‘beesten’ makend. Een essentieel aspect van niet-
menszijn moet verdwijnen – en moet eigenlijk altijd al verdwenen zijn – 
buiten de grenzen van de eigen groep.  

Zonder dergelijke grenswerkingen helemaal te ontkennen, wil Rorty 
toch de fundamentalistische kracht van die criteria relativeren. Voor 
Lévi-Strauss echter zijn ‘traditionele verschillen’ niet ‘onbelangrijk’: 
dergelijke verschillen markeren juist het scharnier, namelijk in relatie tot 
de ‘overeenkomsten’ (zonder verschillen zijn er ook geen overeenkom-

 
1 Geciteerd door Jean-Claude Fraisse, Philia. La notion d’amitié dans la philosophie antique, 

Paris 1974, 204. 
2 Richard Rorty, Contingency, irony, and solidarity, Cambridge University Press 1989, 192. 
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sten). Alle uitingen van gevoelens zijn in de optiek van Lévi-Strauss 
structureel bepaald, ze zijn de zin en de inzet van al het verkeer, ook het 
verkeerde verkeer. Rorty lijkt wel een hardcore kantiaanse moralist, gelo-
vend in universele en egalitaire gevoelens zoals ‘pijn en vernedering’. 
Kant spreekt overigens niet van vernedering maar van nederigheid (dee-
moed: ‘mit Demut verbundene Selbstschätzung’, 5: 128). Rorty’s ‘men-
selijke solidariteit’ kan volgens de visie van Lévi-Strauss niet los worden 
gezien van de groep die hij vertegenwoordigt. Onderscheiden identitei-
ten zijn altijd effecten van wisselwerkingen tussen groepen (stam, religie, 
ras etc.), waardoor die ‘zelven’ elkaar relatief noodzakelijk kunnen maken 
en al doende het gevoel krijgen uit te groeien tot een ‘ons’. Geen enkel 
kenmerk laat zich als onbelangrijk uitwissen, maar mogelijk wel als na-
genoeg volledig uitwisselbaar. Om dezelfde reden dat er niet één ‘core 
self’ is, kan er ook niet één vorm van ‘menselijke solidariteit’ zijn. Dat 
lijkt Rorty over het hoofd te zien. Er huist in zijn notie van solidariteit 
een onmenselijke onverschilligheid. 

Een (neo)pragmatische kosmopolitiek combineert structureel relati-
visme met een transcendentaal idee van de eigen gemeenschap, en on-
dersteunt op positieve wijze effectieve solidariteit: ‘In alle gevallen is het 
louter (seulement) een kwestie van te weten (savoir) hoever de logische 
connotatie van het idee van gemeenschap (la connotation logique de l’idée 
de communauté) zich uitstrekt, die zelf afhangt van de effectieve solidari-
teit van de groep’ (SEP, 54). Het object van het structuralistische weten 
– zowel wat de logische connotatie betreft alsook wat de idee van gemeen-
schap aangaat – laat zich interpreteren als een volstrekte transpositie van 
Kants opvattingen omtrent de ‘idee van een Gemeinsinn’ (KU, §20). De 
structurele logica kan in die zin geïnterpreteerd worden als een deco-
dering van de transcendentale idee als effect van gevoelde gemeenschap, 
dat wat wij niet kunnen definiëren maar wat wij wel het eerst en het 
best voelen, en over het algemeen het liefst voelen (onze gezelligheid). 
En de principes die in De elementaire structuren worden blootgelegd, be-
treffen niets anders dan de structurele verwantschapsrelaties die als sche-
ring en inslag, als rechtse en averechtse beweging, een sociaal weefsel 
vormen. Deze principes van verwantschap zijn de exacte structurele 
equivalenten van de subjectivistische zin en weerzin van de Gemeinsinn. 

Ik zal een paar voorbeelden bespreken om het structurele concept van 
verwantschap iets meer handen en voeten te geven, zodat de werkingen 
van de gesuggereerde kosmopolitische economie explicieter worden. Marc 
Shell vat het goed samen: ‘Alle oorlogen hebben betrekking op het vast-
stellen van grenzen. De echte politiek speelt zich niet af tussen twee kam-
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pen, maar op de lijn die hen tegelijk blijkt te scheiden en te verbinden’.1 
In aansluiting hierop kan gewezen worden op een van de meest sprekende 
voorbeelden van uitwisseling die Lévi-Strauss uit eigen ervaring geeft:  
 

De kleine nomadische groepen van de Nambikwara indianen van 
West-Brazilië vrezen elkaar voortdurend en vermijden elkaar; maar 
tegelijkertijd verlangen zij contact, want dat is de enige manier waarop 
zij kunnen ruilen en goederen en producten kunnen verkrijgen die zij 
nodig hebben. Er is een verband (lien), een continuïteit, tussen vijan-
dige relaties en de levering van wederzijdse (réciproques) voorzieningen: 
de uitwisselingen zijn de vreedzaam opgeloste oorlogen, en oorlogen 
zijn het resultaat van mislukte transacties (SEP, 78; ESK, 67). 

 
Endogamie, als relatieve vorm van incest, kan dus niet gelokaliseerd wor-
den in een categorisch positieve nucleus, het is de uitdrukking van ‘een 
conceptuele grens’, dat wil zeggen, van ‘een negatieve realiteit’ (SEP, 
59; ESK, 47). En onder deze realiteit kan hetzelfde worden verstaan als 
het ‘negatieve effect op het gevoel (vanwege de afbreuk die aan de nei-
gingen wordt gedaan)’ (5: 72).  

Zo splitst de kiem zich, de fundamentele zetten en totale feiten van het 
incestverbod zijn relationele categorieën: ‘de categorieën van exogamie en 
de categorieën van endogamie constitueren geen onafhankelijke entitei-
ten’ (SEP, 58; ESK, 49). Op aanverwante wijze worden in Het wilde den-
ken de termen ‘endo-praxis’ en ‘exo-praxis’ gebruikt, ook daar merkt 
Lévi-Strauss op dat deze categorieën ‘nooit los van elkaar en absoluut ge-
definieerd kunnen worden, maar alleen als complementaire aspecten van 
een dubbelzinnige relatie, namelijk een relatie met zichzelf en anderen’ 
(TSM, 118). Zoals Lévi-Strauss reeds in De elementaire structuren het princi-
pe van wederkerigheid tussen mijzelf en de ander formuleert, laat deze 
zich als een nagenoeg exacte transpositie begrijpen: van een autonome lo-
gica van de categorische imperatief naar een heterologica volgens de 
relationele categorie van wisselwerking, waarbij de fricties tussen autoch-
tonie en allochtonie, autogeen en allogeen een cruciale rol spelen.2 

 
1 Mark Shell, Children of the Earth, 178. 
2 Lévi-Strauss gebruikt voor de relatieve markering van huwelijkse relaties tussen de ‘eigen’ 

en de ‘andere’ groep respectievelijk de termen ‘endogamie’ en ‘exogamie’. Omdat het hier 
echter nooit om een chemisch proces gaat, maar om de politieke bepaling van (markt) 
waarden en (affectie)prijzen, waarbij de keuze en evaluatie gekoppeld is aan de bepaling van 
het ‘eigene’ (van hier, vertrouwd, ego, wij) en het ‘andere’ (van elders, vreemd, alter, zij), 
beschouw ik het soms als noodzakelijk om in plaats van ‘endo’ en ‘exo’ de prefixen ‘auto’ 
en ‘allo’ te gebruiken (zoals in autochtoon-allochtoon; autogeen-allogeen etc.).  
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Er moet kennelijk altijd eerst iets pijnlijks gebeuren, een toestand van 
angst en bedreiging, met als effect een gift, iets moet in het geven weg-
gegeven en tegelijk ingesloten en uitgestoten worden, er moet iets op 
het spel staan, en nog Iets, etc. Om zichzelf te worden moeten wij ons 
bedreigd dan wel bedreigend voelen. Dat is altijd de structurele bepaling 
van de ontvankelijkheid van ons of van hen. Wij zijn sterker als we ons 
niet bedreigd voelen, maar als de ander echt bedreigend wordt, echt iets 
wil, kan hij onze gift (onze schat) toch niet weigeren. En het uitblijven 
van een wedergift werkt vrijwel altijd beledigend. In dit spel van geven 
en ontvangen moet kost wat kost andere arbitrariteit worden uitgeban-
nen (buitenstaanders). Er wordt door en door gereguleerd om het ver-
schil tussen wij en zij te maken en op te heffen. Een toestand van vage 
grenzen – waarin niemand behalve paria’s zich echt in kunnen vinden – 
moet er altijd zo snel mogelijk geweest zijn, exit, en door onze politieke 
bezigheid steeds worden uitgebannen. Want anders – in de woorden 
van Kant – komen we nooit te weten ‘wat we van onszelf moeten vin-
den’ (8:18). 

Lévi-Strauss geeft van allerlei grenswerkingen en -conflicten meer 
voorbeelden dan ik hier kan bespreken. Ik kies nog het voorbeeld van 
de Filippijnse gemeenschap van de Ifugao, waarover hij opmerkt dat de 
relatieve afhankelijkheid van endogamie en exogamie vooral tot uit-
drukking komt in hun taalgebruik. Het woord waarmee de algemene 
betekenis van vreemdeling wordt aangeduid, aidu, heeft zowel conno-
taties met ‘de andere groep’ of met ‘de buitenstaander’, als ook met 
‘vijand’. In Lévi-Strauss’ optiek moeten deze connotaties als volgt wor-
den geïnterpreteerd: 

 
Als de meest algemene betekenis van aidu ‘vreemdeling’ is, en als zijn 
afgeleide betekenissen ‘aanverwant’ en ‘vijand’ zijn, is het heel duide-
lijk dat deze twee laatste betekenissen twee onderscheiden modalitei-
ten zijn van of, preciezer gezegd, twee perspectieven zijn op dezelfde 
realiteit: bij de ‘andere groepen’ zijn sommigen mijn aanverwanten en 
anderen mijn vijand. Zij zijn tegelijkertijd, maar niet met betrekking 
tot dezelfde persoon, vijand en aanverwant (ESK, 50). 

 
Uit dit voorbeeld blijkt dat de conceptuele en connotatieve grenzen van 
de eigen gemeenschap worden bepaald door een wisselwerking tussen 
gemeenschappen, waarbij de anderen als vreemdelingen zowel geïnte-
greerd (exogamie) als uitgesloten worden (endogamie): ‘Het incestver-
bod is, zoals exogamie, waarvan het de meest brede sociale uitdrukking 
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is, een regel van wederkerigheid’ (ESK, 51). En dan volgt een cruciale 
uitspraak: ‘de verschillen tussen het incestverbod en exogamie zijn te 
verwaarlozen’ (ibid.). Deze koppeling is het scharnierpunt voor mijn 
hypothese dat het incestverbod en exogamie de structurele parafrasering 
zijn van het kantiaanse koppel van de categorische imperatief en de 
Gemeinsinn. Het structuralistische object van weten, te weten de ‘logi-
sche connotatie van het idee van gemeenschap’ en ‘de effectieve solida-
riteit van de groep’ (SEP, 54) is mogelijk zelfs een volstrekte transpositie 
van Kants ‘idee van een Gemeinsinn’ (KU, §20). 
 
De Sinn van de Gemeinsinn 
Lévi-Strauss had nog niet zo ongelijk te menen dat het principe van ver-
wantschap aan de natuur raakt, of misschien beter: dat cultiveren altijd 
de eigenschap heeft van willen raken of aanraken (touche à la nature SEP, 
28). Alle culturele waren en waarden, zowel seksuele (uithuwelijking) 
en economische (handel in voedsel etc.), als esthetische en spirituele 
(symbolische interactie), laten zich interpreteren als elementen van een 
omvattende inlijvingskunde: ‘de huwelijkse ruil en de economische ruil 
vormen in de geest van de autochtoon een integraal onderdeel van een 
fundamenteel systeem van wederkerigheid (d’un système fondamental de 
réciprocité)’ (SEP, 41; ESK, 33). Of zoals Lévi-Strauss het bij wijze van 
conclusie formuleert:  
 

Exogamie is niet zomaar een uiting die plaatsvindt temidden van al-
lerlei andere uitingen. De feesten en ceremonies zijn periodiek, en 
hebben veelal gelimiteerde functies. De wet van exogamie, daarente-
gen, is omnipresent, zij werkt permanent en onophoudelijk, boven-
dien heeft zij betrekking op waarden – vrouwen – die waarden bij 
uitstek zijn, zowel in biologisch als sociaal opzicht, en zonder welke 
het leven niet mogelijk is, of minstens gereduceerd wordt tot de ergste 
vormen van verwerping (réduite aux pires formes de l’abjection). Het is 
derhalve niet overdreven te zeggen dat exogamie het archetype is van 
alle andere uitingen die gebaseerd zijn op wederkerigheid (réciprocité) 
(SEP, 595-596; ESK, 481). 

 
Er zal moeten blijken in hoeverre deze weerzinnige werking, inclusief 
abjectie en angst voor verwerping, ook de natuur is van Kants subtiele 
Gemeinsinn. Heeft Kant misschien ook bedoeld dat het bezige wezen in 
alle redelijkheid en beschaving al zijn pijnlijke restrictieve werkingen 
kon uitoefenen op grond van het voorgevoel van onze Gemeinsinn? De 
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structurele en transcendentale logica’s zouden op empirisch niveau van 
verwantschap en Gemeinsinn wel eens een en dezelfde status kunnen 
hebben, gebaseerd op ‘ons gevoel’ (KU, § 22, 81) een systeem dat zich 
organiseert (s’organise)’ (CC, 11; RC, 3). 

Een affectieve macht en een onvermijdelijk verlangen beheersen Kants 
ethiek: hij wekt aan het einde van de Kritiek van de praktische rede wel een 
onzekere indruk omtrent de verwachting (Erwartung) ‘misschien eens 
(vielleicht dereinst) tot het inzicht van de eenheid van het gehele zuiver 
redelijke vermogen te komen (van zowel het theoretische als het prakti-
sche)’, toch twijfelt hij niet aan de ‘onvermijdelijke behoefte (unvermeid-
liche Bedürfnis) van de menselijke rede die alleen in een volledige syste-
matische eenheid van haar kennis volledige bevrediging vindt’ (5: 91). 
Het is deze onvermijdelijke behoefte die ook Lévi-Strauss als auteur be-
heerst. Hij zet in De elementaire structuren een analyse van een bezitsdrang 
en vestigingslogica voort, die Kant in de Metafysica van de zeden op trans-
cendentale wijze had benaderd. In §6 van de Rechtsleer noemt Kant de 
communio primaeva, de ‘primitieve gemeenschap’ (‘uranfängliche Gemein-
schaft’), een ‘verdichtsel’. Het zou een verzinsel zijn omdat een dergelij-
ke gemeenschap op een verdrag (sociaal contract) gebaseerd zou moeten 
zijn, volgens welk iedereen allereerst afstand zou hebben gedaan van zijn 
privé-bezit, met als gevolg een altijd pijnlijk gemeenschappelijk bezit. 
Wanneer men uitgaat van een dergelijk begrip van oeronteigening, kan 
volgens Kant het bijzondere eigendom van elk mens afzonderlijk alleen in 
tegenspraak daarmee worden gedacht. Mijn bezit zou, met andere woor-
den, nooit volstrekt rechtmatig zijn, altijd al een ontvreemding van de 
ander. Daarom moet communio als neutraal en noumenaal bezit (possessio 
noumenon) worden opgevat. In die zin kan volgens Kant ook het mate-
riële bezit (van mij, van de ander, en het effectieve verschil tussen mijn 
en dijn) worden verworven, afgeleid van een a priori onvervreemdbaar 
gevoel en idee van gemeenschappelijk bezit. De noumenale communio 
moet volgens Kant aan elk commercium voorafgaan (zie ook de ‘Eintei-
lung der Erwerbung des äußeren Mein und Dein’), het oriënteert de 
relaties op een gemeenschappelijk bezit, het is ons grondrecht dat ook 
onze Gemeinsinn reguleert. 

Lévi-Strauss lijkt, tegelijk met de decentrering van het rationele sub-
ject, equivalente principes als Kant te willen toekennen aan wilde zinne-
lijkheid en getemde redelijkheid, zodat de fenomenen en mythen van de 
Amazone en de Koningsbergse abstracties mogelijk zelfs kunnen worden 
beschouwd als effecten van een zelfde onvermijdelijke behoefte aan een 
innig verbonden wereldgemeenschap, een verlangen naar ons gemeen-
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schappelijk bezit. De idee van een wereldgemeenschappelijk bezit (pos-
sessio noumenon) was misschien altijd al voortgekomen uit een catastrofale 
en categoriale fictionalisering van de waarheid: de verborgen kiem van 
geweld, vanaf het stichten van een natiestaat tot aan de werking van ko-
lonisatie en de bevrijdende heilige oorlogen. De onvermijdelijk etno-
centrische schijn maakt dat wij onze gezellige gemeenschap willen blij-
ven modelleren en omvormen naar een ideaalbeeld dat volgens ons het 
meest vanzelfsprekend, volmaakt redelijk en mogelijk zelfs wezenlijk ge-
weldloos is. 

Is het nu een bloot feit dat een gemeenschap nooit a priori logisch of re-
delijk is? Die vraag laat zich niet beantwoorden. Moet altijd nagestreefde 
eensgezindheid noodzakelijk ten koste gaan van singuliere uitzonderin-
gen, unieke gevallen, andere resten die de toets van het egalitaire en het 
niets-verhullende niet kunnen doorstaan? Die vraag laat zich evenmin 
beantwoorden. Allerlei onthullingen en blote feiten dienen zeker de ge-
meenschap. Alleen al de suggestie van een volstrekt versluierde gemeen-
schap (toevallige, vreemde conventies, gebruiken en gewoonten), staat 
zowel voor Kants staatsdenken als voor het structuralisme gelijk aan 
anarchie, zinloze verstrooiing, bedreigende willekeur. De inventie van 
het incestverbod kan beter een Verblinde waanzin genoemd worden. A 
priori redelijke zelfonderwerping is niets anders dan het effect van pure 
auto-suggestie. De overeenkomst tussen een Factum en een totaal soci-
aal feit is, dat beide facta morgana zijn. 

In de Kritiek van het oordeelsvermogen en de Antropologie in pragmatisch 
opzicht worden de lokale effecten van de zuivering verhelderd. Bij het 
esthetische gevoel van welbehagen – dat voor de eigen smaak wezenlijk 
is en dat volgens de Antropologie de ‘uiterlijke verschijning van de mora-
liteit’ kan worden genoemd – ‘speelt de rede (die Vernunft) in het ge-
heim mee’ (7: 240). Het smaakoordeel kan weliswaar geen universele 
geldigheid postuleren, het esthetisch welbehagen, dat inherent is aan de 
(goede) smaak, kan echter ook niet anders worden begrepen dan als een 
‘welbehagen aan de overeenstemming van de lust van het subject met 
het gevoel van ieder ander subject volgens een algemene wet’ (7: 244). 
Kant laat er geen twijfel over bestaan waar het – altijd ogenschijnlijk 
spontane – welbehagen uit zou moeten ontspringen: ‘het is een welbe-
hagen (..) dat uit de algemene wetgeving van het voelende subject, der-
halve uit de rede moet ontspringen’ (ibid.). Kants inherente koppeling 
van de ‘cultuur’ en de ‘rede’ rechtvaardigt Derrida’s typering van Kants 
concept van Gemeinsinn als onderdeel van een morele semiotiek. Met de 
term Gemeinsinn ofwel de sensus communis aestheticus (KU, 146, noot) be-
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oogt Kant de transcendentale voorwaarde te scheppen voor de smaak als 
een redelijk gevoel, of beter: een gevoel voor redelijkheid. De ‘stem-
ming van de zinnelijkheid’, zoals het esthetische gevoel genoemd wordt 
in de Ethische Elementarlehre (het eerste deel van de Leer van de deugd), 
wordt door de moraliteit ‘voorbereid’ (6: 443, § 17). De autonome rede 
censureert, legitimeert en temt het instinct voor het algemene, stemt het 
af op een gevoel van gemeenschap onder gelijkgestemden en saam-hori-
gen (‘solidariteit’). 

Enkele overwegingen wat betreft de woorddelen van de term Gemein-
sinn zijn hier op hun plaats, om te beginnen de Sinn. Zoals uit §20 van 
de Kritiek van het oordeelsvermogen blijkt, ontkent Kant wat betreft de Sinn 
het verband met een ‘uiterlijke zin’, dat wil zeggen, met de gebruikelij-
ke zintuigen (‘Gemeinsinn (..) waaronder wij echter geen uiterlijk zintuig 
verstaan’). Maar hij zwijgt over een verband met de innere Sinn. Het is 
mogelijk dat Kant stilzwijgend uitgaat van een dubbel gevoel, en de Ge-
meinsinn als spil ziet van een innerlijke en uiterlijke Sinn. 

Met Sinn zou een gevoel van de geleefde tijd en plaats, of een ‘gege-
ven tijd’ bedoeld kunnen zijn, de tijd die ik aan een ander geef en die ik 
van een ander krijg, zoals mijn spreken (mijzelf horen spreken) en het 
horen spreken van een ander. Deze ‘gegeven tijd’ moet tegelijk echter 
op een of andere wijze verschillen van de alledaagse tijdsberekening die 
volgens Kant enkel en alleen gebaseerd kan zijn op de apperceptie van 
aanwezigheid en tegenwoordigheid. Voor Kant geldt de tijd als absolute 
norm van de alledaagse tijd (alles speelt zich af in de tijd, behalve de tijd 
zelf).1 

In de Antropologie in pragmatisch opzicht (§24) krijgt de innere Sinn dui-
delijk de betekenis van ontvankelijkheid: ‘De innere Sinn is niet de zui-
vere apperceptie, een bewustzijn van datgene wat een mens doet, want 
dit behoort tot het denkvermogen, maar van wat hij ondergaat (was er 
leidet), voor zover hij door zijn eigen gedachtenspel wordt geaffecteerd’. 
Het is objectief en subjectief zichzelf ontvangend (zeg: altijd aan zichzelf 
gehoorzaam, binnen de tijd, en op tijd). De Gemeinsinn is a priori afge-
stemd op en geeft gehoor aan de eisen van onze tijd.  

Associaties met zinvolheid en zinnigheid zijn bij Kant ook mogelijk, 
evenals ‘zin voor humor’ en ‘realiteitszin’. De betekenis van Sinn gaat 

 
1 Heidegger zou ‘vulgaire’ tijd zeggen, de tijd als cirkel (DT, 21; 9); vergelijk Kant: 

vulgare, KU, 144. Volgens Derrida (in reflectie op Heidegger en Kierkegaard) kan de 
singulier gegeven tijd nooit gelijk zijn aan de meetbare tijd, er is een verschil, het ‘ver-
scheurt de tijd’, en is ‘niet meer denkbaar als een nu (un maintenant), te weten als een 
ingeschakelde aanwezigheid in de temporele synthese’ (DT, 21; 9-10). 
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dan meer in de richting van ‘besef’, zoals in ‘verantwoordelijkheidsbe-
sef’. Slechts op twee plaatsen in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermo-
gen gebruikt Kant innere Sinn in directe combinatie met gewaarwording 
en gevoel: ‘blote (bloße) innerlijke zin en gewaarwording’ (KU, 57) en 
‘het oordeel heet juist daarom esthetisch omdat de bepalingsgrond ervan 
geen begrip is, maar het gevoel (van de innerlijke zin)’ (KU, 68). Is die 
innerlijke Sinn haar eigen bepalingsgrond? Of beter: gehoorzaamt die zin 
altijd in het geheim de eigen rede? De innerlijke zin is geen bewust in-
zicht of een precieze observatie, maar veeleer de overtuiging of veron-
derstelling dat mijn gevoel altijd in relatie staat tot het universele. Het is 
de zuivere verbinding tussen mijzelf en onze algemeengeldigheid. In §40 
wordt de plaats (Sitz) van deze zin uitgedrukt in de vorm van ‘hogere 
vermogens’:  
 

doorgaans associeert men Sinn met ‘waarheidszin’ en ‘zin voor beta-
melijkheid, gerechtigheid etc., terwijl men heus wel weet, men zou 
tenminste redelijkerwijs moeten weten, dat het niet een zintuig is, 
waarin deze concepten plaats (Sitz) kunnen vinden, sterker nog, dat de 
zin niet het minste vermogen heeft tot het uitspreken van algemene 
regels, en dat ons daarentegen van waarheid, betamelijkheid, schoon-
heid of gerechtigheid nooit zo’n soort voorstelling in gedachten zou 
kunnen komen als we ons niet, boven de zinnen uit, konden verheffen 
tot hogere kenvermogens’ (KU, 144, mijn curs.).  

 
Onze ene zin drijft ons tegelijk ‘boven de zinnen uit’. De Sinn die Kant 
in de Gemeinsinn indirect op het oog heeft, valt of staat met een verbor-
gen noumenale spilwerking dat ‘men redelijkerwijs zou moeten weten’, 
dat ons gevoel een middel is, een medium of brug. In die zin komt het 
gevoel van het verhevene of sublieme vrijwel overeen met het gevoel 
van respect – de suggestie van iets boven mijzelf waartoe ik geroepen 
ben. Een zin die meer is dan het verstand kan omvatten, en tegelijk zui-
verder. In de Religie gebruikt Kant daarvoor het woord ‘redezin’ (R, 91, 
vert. aangepast). 

Omdat niet alles maar toch wel iets achter- of weggelaten moet wor-
den – wat natuurlijk niet zonder geweld gaat – roept het bovenstaande 
de vraag op, wat die gecensureerde rest zou kunnen zijn. Denkend aan 
die Lutherse Barok-tijd ligt een bepaalde associatie voor de hand. In zijn 
colleges over ethiek duidt Kant de seksuele zin aan als het zesde zintuig 
en hij brengt deze neiging tegelijk ook in verband met menslievendheid 
– Lévi-Strauss zou wellicht spreken van een ‘magische of affectieve 
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notie’ (IM, XL). Uiteraard is in Kants optiek de seksuele begeerte het 
regelrechte tegendeel van menslievendheid, want de begerende mens maakt 
een ander tot een waardeloos lustobject van zijn genotzucht en zelf-
zucht. Aan het zin hebben in de ander 
 

ligt een soort zintuig ten grondslag dat men het zesde zintuig (sechste 
Sinn) kan noemen, door middel waarvan de mens een genot voor de 
eetlust (Appetit) van een ander is. Men zegt: de mens heeft de persoon 
lief voor zover hij er zin in heeft (Neigung). Beschouwen we deze 
liefde als mensenliefde, wanneer hij die persoon dus uit ware menslie-
vendheid liefheeft, dan hoeft er voor hem geen onderscheid ten aan-
zien van de mens te zijn. Deze persoon mag oud of jong zijn1, hij kan 
haar (er sie) dan uit ware menslievendheid liefhebben. Alleen wanneer 
hij haar onverhuld (er sie bloß) uit geslachtsdrift liefheeft, kan dit geen 
liefde zijn, maar eetlust (27: 379-380).  

 
Voor ware liefde moet elke eetlust wijken. En in beginsel staat seksua-
liteit haaks op ethische gevoelens van menslievendheid: ‘want het is on-
mogelijk om zaak en persoon tegelijk te zijn, een eigenaar en een eigen-
dom’ (27: 385-386). Sinn als eetlust discrimineert en het benadert de 
ander als een ding, een consumptieartikel. De ander is een verboden 
lustobject en moet, gezien Kants taalgebruik, een vrouw zijn (sie), maar 
is dat toch niet noodzakelijk: ‘Wanneer mensen uit geslachtsdrift elkaar 
liefhebben, maken ze de persoon tot object van hun eetlust’ (ibid. mijn 
curs). De redelijke (noumenale, juridische) persoon is in beginsel ge-
slachtsloos. En seks is in het algemeen een ethische vernedering, een 
onderwerping en een tot eigendom maken, een vernedering (Erniedri-
gung) van de ene mens door de andere. De ander wordt gegeten en ver-
teerd. In de Metafysica van de zeden wordt de uitdrukking ‘entmenschen’ 
gebruikt. Daar maakt Kant ook de beroemde vergelijking tussen seks en 
kannibalisme (6: 359).2 Zou de redelijke menslievendheid een boven-
menselijke vorm van kannibalisme kunnen worden genoemd? En wil de 
zuiverende rede, altijd in het geheim, het liefst alle anderen opeten om 
zelf over te blijven? Blijft er dan wel iets over? 

De zuiver esthetische zin is een universeel plezier van de ‘schöne Seele’, 
een soort universele pendant van het zesde zintuig, zich onderscheidend 
van al het vulgair zinnelijke. Het is een gevoel van een soort universele 
sympathie. Het moment is beslissend waarop een subject met zijn gezui-
 
1 Baudelaire bezingt deze liefde in het gedicht Les Petites Vieilles. 
2 Zie ook Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, 195. 
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verde zesde zintuig een keuze maakt, en zich daarbij niet richt op een 
kunstwerk, een levend of dood ding als doel op zich, maar op een te 
consumeren iets van het menselijk lichaam: dan komen als logische ef-
fecten automatisch de lagere, verwerpelijke zinnen in het spel. 

Het logische scharnier van zuiver en onzuiver kannibalisme lijkt samen 
te hangen met binding en ontbinding tegelijk. Kant was geen asceet en 
sloot seks dus niet a priori uit. Hij wil vooral één ding, namelijk dat alle 
driften, ook de allerlaagste, teleologisch verbonden kunnen worden met 
het hogere doel: ‘De geslachtsdrift kan met de menslievendheid worden 
verbonden, en dan brengt zij ook de bedoelingen van de menslievend-
heid met zich mee’ (27: 384). En deze binding kan uitsluitend geregeld 
worden in de monogamie, een band die ons symmetrisch bindt. Het 
noodzakelijke en empirische doel van het effectieve zelf is de redelijke 
institutie van de monogamie. De nood(zaak) van de monogamie be-
spreek ik in het volgende hoofdstuk. 

De Sinn van de Gemeinsinn is een complexe sublimatie en censuur van 
de seksuele drift. Het transcendentale esthetische oordeelsvermogen werkt 
als een geraffineerde bespeling en opdeling van het zesde zintuig. De 
pulchritudo vaga (KU, 69) is reeds een vaga libido gereguleerd door een 
principium vagum (A 680;B 708). Het esthetisch oordeel moet per definitie 
worden afgestemd op een object, een aantrekkelijke keuze, en moet 
daarbij tegelijkertijd spelenderwijs allerlei willekeurige, mensonterende 
erotische lust- en onlustgevoelens uitsluiten. Verlangens mogen alleen 
indirect, via een symmetrische lustbeleving, bevredigd worden. Zodra de 
Sinn en het oordeelsvermogen afdwalen, door een toevallige blik op iets 
anders aantrekkelijks, devalueert de esthetische waardering tot vulgaire 
eetlust. Maar volstrekt zonder object van zinnelijkheid gaat het niet. Het 
dwingende morele en erotiserende effect van de rede is met andere 
woorden een auto-logisch taboe op het waarnemen van een bepaalde 
eetlust, en tegelijk de onbedwingbare aantrekkingskracht van specifieke 
erogene zones, die ‘afwijken’ (R, 95). Een directe relatie met de woeste 
en ledige natuur is uitgesloten, maar dat gaat niet zonder ‘het vergaren 
van nieuw voedsel voor de rede’ (R, 123). 

Zo meent het bezige wezen zijn lust progressief te reguleren, waarbij 
beperking en stringente uitsluiting elkaar versterken. De vereiste tegen-
speler van de puur innerlijke Sinn is de weerzin (Ekel). Weerzin is de 
ongewild gereguleerde symmetrische antipode van het esthetische wel-
behagen. Het is de andere antipode van het kannibalisme: iets veroor-
zaakt zoveel weerzin dat ik het niet kan verteren, iets wat a priori niet 
om aan te zien is, en dus vermeden en uitgestoten moet worden. Die 
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radicale andersheid moet onvoorstelbaar af- en aanwezig zijn, en bij mij 
als vanzelf kokhals- en braakneigingen teweegbrengen opdat ik mijzelf 
niet zal verliezen door die onidentificeerbare wegvagende macht. Er zou 
hier sprake kunnen zijn van een stille wens van een blik op een anders-
heid die terugblikt, een aanzien en aangezien worden, een vurige blik die 
het gezag van mijn blik kruist, en kan uitwissen. Het kan bijvoorbeeld 
de angst zijn voor het zichtbaar worden van ons geweld. Flip sides van 
het zesde zintuig zijn oog en oor voor ons geweld (in de film The Sixth 
Sense speelt Cole de rol van het kinderlijke zesde zintuig: het gevoel 
voor de slachtoffers van geweld). 

Voor de Sinn geldt een paradoxaal gebod: kannibalisme zonder rouw. 
De zuiverende zin moet zich afspelen binnen het strikte domein van de 
mooie dingen (artefacten in de breedste zin van het woord), en dan 
brengt zij ook de zuivere bedoelingen van de redelijke menslievendheid 
met zich mee. De Sinn is in die zin niet te onderscheiden van de goede 
zin (le bon sens) van bijvoorbeeld een lokale politieke besluitvorming.1 
Dat sluit niet uit dat een eenzame belangstelling voor de schoonheid van 
de natuur, als vogelaar of als liefhebber van wilde orchideeën, een teken 
van een ‘schöne Seele’ kan zijn, zie KU, § 42). De Sinn is een drift tot 
samenleven (Trieb zur Gesellschaft, KU, 148) noodzakelijk gepaard aan een 
drift tot smetteloze uitsluiting. 

Toch lijkt het genoemde gebod niet voldoende om ons zuiver binnen 
de perken te houden. De kracht die ons boven onze zintuigen verheft 
kan namelijk ook het effect hebben van een mateloos gevoel van be-
wondering, een zelfverheffing, waardoor we ons niet in de hand heb-
ben. Het gevoel dat een ander mij bepaalt hoeft niet een vernedering te 
betekenen, het kan ook een enorme verheffing zijn – als logische pen-
dant van mijn braakneiging. Een dergelijke onmachtige toestand van 
exaltatie, als het ware een overmanning die mij dreigt te ontmannen, 
gaat eveneens elk redelijk kader te buiten. Het redelijke kannibalisme 
moet iets vrijwel onmogelijks beheersen: vernedering dan wel verhef-
fing, vanwege alteriteit, moet altijd worden uitgesloten. Het algemene 
gevoel van onze oprichting kan alleen ontstaan door een pure zelfregu-
lerende purgering. Wij moeten het absoluut onbeweeglijke midden van 
 
1 Hier werkt de linguïstische verstrengeling van Stimmung, Übereinstimmung en Sinn als een niet 

te ontwarren uiterlijke innerlijkheid, een welbevinden in de natiestaat. Rodolphe Gasché 
spreekt over een ‘attunement of a state-of-mind’ wanneer hij het vlechtwerk van Stimmung, 
Bestimmung, Übereinstmmung en Gestimmtheit bij Heidegger analyseert. En hij komt tot een 
formulering die precies de ideale toestand van Gemeinsinn beschrijft, en wel als het apriorische 
vermogen dat structureel-existentieel is bepaald: ‘Dasein’s being-attuned in a state-of-mind is 
the existential a priori of all possible linkage, connecting, or relationship.’ (1999, 116) 
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opposities vormen, een spil die zuiver en alleen door en voor ons is 
bepaald. Wij moeten ook de bron zijn van het weerzinnige, van datgene 
wat (over)blijft, vooraf en na onze walging en exaltatie. 

Het weerzinnige object van mijn verlangen dat nooit één is, het dub-
belfenomeen of de structuur van vervoering en walging, is aanvankelijk 
bijna altijd prettig tegengesteld aan mijn zelfgevoel, als man: zij is allo-
geen en ongehuwd, en zij werkt zodanig op mij in dat het er op lijkt dat 
ze ook de indruk wekt dat ik op haar inwerk of moet inwerken. Zij is er 
a priori. Misschien is zij wel zo afschuwelijk dat ik haar niet eens in mijn 
‘braakschema’ kan inpassen, en dat zij dus reeds ‘absoluut uitgestoten’ is 
(E, 89). Een a priori Stoot: ‘het absoluut andere van het systeem’ (E, 90).1 
Het zogenoemde zelfrespect was altijd al een grotendeels mislukte be-
middeling met het andere, angst voor en een weigering van het andere. 
Een drift tot volledig opvreten of uitbraken. En in die zin mag het an-
dere van de ander ook nooit het enige zijn waar mijn eigen zingeving 
met geweld moet tegenstreven om überhaupt te kunnen bestaan. Met 
andere woorden, de zuigende rede wil twee verstrengelde effecten af-
wisselen: iets van allo moet worden bemiddeld, uitgewisseld met iets van 
auto, en het volstrekte andere moet a priori zijn opgezogen of uitgekotst, 
en dat alles ten behoeve van onze verheffing. Het is van systematisch 
belang dat Kant in de eerste persoon meervoud spreekt over de weerzin: 
‘waar wij met geweld tegen in streven’ (KU, 166). Onze innerlijke zin is 
het gezuiverde midden tussen onze innerlijke en uiterlijke zin en tegen-
zin. Een gewelddadige oerlust die niet eens ‘volgens de natuur kan wor-
den voorgesteld’ (KU, 166). 

Nog voordat de ander haar gezicht heeft getoond, zien, horen en ruiken 
we haar reeds. Het transcendentale corpus is ervan doordesemd. En we 
bewaken haar (onze Hollandse Maagd, Europa). Degenen die, vooraf of 
achteraf, menen aan onze auto-monogamie te kunnen tornen, moeten bij 
voorbaat – vanwege ons natuurrecht op ons voor(v)oordeel – op afstand 
worden gehouden. ‘Ons gemoed verzet zich’, soms overweldigend, zoals 
in §21 van de Antropologie in pragmatisch opzicht. Het andere wordt me ge-
woon teveel vanwege ons ‘natuurlijke instinct’, omdat er ook  

 
1 Als vertaling van ‘le schème de la vomissure’ (E, 87) zou ook ‘schema van overgeving’ 

kunnen worden gebruikt (van ‘overgave’). In alle gevallen lijkt mij de nadruk te liggen 
op de uitgang van ‘vomissure’, dus op de ‘(f)issure’ (de kloof, spleet of cesuur). Er moet 
een kloof worden gemaakt, er is a priori klievende force. Zo interpreteer ik ook de 
openingszin van het hoofdstuk ‘lemmes’ in La Vérité en peinture: ‘c’est assez dire: abîme et 
satire de l’abîme’. Hier laat ‘satire’ zich als homofoon lezen van ‘s’attire’. Metafysica (en 
wat is esthetica anders?) betreft dus een beweging die altijd het andere moet uitsluiten, en 
de verscheurdheid wil sluiten, met als doel totaliteit of harmonie. 
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een geestelijk genot bestaat (gibt), dat in de mededeling (Mitteilung) van 
gedachten bestaat, waartegen ons gemoed zich verzet wanneer die me-
dedeling ons wordt opgedrongen, en dan als geestesvoedsel voor ons 
niet verteerbaar is (..), zo wordt dit natuurlijke instinct om te braken, 
vanwege de analogie, eveneens weerzin (Ekel) genoemd, hoewel deze 
weerzin tot de innerlijke zin behoort (mijn curs.). 

 
Het natuurlijke instinct om te braken behoort wezenlijk tot de innerlijke 
zin. De Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen laat zich lezen als een 
nosologisch betoog waarbij weldadige zin en gewelddadige weerzin de 
categorieën zijn van een ‘politieke nosografie’ (PA, 113; 92). 

Binnen het kader van de derde Kritiek is elke smaak een negatieve sen-
sus moralis, namelijk een sensus decori: de achttiende-eeuwse burger was 
zeer fijngevoelig wat betreft zijn eigen eergevoel. Zijn of haar belange-
loze (eet)lust werd gedreven door een uiterst sensibele censuur ten aan-
zien van datgene wat a priori weerzin zou kunnen opwekken. Een a 
priori onwel worden als intuïtieve braakneiging in reactie op alteriteit – 
een intellectuele intuïtie als een soort exorcisme. De zuivere lust mag 
zich uitsluitend en alleen tot het andere verhouden voor zover het zin- 
en eervol is binnen de eigen termen en eigen wetten: volstrekte alteriteit is 
volstrekt weerzinwekkend, mag niet bestaan, en daarom moet de ander 
altijd min of meer vogelvrij worden verklaard. In de Leer van de deugd 
§48 is het weerzinnige object analoog aan ‘eerloosheid’ waaruit, als 
chemische reactie, een isoleerstrategie moet volgen : ‘als de nationale 
wet (Landesgesetz) het niet bestraft, dan moet de omgang, die tot dan toe 
plaatsvond, afgebroken worden, of zoveel mogelijk worden vermeden’ 
(6: 474).  

Nu kan ook beter het precaire karakter van de saamhorigheid worden 
ingezien, zoals die wordt geformuleerd in de Antropologie: ‘Elke presen-
tatie van zijn eigen persoon of zijn kunst (..), vooronderstelt een maat-
schappelijke toestand (zich mee te delen), die niet altijd sociaal is (deel-
nemend aan de lust van een ander)’ (VII, 240; zie ook in de Metafysica 
van de zeden in §§34 en 47 onder ‘esthetische vriendschap’ en ‘Mit-
freude’). Onder Gemeinsinn worden relaties tussen leden van een ge-
meenschap verstaan, waarvan a priori wordt aangenomen dat ze altijd 
gereguleerd worden door het principe van identiteit en totaliteit. In deze 
vorm van communio1, waarvoor de eenheid van het transcendentale sub-

 
1 In het tweede hoofdstuk van de Rechtsleer, onder de titel ‘Over de manier iets uiterlijks 

te verwerven’, §10 Het algemene principe van uiterlijke verwerving, definieert Kant communio 
als ‘de toestand van gemeenschap van het mijn en dijn’ (6: 258). 
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ject constitutief is, blijft de ander altijd een reduceerbaar en tegelijk een 
bedreigend feit. De effecten van de ongegrondheid van de redelijke spil 
(als Gesinnung, Zueignung (appopriatio), Gemeinsinn) zijn geëxalteerde 
vraatzucht en braaklust, en erotische waan- en weerzin. 

De zuivere lust als redelijke weerzinnigheid moet alles in harmonie 
brengen met onze walgende, purgerende gezamenlijkheid: de strikte 
rede verbiedt de lust zich in het geheim te verdelen als even heerlijke 
verbeelding van de eigen ander en verheerlijking van de eigen singuliere 
lichamelijkheid, want dat zou zelfdestructie en zinloosheid tot gevolg 
hebben. De interventie van de categorische imperatief, begrepen als a 
priori incestverbod, is daarom ook de drijfveer tot het totaal censureren 
van allerlei ruige affecties, die om die reden geassocieerd worden met 
het vieze zelf (onanie, incest) en het vieze andere (dirty mind, vreemd-
gaan). 

Hoe grenzeloos de lust en de Sinn in het redelijke domein van de Ge-
meinsinn door het (redelijke) genealogische schema worden gereguleerd, 
blijkt ook in de Leer van de deugd. Er zijn namelijk activiteiten die, on-
danks hun autonome vorm, toch gecensureerd moeten worden. De re-
den van de zuiver ethische auto-effectiviteit blijkt bij de verschijning 
van de grootste bedreiging – de regelrechte dubbelganger – misschien 
nog wel het sterkst. In de Leer van de deugd schetst Kant dit gevaar als 
volgt: er ontstaat een ‘onnatuurlijke wellust wanneer de mens niet door 
het werkelijke onderwerp, maar door de verbeelding ervan, die hij voor 
zich zelf creëert (sich selbst schaffend), dus weerzinnig (zweckwidrig), wordt 
geprikkeld. Dan wekt de verbeelding een begeerte op, tegen het doel 
van de natuur in, die zelfs een nog sterkere begeerte is dan de seksuele, 
want die verbeelde begeerte is alleen gericht op het instandhouden van 
het individu, de liefde tot leven daarentegen op die van de soort’ (6: 
424-25). De weerzinnige verbeelding lijkt wel een perfecte imaginatie 
van het met zichzelf bezige wezen. Kant wijst deze activiteit af omdat de 
soort er niet mee gediend zou zijn. Deze vorm dient niet dezelfde 
(menselijke) soort en is daarom weerzinnig, of waanzinnig, te weinig 
met ons bezig. De afwijzing van ‘onnatuurlijke wellust’ staat in dienst 
van het genealogische schema.  

Als iets of iemand anders, anders dan aan de praktisch rede – bijvoor-
beeld door de wellustige verbeelding – haar lust kan beleven, dan raakt 
het algemene vermogen tot deemoed en zelf(wederop)standigheid danig 
ontregeld. De lust is dan niet meer afgestemd op het van nature redelijke 
doel van overgave, onderwerping, voortplanting, van gemeenschap en 
verwantschap. De irrationele, vage dwaling van de (wel)lust gaat met ons 
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aan de haal – het gaat in Kants optiek om een te heftige of om teveel rela-
ties die de grenzen van de blote rede niet zouden respecteren. Dit deso-
riënterende, zich oneindig vermenigvuldigende iets moet altijd worden 
ingeperkt, en symmetrisch worden gedeeld door een (fallisch) centrum. 
De Gemeinsinn werkt volgens dezelfde logica als de structurele relationa-
liteit: het is dezelfde richting die ons soort wezens in stand moet houden. 

Kant noemt het gebruik van de verbeelding ‘onnatuurlijk’ maar daar-
mee bedoelt hij zo goed als zeker dat dit vermogen eigenmachtig (be-
dreigend autocratisch en niet autonoom) aanspraak maakt op een andere 
lust, andere verzoening, andere relaties, ongehoorzaam aan de rede, 
misschien wel als een kip zonder kop. Er dienen zich steeds meer nega-
tieve suggesties aan van een vriendschap die niet gedemoniseerd is door 
redelijk schematisme. Maar Lévi-Strauss heeft aangetoond dat het gene-
alogische schema nog veel dominanter is dan Kant kon vermoeden. Ook 
zonder de zelfpostulering worden de subjecten bespeelt door het sociaal-
talige gemeenschapswezen. Ze gehoorzamen het principe van weder-
kerigheid altijd, en meestal onbewust. De oerdrift van relationaliteit sol-
deert de verstrooide gegevens aan elkaar tot een ware chemische een-
heid (altijd volgens indirect bewuste regels van endogamie en exogamie) 
Niet alleen Kants auto-effectieve lust tot redelijkheid, ook zijn angst 
voor verstrooiing was ongegrond. 

In de Kritiek van het oordeelsvermogen en andere werken worden de on-
doelmatige aspecten van de fantasie ook wel toegeschreven aan het ge-
nie. De vrije verbeelding van een genie, zijn omnipotentie, is een haard 
van natuurlijke doelmatigheid, maar ook een haard van ziekte, van exal-
tatie, en dat betekent in Kants censurerende taalgebruik – het genie kan 
niet anders dan mannelijk zijn – dat hij door de verbeelding te prikkelen 
ook verboden suggesties en verlangens opwekt van zelfstandigheid. Die 
opgewekte kracht heeft het smaaksubject nodig, maar het excessieve 
doel dat deze antipode van de rede voor ogen heeft, moet in Kants 
optiek wel ondoelmatig, onredelijk en dus bedreigend zijn. Derrida 
onderstreept hierbij de politieke implicaties: ‘de hiërarchische oppositie 
tussen gave en werk, intuïtie en begrip, het genie-matige en het ge-
schoolde (geniemäßig/schulmäßig) is homoloog aan de oppositie tussen 
aristocratie en democratie, en uiteindelijk tussen demagogische oligar-
chie en authentiek rationele democratie’ (DTA, 28-29; 128).  

Vanwege de censurerende werking van de Gemeinsinn wordt elke 
weerzinnigheid omgezet in cohesie. Kant praat in liefkozende bewoor-
dingen wanneer het die redelijke macht betreft: het is ‘een juweel ... dat 
zijn volle waarde in zichzelf heeft’ (4: 394). Dit heerlijke kostbare cen-
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trum van zuivere saamhorigheid heeft echter steeds extra redenen nodig 
om zichzelf een plaats te verschaffen. Het absolute ik en de absolute an-
der zijn a priori onontwarbaar verstrengeld. Evenmin als het zuivere ik 
kan de zuivere ander precies worden gelokaliseerd. Wil ons wij-gevoel 
blijven bestaan, dan moeten alle werkingen en tegenwerkingen oneindig 
door een zelfde force in scène worden gezet. Deze centrale auto-effec-
tieve natuur loopt ook altijd het risico in een toestand van weerzinnige 
wellust te raken, maar door systematische inwerking meent het bezige 
wezen zich steeds weer opnieuw in het zuivere midden te kunnen ma-
noeuvreren. Hij weet zichzelf steeds weer stevig in de hand te houden. 
Zonder weerzinnigheid was er niets en zal er ook niets zijn. Het subject 
‘verliest dan objectiviteit, referentie, de ultieme stabiliteit van datgene 
wat weerstand biedt; het verliest bestaan en tegenwoordigheid, zijn we-
zen, de logos, orde, noodzaak en wet. ‘Ik’ verliest zijn ding an sich’ (PA, 
200; 176). Alleen door geforceerde toe- en onteigening kan onze ontblo-
ting tot een heerlijk eigendom worden, tot een ‘groot moreel sieraad ... 
dat op zich vereist is om de wereld als een mooi moreel geheel (schönes 
moralisches Ganze) in haar totale volmaaktheid te presenteren’ (6: 458).   
 
Het opgewekte gevoel van plaats 
Kan de zuivere lust zich ooit ergens vinden, is er een uitverkoren plaats? 
De doelstelling van de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen wordt be-
paald door het voortbrengen en in stand houden van een soort zelf-
hulptherapie: het instellen en zuiveren van een eigen gebied, het kader 
van een gezamenlijk en gedeeld gevoel van zin en weerzin (sym- en 
antipathie). In deze betekenis gebruikt Kant ook het werkwoord ansin-
nen: ‘Het smaakoordeel postuleert niet ieders instemming (want dat kan 
alleen een logisch algemeen oordeel doen, omdat het redenen kan aan-
voeren). Wat het oordelende subject nu precies doet, laat ik even in het 
Duits staan: es sinnt nur jedermann diese Einstimmung an (KU, 54). De be-
scheidenheid of de beperkte geldigheid van ‘nur’ is schijn. De geldigheid 
van mijn smaakoordeel, zo licht Kant nader toe, hangt niet af van con-
cepten, maar ‘van de bijval van anderen’. De performatieve taalhan-
deling die ik met een smaakoordeel verricht komt overeen met redelijk 
beloven en verwachten (zie ook KU, §29). Ik geef een oordeel weg – als 
een kostbaar geschenk (reeds a priori in antwoord op een gevoel dat ik 
heb) – en ik verwacht of verlang van anderen dat zij mij iets zullen te-
ruggeven, liefst hun instemming. Het gaat altijd om een contingent 
splitsen en uitwisselen, een eenzijdig onvoorwaardelijk geven om te 
ontvangen, waarbij het initiatief altijd al van ons uitgaat: smaak is een 
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collectief voorgevoel van zelfbehoud. Het initiatief was natuurlijk altijd 
al een beantwoording aan ons voorgevoel: in stilte vraagt of roept iets a 
priori om provocatie en bevestiging. De instemming of erkenning kan 
toevallig uitblijven, maar het moeten, het verlangen tot unanieme in-
stemming, van iedereen, blijft. In die zin kan het smaakoordeel niet 
puur subjectief worden genoemd, het komt zelfs overeen met het oor-
deel over de afmeting en de maat van dingen: ‘de oordelen “de man is 
mooi” en: “hij is groot”, beperken zich niet bloot tot het oordelende 
subject, maar verlangen (verlangen), evenals theoretische oordelen, ieders 
erkenning (Beistimmung)’ (KU, 92). 

De eerste natuur van de redelijke autochtoon geeft – nog voordat hij 
nadenkt of reflecteert – gehoor aan zijn oto-fono-logische innerlijke 
natuur: onze natuur spreekt en verstaat immers altijd een taal ‘die een 
hogere zin (Sinn) lijkt te hebben’ (KU, 154). Die taal verstaat de alloch-
toon slecht, of zij spreekt hem abominabel slecht, we verstaan haar niet. 
Omdat volgens Kant de Sinn in allerlei pragmatische, kwetsbare relaties 
en contexten van crisis niet anders dan een metafysische oorsprong moet 
hebben (en dus ook altijd direct of indirect universeel geldig moet zijn) 
is de notie van Sinn ook altijd ingebed in een dwingende autogene en 
autologische structuur, zodat deze Gemeinsinn ook altijd a priori het effect 
van een a priori afscheiding moet hebben: niet een individuele zin of 
weerzin, maar onze in en in gemene weerzinnigheid. Dit vormt het grond-
patroon van het ‘gemeine Wesen’, laten we zeggen ons publieke do-
mein, het kader van gezondheid en gezelligheid. 

Het bezige gemeenwezen is duidelijk een van de vele schakels of sup-
plementen om het singuliere (zintuiglijk, laag, allogeen) en het univer-
sele (intellectueel, hoog, autonoom) in een middel-doel structuur te ver-
binden, om uiteindelijk op grond van soevereine en vileine autonomie-
strategieën tot de rechtvaardiging van een geïntegreerd geheel van ons te 
komen. Waar onze soevereiniteit innerlijk overeenkomt met autonomie 
en integriteit, met respect voor onze wet en onze onschendbaarheid, is 
het ook de grens die een volstrekt en onvoorwaardelijk respect voor 
alteriteit a priori uitsluit.  

De roep om sensus communis aestheticus, de verzinnende en weerzin-
nende force die zijn eigen plaats opeist, houdt van nature nooit op, men 
blijft het gevoel van eensgezindheid toeschrijven of toedichten (ansinnen) 
aan anderen. Deze vermeend a priori onaantastbare plaats, moet zich 
actief, in allerlei tastbare en minder tastbare zaken, richten op het censu-
reren van een in principe oneindige reeks heterogene (of allogene) res-
ten en onzinnigheden. De oorsprong van dit territoriumgevoel kan ook 
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nog op een andere manier worden verhelderd. In de inleiding tot de 
Leer van de deugd van de Metafysica van de zeden in paragraaf V.A. noemt 
Kant het morele gevoel een ‘als het ware bijzonder zintuig (Sinn)(sensus 
moralis)’, en tegelijk voegt hij er aan toe dat dit gevoel vaak zwermerig 
(schwärmerisch) misbruikt wordt, ‘alsof dit bijzondere zintuig (Sinn) (zoals 
het genie van Socrates) aan de rede vooraf zou gaan’ (6: 386, mijn curs.). 
Met andere woorden, Kant erkent geen enkel ander gevoel of geloof als 
oorsprong van een moreel oordeel, het kan alleen als zodanig worden 
erkend wanneer het een effect (Wirkung) is van onze praktische Gemein-
sinn. 

Als een gevoel – welk gevoel of geloof dan ook – op zich een bepa-
lingsgrond zou zijn, dan zou dat betekenen dat het vooraf zou gaan aan 
de stichting van ons categorisch heilige imperatief, en het zou daarmee a 
priori het gezag van de rede en van onze natiestaat ondermijnen. Hier wil 
Kant op dezelfde wijze als bij de ondoelmatige wellust van de fantasie de 
gevoelens curatief afbinden, om deze vervolgens te binden aan en te 
baseren op het wezenlijke van ons. 

In paragraaf XII van de genoemde inleiding tot de Leer van de deugd 
worden moreel gevoel, geweten, naastenliefde en zelfrespect de ‘subjec-
tieve voorwaarden van ontvankelijkheid voor het plichtsbegrip’ (6: 399) 
genoemd. En Kant vervolgt: ‘zij zijn allemaal esthetisch, en voorafgaande, 
natuurlijke talenten (Gemütsanlagen, praedispositio) om geprikkeld (affi-
ziert) te worden door plichtsbegrippen’. De term ‘esthetisch’ wordt door 
Kant reeds vanaf de Kritiek van de praktische rede als een a priori ontvanke-
lijke toestand begrepen: gevoel is een voorbegrip (Vorbegriff), een gevoe-
lige voorvorm van plicht. Maar geen enkele gevoeligheid kan natuurlijk 
worden opgevat als verplicht. Een plicht om een gevoel te hebben is 
onzin. Dit voorstadium wenst Kant zich als een soort natuurlijk gerichte 
receptiviteit ‘die elk mens heeft (die jeder Mensch hat) en krachtens welke 
hij verplicht kan worden’ (ibid., mijn curs.). 

Zonder de systematische ‘ontvankelijkheid’, de ‘zedelijke vitale force 
(om in medische termen te spreken)’, zou de mens ‘oplossen tot het on-
verhuld dierlijke (bloße Tierheit) en met de massa andere natuurwezens 
onomkeerbaar worden vermengd (unwiederbringlich vermischt)’ (6: 400). 
Men hoeft ook eigenlijk niet verplicht te worden tot morele ontvanke-
lijkheid, want elk mens heeft dat vermogen oorspronkelijk in zich (ur-
sprünglich in sich). Ons lichaam zou de quasi-transcendentale voorwaarde 
van morele sensibiliteit genoemd kunnen worden, een absoluut singu-
liere voorsplijting, die er alleen mag zijn voor zover deze voor onze rede 
ontvankelijk is. 
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Die force kan niet anders dan systematisch splitsen in een pathologisch1 
en een moreel deel: ‘het eerste gevoel is datgene wat voorafgaat aan de 
voorstelling van de wet, het tweede gevoel is uitsluitend datgene wat uit 
de wet kan volgen’ (mijn curs.). Wat zou er gebeuren als ons wezen zich 
niet (meer) zuiver liet opsplitsen als een voor- en hoofdgerecht, in een 
voor en na de ethisch-redelijke bepaling? Puur wetteloze affectie? 

Uit deze dubbele toestand blijkt dat Kant zeer beducht was voor een 
catastrofale, absolute ontvankelijkheid voor het plaatsloze andere of de-
territorialisatie. Oorspronkelijk moet er ontvankelijkheid voor hetzelfde 
zijn, en alteriteit moet gesplitst worden, het is pas beheerst wanneer het 
in twee toestanden voor en na mij komt. Deze splitsing zou een thera-
peutische aderlating van het bezige wezen genoemd kunnen worden. 
Een auto-effectieve (sich selbst schaffend), morele en uiteindelijk ook poli-
tieke, politionele actie tegen elke ‘pollutie’. Wij zuiveren ons – vanzelf-
sprekend – van de oorspronkelijk pathologische ontvankelijkheid voor 
de ander. Deze morele sensus lijkt als twee druppels water op het poli-
tieke gevoel van de philía (vriendschap), zoals in Politieken van de vriend-
schap uitvoerig wordt geanalyseerd: ‘de kracht (force) en de beweging van 
die sociale relatie als politieke relatie, het telos dat daarin evenzeer de 
oorsprong als het doel verzekert, is de philía. De philía lijkt daarom door 
en door politiek. Haar bindende kracht of aantrekkingskracht bindt de 
staat (de stad, de pólis) evenzeer aan de stam (de familie, generaties, broe-
derschap in het algemeen ) als aan de plaats’ (PA, 226; 199-200).  

De regulerende auto-censor – het ethisch-sociale van de Gemeinsinn – die 
het beloofde centrum is van Ekel en Schwärmerei, is de disciplinerende en cen-
surerende instantie, en ook de transcendentale voorwaarde voor de moge-
lijkheid van de geldigheid van samenvoegende, saamhorige (synthetische) oor-
delen a priori. En deze in beginsel passieve predispositie moet volgens Kant 
permanent onder weerzinnige curatele staan, alsof het in potentie en a priori 
altijd al waanzin is geweest om voor het andere, een andere lust, ontvanke-
lijk te zijn. Het redelijke, actieve deel moet altijd zijn passiviteit opheffen en, 
paradoxalerwijs, kwetsbaarheid als ontvankelijkheid voor zichzelf opwekken. 

Alle andere dispositieven zijn mogelijke bronnen van ongehoorzaam-
heid, dan wel onbehandelbaar wetteloos. De mogelijk zelfs verborgen 
bronnen, van een andere en een echt oneerlijke verdeling, moeten wor-
den geliquideerd (in de dubbele betekenis van oplossen, uitwisselen en 
tot-liquide-middelen-maken). Die vrijhandel moet er zijn: nieuwe kan-
sen om ons onbevredigde rechtsgevoel te compenseren. Dat gaat het 
 
1 Met ‘pathologisch’ wordt het ‘gevoelsmatige’ bedoeld, het aangedaan kunnen worden, 

en deze toestand lijkt voor Kant toch wel onlosmakelijk verbonden met het ziekelijke. 
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best door mensen en standen te splitsen en tegelijk gelijkgestemdheid te 
cultiveren. Deze redelijke pathos heeft altijd weerzinwekkende (ne-
ven)effecten. Om de socio-economische therapie te bewerkstelligen 
moet er oneindig fijnmazige censuur plaatsvinden – een soort auto-allo-
centrifuge, een effect van binnen-buiten-verwerping (met de regelmaat 
van schering en inslag). A priori ontvankelijkheid kan alleen als moreel 
gevoel worden erkend als het a priori, auto-effectief, voor ons ontvan-
kelijk wordt. De psychopathologie van het alledaagse achttiende-eeuwse 
leven cultiveert deze innerlijke stem, deze gehoorzaamheid en zin in ge-
zellige en gemene ongezamenlijkheid. Een oerlust die vanuit ons redelij-
ke perspectief nooit verwerpelijk is, niet waanzinnig, en niet onmatig, 
alle wereldburgers zullen immers vroeg of laat onze redelijke zin in ver-
vulling onderschrijven: onze redelijke weerzin tegen en zin in de wette-
loze ander is universeel. De structuur van de Gemeinsinn kan worden sa-
mengevat met behulp van een aforisme van de Arapesh: 
 

Your own mother, 
Your own sister, 
Your own pigs, 
Your own yams that you have piled up, 
You may not eat. 
Other people’s mothers, 
Other people’s sisters, 
Other people’s pigs 
Other people’s yams that they have piled up, 
You may eat.1 

 
Het Gemein van de Gemeinsinn: sensus en census 
In de Leer van de deugd licht Kant ‘over de zelfverdoving door onmatig-
heid in het gebruik van genot- of ook voedingsmiddelen’ (§8) nog een 
tipje van de sluier op wat betreft de bedreiging van mateloosheid. Het 
gaat om een ogenschijnlijk huiselijk tafereel, om de morele voor- en 
nadelen van een uitgebreide maaltijd (der Schmaus, een smulpartij). Lang-
durig tafelen kan wel een zedelijk effect hebben louter vanwege de toe-
stand dat ‘veel mensen lange tijd met elkaar in gesprek zijn’, toch blijft 
een smulpartij een ‘verleiding tot het onzedelijke, namelijk de onmatig-
heid, de overtreding van de plicht jegens zichzelf; afgezien van de fysieke 

 
1 M.Mead, Sex and Temperament in Three Primitive Societies (New York, 1935), 83, geci-

teerd door Lévi-Strauss: LEP, 31; SEP, 27) 
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nadelen van het overeten, die misschien door een arts opgelost kunnen 
worden. Hoe ver gaat de zedelijke bevoegdheid om aan deze uitnodi-
gingen tot onmatigheid gehoor te geven?’ (6: 428, mijn curs.). Bedoelt 
Kant met onmatigheid de orgie zoals in La Grande bouffe of het gezellige 
feestje van Babette's Feast? Wat is een ‘overtreding van de plicht jegens 
zichzelf’, wie of wat bedoelt Kant met die bedreigende onmatigheid? Tot 
welke probleem – dat een arts waarschijnlijk niet kan oplossen – zou het 
langdurig bij elkaar zijn kunnen leiden? Welke ‘onmatigheid’ is nu zo 
bedreigend voor de ‘plicht jegens mezelf’? Hier speelt de chemie van zin 
en weerzin in de vorm van tafelmanieren een eminente rol (zie verder de 
hoofdstukken 5 en 6, of: Lévi-Strauss: De oorsprong van tafelmanieren).  

De beoogde effecten van de auto-affectie en het purgeren worden reeds 
in §42 van de derde Kritiek geformuleerd. Wanneer een gecultiveerd mens 
graag een vrolijk gezelschap verlaat (das Zimmer gern verläßt) en zich afzon-
dert in de natuur, dan doet hij dat om ‘wellust (Wohllust) voor zijn geest in 
een gedachtegang te vinden’. Deze wellust doet denken aan de eerder 
genoemde, maar ongeoorloofde wellust van de fantasie. Waarom is deze 
wellust nu wel geoorloofd? De dubbele wellust duidt op irrelationaliteit: 
een metafysische zin en weerzin, de dubbele wellust van het graag verla-
ten, maar ook het verlangen naar zijn eigen ware natuur. Het is een bij-
zondere vorm van lust, nooit zonder geweld, een lust tot kritiek, lust tot 
auto- en allocensuur, zuiverings- en scheidingslust tout court. 

Hoe zou ooit de toestand van ongehoorzaamheid aan redelijke banden 
kunnen worden gelegd? Zal er ooit sprake kunnen zijn (geweest) van 
een zuivere grens tussen natuurlijke en onnatuurlijke wellust? Onze rede-
lijke zin en onze redelijke weerzin? Pijnlijke lust, plezierige pijn? Het ver-
langen naar autonomie wordt gedreven door een gewelddadige wellust, 
die van irrelationaliteit: de aporetische drang tot absolute autonomie, 
soevereiniteit, pure singulariteit, zuivere ongebondenheid. Als aan deze 
purgerende zin enige (empirische) realiteit zou kunnen worden toege-
schreven, dan is het een toestand van pure weldadigheid, zonder waan-
zin, zonder weerzin, zonder ander – en hoogstwaarschijnlijk ook zonder 
zichzelf, een puur ongebreidelde wan- of waantoestand. 

Het transcendentale subject is als substraat een effect van iets volstrekt 
anders. Het had altijd al een onmetelijke lust in zich te verliezen. En er is 
geen zinnig moment te bedenken waarop een toestand van redelijke auto-
nomie ooit zal worden bereikt. Autonomie staat gelijk aan zuivere irrela-
tionaliteit, auto-fagie, pure incest. Het bezige wezen is a priori ontheemd 
van zichzelf en wil op zich maar één ding: thuiskomen, niet verdwalen of 
verstrooien. Onze reden van bestaan is het uitwissen van het feit dat we 
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ons, onze grond, gewelddadig hebben toegeëigend. Het tekstboek van 
onze geschiedenis vertelt een reeks triomfen. We voelen ergens ook steeds 
dat ons eigendom wezenlijk ongegrond is, maar de domesticerende rede 
wil er liever niet aan herinnerd worden dat, voordat zijn subject er was, hij 
reeds het effect was van iets en iemand anders, gewenst of ongewenst, 
mogelijk een vondeling, maar altijd al gebaard en benoemd door de ander. 
En zijn wellustige voorzienigheid wil ook niet weten dat zijn zin in een 
wereld van vredige eenheid gelijk staat aan een zichzelf barend monster. 

De redelijke morele wet kan niets anders zijn dan een oneindige reeks 
tegensprakige patho-logische interventies. Kant is er zich wel van bewust 
dat de autonome wet nooit in werking zal treden zonder listen en stric-
turen – wisseltrucs met de altijd arbitraire anderen – maar hij onderkent 
niet dat de oriëntatie van die interventies nooit een redelijk moment kan 
zijn (geweest), en dus ook nooit als de ene waarheid in één richting kan 
indalen. Jezelf weggeven is wel het meest weerzinwekkende. En dus: de 
drang tot oneindig effectieve zelfwegcijfering moet ten slotte wel in rook 
opgaan. De zoektocht naar die ene niet verwaaiende toestand, waarin de 
verschillen tussen rede en gevoel als volstrekt symmetrisch kunnen wor-
den voorgesteld, zodat de wetgeving eigenlijk zichzelf overbodig maakt, 
heeft als aporetisch gevolg: ofwel een toestand van sociaal-culturele hyper-
incest, een toestand van louterende destructie dan wel mummificering; 
ofwel de fantastische en waanzinnige erkenningsloosheid van een absolute 
wirwar waarin elke persoon zijn eigen wetgever is. Dat zijn zo’n beetje de 
alternatieven voor het recht op pure autonomie. 

Kant ziet zich dus, wat de morele hyper- en hypocritische gevoelig-
heid van de sensus communis aestheticus betreft, voor een jungle van nete-
ligheden gesteld. Wij moeten hoe dan ook (d’abord) het andere als het 
andere-van-mijzelf tegenkomen, opzoeken, en in bezit nemen, delen-
verdelen: alleen zo kan ik mijn bestaan veilig stellen (als vertaling van 
setzen). En als het niet duidelijk is, dan maken we er gewoon iets van. 
Leidt dit bezige wezen in zijn zoektocht naar zuivere verspilling niet 
eigenlijk aan waanweerzin? Leed de zuiverende rede altijd al aan sub-
reptivisme? Weet dit bezige en tochtige wezen wel wat het permanent 
op de tocht zet?1 
 
1 Deze onmogelijke dubbele wetmatigheid houdt mogelijk ook verband met de derde 

antinomie in de Kritiek van de zuivere rede (A 444,B 472) Daar wordt de universele gelijk-
geldigheid van causaliteit en vrijheid begrepen op basis van het onderscheid tussen een fe-
nomenaal en een noumenaal domein. In het verlengde van deze antinomie moet vrijheid 
bovenzinnelijk zijn. De ‘spil’ is zogezegd altijd zowel anti-noumenaal als anti-fenomenaal, 
en beide tegelijk Zoals dit transcendentale scharnier het begrip van andere ‘zinnelijke vrij-
heid’ verbiedt, lijkt het ook een andere ‘bovenzinnelijke wetmatigheid’ uit te sluiten.  
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In XII. d. van de inleiding van de Leer van de deugd wordt zelfrespect 
het laatst behandeld, ook al telt het voor Kant natuurlijk het eerst. Ik 
denk dat het de moeite waard is om deze passages nauwkeurig te spellen, 
want hier legt Kant de grond voor zijn politiek van de vriendschap. 
Zelfrespect zou een aparte aard hebben, beslist niet inferieur aan de drie 
voorafgaande gevoelens (moreel gevoel, geweten, menslievendheid). Alle 
andere gevoelens lieten zich echter niet verenigen met de plicht, zo was 
bijvoorbeeld ‘een plicht lief te hebben een onding’ (6: 401). Zelfrespect 
kan ook evenmin een plicht zijn, maar om een andere reden. Kant vindt 
het onjuist gezegd (unrichtig gesagt) om van een plicht tot zelfrespect te 
spreken. Want achting voor de wet en zelfrespect zijn in dit geval vol-
strekt zelfwederkerig, het is de zelfwet. De maat-regel is de teugel van 
het epicentrum, de sturing van de schokkende oergrond: ‘de wet in de 
mens dwingt hem onvermijdelijk respect voor zijn eigen wezen af en dit 
gevoel (dat van een eigen aard is) is een grond van bepaalde plichten, dat 
wil zeggen van bepaalde handelingen, die met de plicht jegens zichzelf 
samen kunnen bestaan’ (Von der Achtung, 6: 402, mijn curs). De Kritiek 
van de praktische rede kenmerkt deze relatie, behalve als ‘positief gevoel’ 
van achting, ook als ‘redelijke zelfliefde’ (5: 73-74).  

Waarschijnlijk noemt Kant zelfrespect tussen haakjes een eigenaardig 
gevoel omdat het volgens hem het enige gevoel is dat als oorzaak en ge-
volg (als grond en product, als feit en als regel) tegelijk kan worden be-
schouwd – hoe absurd dit ook klinkt. Het is ook eigenaardig dat er geen 
unilineaire volgorde valt te onderscheiden: deze vermeend zuivere auto-
affectie wordt opgewekt en verwekt tegelijkertijd zichzelf, als ware het 
altijd al een pure cirkel zonder begin en eind. Magie lijkt altijd wel met 
een cirkelbeweging samen te hangen (een mana). Aan een wezenlijke 
autologische relatie kleeft altijd de schijn uit het niets in leven te worden 
geroepen: de logica van wederkerigheid. 

Het auto-affectieve gevoel van plicht zou van zo’n eigen aard zijn om-
dat het als auto-affectie een a priori activiteit is: zowel een auto-concep-
tieve instantie tot het zich vestigen als een anti-conceptieve instantie 
tegen a priori alteriteit. Het bezige wezen is het auto-effect-affect van 
een soort fysio-chemische werking die zichzelf in het zadel helpt of zich 
in zijn eigen schoot werpt. Tegelijk lijkt ook hier zoiets te bestaan als een 
zelfuitstoting, een zelfwalging, als voorstadium van zelfrespect. In een 
artikel uit de zogenoemde voor-kritische periode, de Opmerkingen over 
het gevoel van het schone en verhevene (1764), merkt Kant reeds op dat ‘niets 
zo tegengesteld is aan het schone als de walging (Ekel)’ (2: 233). Maar de 
gezuiverde auto-affectie kan ook te ver gaan, een te hoge mate van ver-
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heven of mooie Gemeinsinn is ook weerzinwekkend: ‘omdat niets zo 
zeer doet walgen als louter zoetigheid (weil nichts so sehr verekelt als lauter 
Süßigkeit)’ (2: 246, voetnoot). De deugd (le bon sens) van de Gemeinsinn 
moet eenvoudigweg reageren op elke waan, van zichzelf en anderen. Op 
elke bedreigende onvoorwaardelijkheid, die altijd ‘tot geëxalteerde ver-
beelding’ kan stijgen, waardoor ik onvermijdelijk tot een ‘object van 
verachting (Verachtung), kan worden (6: 313). Verachting is het sensolo-
gische voorstadium van Achtung. Het zich-opwekkende is de wezenlijke, 
voorgewend redelijke, activiteit, die door het andere wordt verwekt en 
(dus) ook bij alle anderen moet worden terug-opgewekt. Alteriteit, figu-
rerend als door en bij anderen verwekte en ingestelde grens, kan niet 
anders dan oneindig mateloos opwekkend (of verlichtend) zijn, maar zal 
vroeg of laat – en altijd ontijdig, daar was Kant zeker bang voor – de or-
dening van het tautologische zelfrespect ontregelen. 

De permanente definitie van het auto-affect-effect is niets anders dan 
een van nature opgewekte interventie, een voortdurend ingrijpen waar-
door elke toestand wordt gedeeld in een pathologische deformatie en 
een morele formatie van onze plaats. Een ongenaakbaar ‘gegeven’, dat 
echter weigert een andere ongenaakbaarheid te erkennen, of onaange-
tast, onbetast te laten. Het wordt nu duidelijker waarom in Kants optiek 
de egologica van zelfin(ter)ventie en auto-conceptieve auto-affectie on-
vermijdelijk weerzinnige effecten moet hebben. Deze auto-allo-affec-
tieve werking, de Gemeinsinn, heeft namelijk een zeer discrete, gevoelige 
relatie met de categorische imperatief. Misschien is het morele gevoel 
wel nooit iets anders geweest dan een eigenaardig wakkere dubbel-affec-
tie: altijd al een effectieve affectie voor en tegen iets volstrekt anders. 
Het Faktum der Vernunft is nooit één fixatie geweest. 

De Gemeinsinn is een auto-immuunsysteem dat in de zuivere rede 
huist (en andersom). Dit systeem kan niet anders worden begrepen dan 
als een patho-logisch aanwakkerende lust tot saamhorigheid. Het Gemein 
van de Gemeinsinn laat zich uiteraard als ordinair, platvloers of zelfs ge-
meen (vals, wreed, vilein) vertalen, maar er wordt vooral ook algemeen 
mee bedoeld (dat wat we gemeen denken te hebben). Toch is Gemein 
ook weer niet zo algemeen dat het gelijk staat aan universeel. Terecht 
vertaalt Thomas Baumeister ‘gemein’ met ‘gewoon’.1 In die zin is dit 
alledaagse ook verwant aan het Engelse common sense of commonplace. Het 
is het alledaagse geweld, het gewone instinct. Wlad Godzich werpt ook 
een verhelderend licht op ‘the demarcating’ van ‘commonality’: ‘What 

 
1 Thomas Baumeister, De Filosofie en de Kunsten, uitgeverij Damon 1999, 265. 
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takes place in the aesthetic judgment is not a singular event (...) but the 
demarcating of a field within which subjects are constituted as entities 
inhabiting a given set of spatiotemporal conditions, in such a way that 
these conditions define their commonality’.1 Het esthetisch oordeel is 
met andere woorden ingebed in een sensus communis, een lokaal gegeven 
kader van voorwaarden (a given set of spatiotemporal conditions). Maar wat 
betekent hier gegeven? Is het door en voor ons gewoon als wet gege-
ven? Of moet het veeleer gemeen, met alledaags geweld, steeds weer op 
anderen worden bevochten en aan anderen worden ontnomen? Als ge-
meenplaats (Gemeinspruch)? De vertaalster van Hannah Arendt maakt in 
dit verband een belangrijke opmerking:  
 

On the translation of Kants term ‘allgemein’: it should be noted that 
Arendt consistently substitutes ‘general’ where the standard translations 
have ‘universal’. One important reason for this change is suggested in 
Arendts essay ‘The Crisis in Culture’2, where she says that ‘judgment is 
endowed with a certain specific validity but is never universally valid. 
Its claims to validity can never extend further than the others in whose 
place the judging person has put himself for his considerations. Judg-
ment, Kant says, is valid ‘for every single judging person’, but the em-
phasis in the sentence is on ‘judging’; it is not valid for those who do 
not judge or for those who are not members of the public realm 
where the objects of judgment appear.3  

 
Uit deze toelichting kunnen we afleiden dat Gemein nog het meest te 
maken heeft met een gedeeld inzicht (zoals je een bepaalde voorkeur 
voor een (kunst)werk of een passie voor een bezigheid met iemand kan 
delen), saamhorigheid tussen actuele tijd- en ruimtegenoten. Dat lijkt 
Arendt ook te onderschrijven: 
 

Common sense – which the French so suggestively call the ‘good sens’, le 
bon sens, – discloses to us the nature of the world insofar as it is a common 
world; we owe to it the fact that our strictly private and ‘subjective’ five 
senses and their sensory data can adjust themselves to a nonsubjective and 
‘objective’ world which we have in common and share with others.4  

 
1 Wlad Godzich. The Culture of Literacy, Harvard University Press 1994, 283. 
2 In: Hannah Arendt, Between Past and Future, Harmondsworth: Penguin Books, (1961) 

1985, 221. 
3 Hannah Arendt, Lectures on Kants political philosophy, (ed. R. Beiner), Chicago 1982, 71. 
4 Arendt, Between Past and Future, 221. 
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De ‘five senses’ passen zich volgens Arendt vanzelfsprekend en uit zich-
zelf aan (adjust themselves). Dit lijkt me een iets te vrolijke voorstelling 
van zaken. Adorno heeft reeds gezegd dat uiterste integratie een uiterste 
aan schijn is. Gedeelde of wederzijdse gevoelens zijn niet noodzakelijk 
dezelfde gevoelens in of van één wereld. Het blijft altijd de vraag wie wie 
deelt, en tussen wie wel en tussen wie niet. 

Volgens de ego-logica van de transcendentaalfilosofie moet de Gemein-
sinn de grond zijn van onze uiterste eensgezindheid: Sinn als effect van 
en anticipatie op het gelijkheidsbeginsel van onze rede die onze subjectieve 
vijf zinnen africht. Gemeinsinn is de basis voor de praktijken die op z’n 
Nederlands in- en uitburgeringscursussen worden genoemd. De zuive-
rende rede is het constitutieve beginsel van de Gemeinsinn, van eenstem-
migheid (het zogenoemde ‘derde maxime’ van het gewone verstand [KU, 
145]). De Gemeinsinn weerspreekt weerzinnig de Gemeinspruch, op basis 
van de oergrond van de Machtspruch van de zuivere rede. Derrida heeft 
gelijk als hij zegt dat Kant de Gemeinsinn teleologisch opvat als bestemd 
tot de ‘idee van de unaniem universele gemeenschap dat het idealise-
ringsproces oriënteert. En zoals altijd, zolang zo’n idee aan de horizon 
blijft (reste), gaan het morele en empirische culturalisme een alliantie aan 
om het veld te domineren’ (VEP, 132; 116). 

De Kritiek van het oordeelsvermogen en de Antropologie in pragmatisch op-
zicht staan in het teken van ‘een fundamenteel humanisme’ (ibid.), waar-
bij de idee van de mensheid a priori wordt opgelegd aan de natuur, de 
cultuur en alle artefacten, die uiteindelijk hun schoonheid slechts ontle-
nen aan hun dienstbaarheid aan het territorium en het rechtsgebied van 
de ene redelijke idee.1 Zo bezien komt Kants omschrijving van Gemein-
sinn vrijwel overeen met het semiotische concept van solidariteit: een 
soort bewustzijn van onze gemeenschappelijke taal, ons taalgebied.2 Maar 
bij Kant is dit bewustzijn sterk fundamenteel universalistisch bepaald door 
een positief gevoel, of nog sterker: door een mateloze behoefte aan 
 
1 Kant verbindt de term van ‘volmaaktheid’ aan ‘objectieve innerlijke doelmatigheid’ (KU, 

66) De bepaling van deze relatie heeft heel wat voeten in de aarde, te meer omdat hier-
bij een kwestie in het geding is die door ‘gerenommeerde filosofen’ (KU, 66) – te weten 
Leibniz en Baumgarten – als opgelost is beschouwd: schoonheid wordt door hen een-
voudigweg beschouwd als een ‘verwarde’ volmaaktheid. Het is dus van groot belang 
voor Kant om te bepalen ‘of schoonheid zich ook werkelijk in het begrip van vol-
maaktheid laat oplossen’ (KU, 66) Een antwoord vinden we pas in de ‘dialectiek van het 
esthetisch oordeelsvermogen’ (§§55-60), waar met een niet ‘al te gewelddadige sprong’ 
(KU, 215) de kloof wordt overwonnen. Anders gezegd: het conflict tussen de lust en de 
zuiverende rede moet door de rede, in het voordeel van de rede, worden opgelost. 

2 Zie bij Greimas: Sémiotique, dictionnaire etc. onder de rubriek ‘solidarité’. In de optiek van 
Lévi-Strauss is solidariteit altijd slechts solidariteit van een groep (ESK, 46-47). 
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positief gevoel. Onze regels scheppen de schijn van een zowel nationaal 
als omnipotent kader. Arendt had gelijk wat betreft de Gemeinsinn: ‘its 
political significance is perhaps more far-reaching and at the same time 
more profound’.1  

De vooruitstrevende identificatie van de sensus communis aestheticus met 
de idee van de unaniem universele gemeenschap kan ook nog op een 
andere manier taalkundig worden verhelderd. Volgens Émile Benveniste 
verwijst de Latijnse term munus naar noties van sociale aard. ‘In feite 
heeft munus de betekenis van een “plicht, een publieke dienst”. Verschil-
lende adjectieven zijn ervan afgeleid: munis, immunis, communis. De laat-
ste heeft een parallel in het Gothisch: ga-mains, Duits gemein “gemeen”.’2 
De munus is een ‘uitgave’ (in de vorm van spelen en spektakel) die een 
gekozen magistraat moet doen in ruil voor zijn verkiezing. Immunis is 
degene die niet aan deze plicht voldoet. Communis wijst op een systeem 
van compensatie waardoor de gemeenschap wordt bepaald: ‘een groep 
personen verenigd door de band van wederkerigheid’.3 Wanneer ik deze 
linguïstische bevinding terugkoppel naar Kants communis aestheticus, dan 
is het aannemelijk dat Kant hiermee een complexe eenheid van wederke-
rige relaties in gedachte had, die helemaal niet zo ‘wezenlijk onderschei-
den’ (KU, 80) zijn van universele unanimiteit (sensus communis logicus). 
De oordelende subjecten zijn op grond van hun Gemeinsinn in het ge-
heim verzameld rondom een machtscentrum van een magistraat (censor, 
criticus of smaakrechter) die op zijn beurt het redelijke en hoogste gezag 
vertegenwoordigt. In die zin is Gemeinsinn een pathologische oefening 
in respect (straffen en gehoorzamen) – een oefening in alledaagse wreed-
heid. De sensus communis is een census communis. In zijn sociale effecten is 
de Gemeinsinn niet te onderscheiden van een Gemeinmachen wat nooit 
Gemein heeft willen zijn. Het ‘gemein’ is tevens het belangrijkste ken-
merk van Kants esthetische vriendschap. 

De Gemeinsinn is, als effect van onophoudelijk ansinnen en oordelen, 
sensus en census tegelijk, het teleologische principe tot het vormen van 
een gezellige en natuurlijke burgerlijke natiestaat. En deze s-census ver-
wekt zich als een oneindige gewelddadige articulatie van uit- en inslui-
ting, die uiteindelijk alles afstemt op de strategie van progressieve con-
census. Het effect van ons Urteil is een Ausspruch die altijd een Abbruch is. 
In de woorden van Derrida : ‘La violence apparait avec l’articulation’ (ED, 
219). 

 
1 Arendt, Between Past and Future, 223. 
2 Émile Benveniste, Indo-European Language and Society (1969), London 1973, 79. 
3 Ibid. 
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Geen enkel esthetisch oordeel van burgers – niet van critici, niet van 
museumdirecteuren – is belangeloos. Het Gemein gaat vooraf aan de deugd 
van een nationale staat, gebaseerd op autonome wetgeving, en dient er 
permanent op afgestemd te worden. Wij willen altijd, a priori en onbe-
wust ons lijf voelen en met elkaar spelen, binnen de perken die wij lek-
ker vinden. Hoe denkt Lévi-Strauss nu de etnische effecten en restricties 
van deze interveniërende macht te observeren, ook daar waar (nog) geen 
natiestaten bestaan? Zou Lévi-Strauss misschien de effecten willen trace-
ren van, in Kants woorden, een ‘oorspronkelijk recht’ (Rechtsleer, §60) of 
een rechtsgrond (Rechtsgrund, KU, 137)? 

De omwenteling van het kantiaanse schematisme houdt in, dat Lévi-
Strauss de derde categorie van relatie (zoals gezegd: ‘gemeenschap’, A 
80; B 106) weliswaar overneemt, maar hij interpreteert deze categorie 
niet als een a priori ethisch of esthetisch beginsel, hij past deze categorie 
als elementaire structuur van verwantschap toe op alle mogelijke antro-
pologische feiten. Na de Gemeinsinn zet Lévi-Strauss een keten voort, die 
Derrida aanduidt als: ‘affinité, parenté, Verwandschaft, appartenance, co-
appartenance identitaire: Zusammmengehörigkeit (PA, 73; 55). Zo lijkt Lévi-
Strauss inderdaad de aanspraken op en effecten van een oerrechtsgrond 
te willen traceren, een recht dat een volk volgens Kant niet kan verlie-
zen: het recht om zich ‘in een gemeenschapsstructuur (gemeines Wesen) te 
verbinden’ (6: 349): ‘jederzeit mit sich selbst einstimmig denken’ (KU, 145).  

In dit opzicht bestaat er een haast onlosmakelijke aaneenschakeling van 
het bezige wezen, de Gemeinsinn en de elementaire structuren van ver-
wantschap die door een interventie-macht worden bepaald. Die macht is 
nooit a priori redelijk geweest. Het is een voeging van en tegen het ‘on-
gevoegde (Unfug)’ (ibid.). Lévi-Strauss legt de force en de zin van de Ge-
meinsinn als een hetero-logica bloot, daarbij deconstrueert hij de etnische 
auto-suggestie van de autonome Gemeinsinn. Waar blijven nu volgens hem 
de resten van het ongevoegde?  
 
Decentrering van de Gemeinsinn 
Als Lévi-Strauss aan één transcendentaal gegeven wil ontsnappen, dan is 
het wel de metafysische grondslag van de plicht, het positieve gevoel, en als 
hij in het Zuid-Amerikaanse oerwoud één idee tracht kwijt te raken, dan 
is het wel de gedachte dat er een a priori redelijke Sinn of een heuristisch 
begrip zou bestaan. Toch meent ook hij dat menselijke relaties logisch ver-
lopen. Met behulp van de structurele logica kan de politico-logica van de 
Gemeinsinn worden doorzien als een lokale logica, maar tegelijk beoogt 
Lévi-Strauss de kosmopolitische talenten van alle culturen te bundelen.  
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Kant verstaat onder Gemeinsinn een soort (kapitalistische) handel in 
allerlei waarden en goederen, uitgeoefend door autonome rechtspersonen. 
Elke persoon is in beginsel een autonoom wezen en een mens staat het 
zelfs vrij om levenslang ongehuwd en toch respectabel door het leven te 
gaan (Kant is voor zichzelf het beste voorbeeld). Voor Lévi-Strauss is een 
dergelijke autonomie uitgesloten: zodra een lid binnen of buiten een 
gemeenschap single blijft, is hij zo goed als ten dode opgeschreven, en 
leidt hij of zij het leven van een paria of uitschot, hij is een overbodige 
rest. Deze paria interpreteer ik als de rest die na de decentrering van het 
transcendentale subject resteert, en deze vriend onderhoudt (voorlopig 
nog onbegrijpelijke) banden met anderen. 

Aan het slot van De elementaire structuren maakt Lévi-Strauss ondubbel-
zinnig duidelijk dat hij zijn regel van wederkerigheid opvat als een uit-
werking van een ontdekking van Marcel Mauss, te weten het antropo-
logische fenomeen van de gift (het geschenk, het cadeau, het gegevene): 
‘Het incestverbod is minder een regel die verbiedt te trouwen met de 
moeder, de zuster of de dochter, dan een regel die verplicht de moeder, 
zuster of dochter weg te geven aan anderen. Het is de regel van de gift 
par excellence’(ESK, 481). Zoals reeds gezegd, incestverbod en uithuwelij-
king moeten als homoloog worden opgevat, op basis van het principe 
van wederkerigheid. Het vijfde hoofdstuk van De elementaire structuren 
lijkt tot doel te hebben dit principe in een algemene, sociaal-culturele 
context te plaatsen, zodat elke andere vorm van ruil en interactie ana-
loog aan de categorieën van endo- en exogamie als uitwisseling kan 
worden geïnterpreteerd. De voortzetting die Lévi-Strauss ten opzichte 
van Mauss beoogt, is niet zozeer gelegen in een kritische, niet-marxisti-
sche, socialistische visie op economische fenomenen zoals schaarste en 
ruil, als wel in het verder ontwikkelen van de gedachte van een mon-
diale economie in het voetspoor van Kant.1 

Mauss heeft in zijn monumentale studie Essay over de gift aangetoond 
dat de potlatch ‘een totaal sociaal feit’ (SEP, 60; ESK, 52) is, en in het 
verlengde hiervan is volgens Lévi-Strauss uitwisseling te begrijpen als 
een vorm van lokale en tegelijk mondiale beweging, van handelingen en 
reflecties met betrekking tot alle goederen. De structuur van de potlatch 

 
1 Mary Douglas meent zelfs dat Mauss’ begrip van de potlatch als pendant begrepen kan 

worden van Adam Smiths notie van de onzichtbare hand: ‘The gift cycle echoes Adam 
Smith’s invisible hand: gift complements market in so far as it operates where the latter is 
absent’ ... Mauss’s fertile idea was to present the gift cycle as a theoretical counterpart to 
the invisible hand’ (voorwoord bij The Gift, xviii) Ook Kant was sterk beïnvloed door 
Schotse Verlichters als David Hume en Adam Smith. 
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is af te lezen aan specifieke transacties: het wederzijds geven van ge-
schenken, gepaard gaand met de rituele verplichting van de ontvanger 
om te accepteren en (iets) terug te geven. Vanuit een westerse optiek is 
deze vorm van globalisering economisch waardeloos: er wordt geen 
‘tastbaar resultaat geboekt, zoals in het geval van commerciële transacties 
in onze samenleving’ (ESK, 54). 

Maar Lévi-Strauss wil de relatie tussen de ruil- en geldeconomie niet 
als een statische tegenstelling begrijpen: ongemerkt is volgens hem na-
melijk het principe van wederkerigheid ook nog steeds in de westerse 
cultuur van kracht. In ons sociaal-economisch leven is een commercieel 
‘artikel’, een ‘goed’ of een ‘waar’ namelijk ook nog iets anders (il y a bien 
autre chose). Goederen zijn als economische waren tevens voertuigen en 
instrumenten voor realiteiten van een andere orde (réalités d’un autre ordre), 
zoals macht, invloed, sympathie, status en emotie. Lévi-Strauss noemt de 
potlatch een ‘kundig spel van uitwisseling’ en vergelijkt het met het 
schaakspel, een sociaal verkeer binnen van te voren bepaalde sociaal-
economische grenzen (ESK, 54)1. Ook het subdoel van de kapitalistische 
economie zou zijn het uitlokken van een tegenzet (en een pion moet 
uiteindelijk afgeruild kunnen worden tegen een dame). Het zou een ver-
gissing zijn om te denken dat de emotionele en morele waarden van de 
gift beperkt zijn tot de zogenoemde primitieve cultuur. Het complexe 
geheel van uitwisseling bestaat in elke gemeenschap uit ‘bewuste of onbe-
wuste manoeuvres met als doel om zich te beveiligen en om zich te 
beschermen tegen risico’s, in het dubbelzinnige veld van allianties en 
rivaliteiten’ (ESK, 54).  

Gelet op de symbolische waarde van geschenken, worden in de wes-
terse samenleving vooral de ‘niet-wezenlijke waren, zoals bloemen, 
snoep en ‘luxe artikelen’, waaraan een grote psychologische, esthetische 
of sensuele waarde wordt gehecht, geschikt geacht als wederzijds ge-
schenk’ (ESK 55-56). Hoewel arbitrariteit opgeheven kan worden door 

 
1 De vergelijking met het schaakspel is uiteraard door Lévi-Strauss bedoeld als een verwij-

zing naar een klassiek semiologisch voorbeeld. In Cours de linguistique générale maakt De 
Saussure de vergelijking tussen de taal en het schaakspel, in het bijzonder tussen de 
linguïstische regels en de regels van het schaakspel (Hfst III, §4 en §7) Opvallend is een 
verschuiving tussen De Saussure en Lévi-Strauss: als De Saussure over de zetten in een 
schaakspel spreekt, ziet hij ‘veranderingen in waarden’ (mijn cursief) in het spel als geheel 
(126; 88) De Saussure spreekt over de wisseling van waarden, Lévi-Strauss legt bij zijn in-
terpretatie meer de nadruk op het uitwisselen, ruilen of afruilen van waren en waarden tus-
sen de spelers.  
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bijna elke willekeurige handeling, en met elke willekeurig waar1, schijnt 
er toch, bijvoorbeeld in Frankrijk, een artikel te zijn dat zich in het 
bijzonder zou lenen voor uitwisseling: de wijn is bij uitstek een ‘sociale 
waar’ (ESK, 58)2. Reeds het ‘totale sociale feit’ dat plaatsvindt in goed-
kope restaurants waar men gewoonlijk dicht op elkaar zit, en waar soms 
iemand een ander een glas wijn aanbiedt, waarna er zich een gesprek 
ontspint zodra het aanbod wordt geaccepteerd, is een exemplarisch 
voorbeeld voor de gedachte dat ‘er meer is in de ruil (l’échange), dan in 
de zaken (les choses) die worden uitgewisseld’ (SEP, 69; ESK, 59). Het 
ruilobject is altijd iets relatief waardevols en heeft de functie, als wille-
keurig ding, van spil ten dienste van het beoogde wij-gevoel. 

In het licht van de transformatie van het transcendentalisme in het 
structuralisme kan nu op twee dingen worden gewezen. 1. Het trans-
cendentalisme kan in kentheoretisch opzicht exogaam worden ge-
noemd: de kenvermogens ‘rede’ en ‘gevoel’, die tot vreemde families be-
horen, kunnen wel maar mogen nooit absoluut synthetiseren (Kant 
gebruikt de term ‘problematisch’). 2. Dit incestverbod gaat gepaard met 
een onstuitbaar incestverlangen, te weten de Gemeinsinn. In sociaal-cul-
tureel opzicht is het transcendentalisme etnocentrisch en endogaam, in 
de zin dat de eigen waarden als autonoom, soeverein en waarschijnlijk altijd 
als van een superieure oorsprong worden beschouwd. De zuivere reflectie 
plukt bloemen louter voor haar eigen plezier. Het is dit incestverlangen 
dat door Lévi-Strauss geproblematiseerd en gerelativeerd wordt, samen-
gevat in de zin: ‘indianen plukken geen bloemen, dat wil zeggen, niet 
met plezier’ (TSM, 43, zie ook: Lyotard 1979). Het a priori principe van 
wederkerigheid is ontdaan van zijn totemistische aanspraak op zuivere 
autonomie en zuiver zelfbehagen. Indianen plukken bloemen en veren als 
ruilmiddelen, tekens volgens aposteriori geldige regels van communicatie. 
Elke kosmopolitische kunstenaar weet dat ‘waarden’ lokale effecten zijn. 

Lévi-Strauss interpreteert hetero-affectieve relaties nog tyloriaans als 
oppositie. ‘De oppositie tussen mij en de anderen’ (ESK, 84). Toch de-
centreert hij zo reeds de auto-suggestie van de Gemeinsinn en slaagt hij 
grotendeels in zijn kritiek op het etnocentristische denken van de wes-
terse metafysica. De ‘a-centrische structuur’, zoals Derrida in Het schrift en 
de differentie betoogt, komt daarmee in het vizier. Tegelijk echter blijkt 

 
1 Lévi-Strauss is in de zestiger en zeventiger jaren vaak als vrouwenhater bekritiseerd, van-

wege ‘the androcentric bias’ van zijn begrip van exogamie (Johnson, 41, voetnoot). Hij 
zou ‘de vrouw’ hebben beschouwd als ding of koopwaar.  

2 Greimas wijst op zowel de wijncultuur van de Fransen, als op het gebruik van bronwater 
in Turkije (Du Sens, 161). 
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bij Lévi-Strauss de supplementaire ratio slechts een fractie te verschillen 
van de zuivere rede en ‘een ethiek van de aanwezigheid’ luidt aldus ‘een 
nieuw humanisme’ in, met als ‘gemeenschappelijke grond’ (ED, 427-8) 
de logica van wederkerigheid. 

Omdat Lévi-Strauss pretendeert, ten aanzien van alle tradities en ritu-
elen omtrent het huwelijk, het principe van wederkerigheid en de daarbij 
behorende elementaire structuren bloot te leggen, heeft hij nog geenszins 
afscheid genomen van wat Derrida het fonocentrisme heeft genoemd 
(DLG, 151). Fono-logocentrisme, met een identieke lege vorm en een 
identiek beginsel van totale circulatie, geldt ook voor Lévi-Strauss nog als 
fundamenteel criterium. Zijn vlechtwerk kan niet volstrekt on-logisch 
beginnen, zelfs het allereerste ‘intuïtieve gevoel’ (CC, 10; RC, 2) heeft 
een structurele functie. De beoogde winst van het structuralisme is de 
transformatie van het contingent effect-affect tot een relatieve – ver-
schuivende en wisselende – heteronome grensbepaling, een techniek van 
en een reactie op ontheemding; dat wil zeggen: tot een ‘factum’ dat al-
tijd schijnbaar autonoom effectief is. De vraag is: hoe krijgen we ooit 
zicht op dat uitgeslotene, het resterende? En kan het wel een kwestie 
van krijgen zijn? 
 
De wet van wederkerigheid 
Als laatste stap in een proces van generalisatie – en als voltooiing van een 
soort reflexieve beweging – worden in De elementaire structuren de inci-
dentele gevallen van de beperkte uitwisseling (l’échange restreint) als bij-
zondere gevallen van de gegeneraliseerde uitwisseling (l’échange généralisé) 
begrepen. Lévi-Strauss werkt niet apriorisch, subjectief reflexief, van 
singuliere ‘bloem’ naar de algemene subjectieve idee van ‘harmonie’, 
maar aposteriori, objectief reflexief: van ogenschijnlijk toevallige relaties 
naar één wereld van relaties (le monde des relations) (SEP, 553). 

De structurele antropologie observeert hoe lokale krachten, als quasi-
transcendentale werkingen, naar een wereld toewerken. Behalve in het 
proces van uithuwelijking in dualistische organisaties, is de wisselwer-
king ook terug te vinden in de mythologie van de gemeenschap, waar 
een quasi-kantiaans tweepartijenstelsel voortgezet wordt in ‘karakteris-
tieke opposities’ zoals rood en zwart, helder en duister, dag en nacht, 
winter en zomer, noord en zuid, hemel en aarde, sterk en zwak, goed 
en kwaad etc. (ESK, 69). Lévi-Strauss sluit zich enerzijds aan bij de be-
vindingen van andere antropologen, zoals Tylor en Frazer, die onder-
kend hebben dat de dualistische organisatie een wijdverbreid fenomeen 
is – van Indonesië tot Tahiti, van de Australische aboriginals tot Noord-
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Amerika. Maar anderzijds distantieert hij zich van de antropologen die 
menen dat wederkerigheid beperkt is tot dualistische organisaties. Hij 
keert het argument om: er zijn niet even zoveel dualistische gemeen-
schappen als fenomenen van wederkerigheid, maar: het principe van 
wederkerigheid bestaat onafhankelijk van toevallige organisatievormen, 
en dit principe kan behalve bij dualistische ook bij andere organisaties 
worden waargenomen: ‘niet de dualistische organisatie is wezenlijk, 
maar het principe van wederkerigheid’ (ESK, 72). Als de dualistische 
organisatie een bepaalde ‘vorm van het principe van wederkerigheid’ is, 
is het niet zelf een institutie maar eerder een verschijnsel waarin het 
principe van wederkerigheid op een bepaalde manier tot uitdrukking 
komt:  

Soms heeft het principe alleen betrekking op sportieve competitie; in 
andere gevallen strekt het zich uit tot het politieke leven (en de vraag 
of het tweepartijenstelsel niet een toepassing is van dualisme kan zon-
der absurditeit gesteld worden); in weer ander gevallen betreft het het 
religieuze en ceremoniële leven. Uiteindelijk kan het zich uitstrekken 
tot het huwelijkssysteem. In al deze vormen bestaat een gradueel en 
niet een wezenlijk verschil; een verschil in algemeenheid, niet in soort. 
Om hun gemeenschappelijke basis te begrijpen, moet men zich eerder 
richten op bepaalde fundamentele structuren van de menselijke geest 
(l’esprit humain), dan op geprivilegieerde regio's in de wereld of be-
paalde perioden in de geschiedenis van de beschaving (SEP, 95-96; 
ESK, 75).1 

 
Op welk niveau dan ook, het principe van wederkerigheid is ‘altijd 
werkzaam en altijd in dezelfde richting, op elk ogenblik gebruikmakend 
van dikwijls fragiele en incomplete institutionele structuren, ter verwer-
kelijking van dezelfde doeleinden’ (ESK, 76). Lévi-Strauss staat niet een 
soort universele sociaal-culturele wetgeving of een regulatieve Rede 

 
1 In het zevende hoofdstuk rekent Lévi-Strauss af met de ‘archaïsche illusie’ dat er een we-

zenlijk onderscheid zou bestaan tussen het denken van kinderen en volwassenen, en dat 
er in die zin ook een onderscheid zou bestaan tussen respectievelijk westerse volwasse-
nen en ‘primitieve’ volwassenen (of psychiatrische patiënten): ‘het denken van de vol-
wassene en het denken van het kind verschillen eerder in extensie dan in structuur’ 
(ESK, 92) En: ‘Van geboorte af is ieder kind toegerust met het ontwerp van mentale 
structuren’ (ESK, 93) Lévi-Strauss argument is dus dat verschillende culturen structureel 
equivalent zijn: ‘Hoe meer we doordringen tot de diepe niveaus van het mentale leven, 
des te meer dienen de structuren zich aan, waarvan het aantal in dezelfde mate afneemt 
als hun striktheid en eenvoud toeneemt’ (ESK, 94) Dus evenals kinderen en volwassenen 
structureel niet zouden verschillen, verschillen ‘beschaafde’ en ‘primitieve’ culturen niet.  
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voor ogen, maar eerder een sociaal-factische werking, een kosmopoli-
tische zucht in elke lokale cultuur. Aan de hand van vele voorbeelden, 
over vrijwel de gehele wereld, kan deze werking ‘op een puur empirisch 
niveau’ worden aangetoond, met behulp van de linguïstische ‘noties van 
oppositie en correlatie’, waar uit moge blijken dat ‘het dualistische prin-
cipe niets anders is dan een modaliteit van het principe van wederkerig-
heid’ (ESK, 83). 

Een belangrijke aanwijzing voor dit kosmopolitische verlangen is het 
fenomeen van het verbod op incest in het geval van parallelle neven en 
nichten (de zoons van broers en de dochters van zusters). De handhaving 
van dit verbod blijkt in veel gevallen gepaard te gaan met een geprefe-
reerde relatie tussen kruiselingse neven en nichten (le mariage entre cousins 
croisés). Realiseren we ons dat er louter op grond van het incestverbod 
geen natuurlijk verschil is tussen parallelle neven-nichten en kruiselingse 
neven-nichten, dan moet de keuze voor het kruiselingse huwelijk be-
grepen worden als een voorkeur voor een specifieke vorm van incest. Het 
systematische en coherente karakter van een dergelijk kruiselings huwe-
lijk getuigt volgens Lévi-Strauss van een ‘logische macht’ (une puissance 
logique, SEP, 128; ESK, 100). Deze macht zet zich ook in allerlei andere 
gemeenschapsvormen voort. Gemeenschappen met een dualistische 
organisatie en gemeenschappen met een voorkeur voor het kruiselingse 
huwelijk komen weliswaar onafhankelijk van elkaar voor, maar daarbij 
geldt dat zij in een structurele relatie tot elkaar staan: ‘de afwezigheid 
van de eerste kan worden gesupplementeerd (peut être suppléé) door de 
tweede’ (SEP, 133; ESK, 103).  

Om de universele geldigheid van het principe van wederkerigheid te 
kunnen aantonen moet de exclusieve koppeling van dit principe aan 
dualistische organisaties niet alleen worden losgelaten, de logische macht 
van het principe van wederkerigheid zou ook juist daar werken waar 
een dualistische organisatie ontbreekt (het is er slechts een modus van). 
Het feit alleen al, dat er tussen bloedverwanten een wisseling van sekse 
plaatsvindt – als een semiotische tekenwisseling – heeft reeds in veel 
gemeenschappen verregaande consequenties (ESK, 128). Uit de prefe-
rentie van verschillende gemeenschappen voor het incestueuze kruise-
lingse huwelijk, zou blijken dat het incestverbod niet alleen een biolo-
gische of morele institutie is, maar voortkomt uit een oercompensatie-
drang om, door middel van seksuele inversie, anderen te begrijpen als 
‘elementen van een geheel’. De karakteristieken van deze macht, die 
Lévi-Strauss later zelfs ‘de wet van wederkerigheid’ (ESK, 144) noemt, 
omschrijft hij als volgt: 



 164

Datgene waardoor het kruiselingse huwelijk wordt gekarakteriseerd, 
kan dus niet gereduceerd worden tot het bestaan van een sociale grens 
(barrière) tussen biologisch identieke gradaties. Het is evenmin een puur 
negatieve grens (limite) waarbij parallelle neven-nichten worden uitge-
sloten van huwelijk: het is een omkering van richting. De antipathie 
waarvan blijk wordt gegeven ten aanzien van parallelle neven-nichten 
verdwijnt niet alleen bij kruiselingse neven en nichten, zij wordt ge-
transformeerd in haar tegendeel (elle se transforme en son contraire), dat 
wil zeggen in affiniteit. Het is derhalve onvoldoende om een geïso-
leerde verklaring te geven van het verbod van parallelle neven-nich-
ten; het zou evenmin zin hebben om een interpretatie te geven waar-
bij de kruiselingse neven en nichten als mogelijke verbinding wordt 
ontkend. Het negatieve fenomeen en het positieve fenomeen zijn niets 
op zichzelf, maar constitueren de elementen van een geheel (les élé-
ments d’un tout) Als mijn algehele begrip juist is, dan moet men veron-
derstellen dat de kruiselingse neven en nichten worden aanbevolen om 
dezelfde reden (pour la même raison) dat parallelle neven-nichten worden 
uitgesloten (SEP, 166-167; ESK, 129). 

 
De raison d’être van de voorkeur voor het kruiselingse huwelijk ligt be-
sloten in een dubbelbelang om directe vorm van incest te vermijden (de 
kantiaanse categorische imperatief) en tegelijk indirecte vorm van incest te 
bevorderen (Gemeinsinn). Nu is ook te begrijpen waarom Lévi-Strauss in 
zijn inleiding het incestverbod een ‘schandaal’ heeft genoemd: deze Re-
gel verbiedt de ene vorm van incest maar leidt ook noodzakelijk tot een 
andere. De wereld van relaties (er)kent geen absolute alteriteit. 

Lévi-Strauss wil de ruil begrijpen als ‘slechts een aspect van een globale 
structuur van wederkerigheid’ (ESK, 137). Er schuilt een kosmopoliti-
sche logica in de ruil: oppositie, symmetrie, en transformatie zijn ver-
moedelijk mentale operaties die in elke menselijke gemeenschap anders 
plaatsvinden. Enkel en alleen al de tekenwisseling van sekse tussen 
bloedverwanten heeft volgens Lévi-Strauss voor veel – westerse en niet-
westerse – primitieve gemeenschappen verregaande consequenties, om-
dat daardoor de wederkerigheid tussen het zelf en anderen in gang 
wordt gezet. Het mannelijke en vrouwelijke kan zich zo als een nexus 
van inversies ontwikkelen. Frazer zag de structurele samenhang in een te 
beperkt – lokaal, historisch – perspectief, maar anderzijds erkent Lévi-
Strauss de precisie waarmee Frazer bijvoorbeeld het classificeringssys-
teem analyseert. Hij citeert Frazer instemmend: ‘It appears to have ori-
ginated in and to reflect as in a mirror, a system of group marriage’ 
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(ESK, 142). Lévi-Strauss denkt niet dat gemeenschappen vergeleken 
kunnen worden met spiegels of kristallen, maar hij meent wel dat het 
kruiselingse huwelijk een verschijnsel is van ‘wederkerigheid, als de uni-
versele vorm van huwelijk’, derhalve een ‘bijzonder geval waaruit de al-
omtegenwoordigheid (l’omniprésence) van wederkerigheid, achter het hu-
welijk, zeer duidelijk blijkt’ (SEP, 185; ESK, 143). Het lijkt welhaast of 
Lévi-Strauss een ‘positief gevoel’ heeft bij iets dat ‘niet van empirische 
oorsprong is’ (5: 73).Vandaar misschien dat hij ook ‘de gehele structuur 
van het huwelijk van kruiselingse neven-nichten’ een ‘fundamenteel 
kwartet’ noemt (SEP, 510; ESK, 442). 

De overgang naar het tweede deel van De elementaire structuren – over 
de gegeneraliseerde uitwisseling – wordt reeds voorbereid in het eerste 
deel. De kwestie in het tweede deel is: hoe kan de geldigheid van de 
wet van wederkerigheid worden aangetoond zelfs zonder dat er sprake is 
van een dualistische organisatie en/of beperkte uitwisseling. Het fe-
nomeen van het kruiselingse huwelijk biedt houvast: het komt in dua-
listische gemeenschappen voor, maar ook daarbuiten. Bij ontstentenis van 
een dualistische organisatie, roept het verschijnsel van het kruiselingse 
huwelijk aldus de vraag op of er een structureel verband bestaat tussen 
beperkte en gegeneraliseerde uitwisseling. Volgens Lévi-Strauss is het 
‘theoretisch noodzakelijk, zelfs voordat het feitelijk is vastgesteld’ (ESK, 
220), en dus dient er in het tweede deel aangetoond te worden 
 

dat verwantschapssystemen en andere huwelijkstypen die tot nu toe als 
onverenigbaar zijn beschouwd met wat doorgaans ‘huwelijk door uit-
wisseling’ wordt genoemd, in feite wel gebaseerd zijn op uitwisseling 
(ESK, 233). 

 
Het traject dat Lévi-Strauss in het tweede deel van De elementaire struc-
turen volgt om zijn these met empirisch bewijsmateriaal te ondersteunen, 
zal ik niet uitvoerig bespreken. Het is slechts mijn doel aan te geven tot 
welke universele vorm de notie van structurele uitwisseling wel moet 
leiden: de structurele Gemeinsinn. 

De beperkte uitwisseling die veelal aangetroffen wordt bij dualistische 
organisaties kan schematisch worden weergegeven als een ruil (van bij-
voorbeeld een vrouw) tussen twee families A en B waarbij A en B staan 
voor twee helften van een gemeenschap. De beperkte uitwisseling houdt 
verband met een dualistisch systeem, wat wil zeggen dat het ‘systeem 
alleen kan functioneren volgens mechanismen van wederkerigheid tus-
sen uitsluitend twee partners of een meervoud daarvan’ (ESK. 178). Aan 
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het slot van De elementaire structuren formuleert Lévi-Strauss het als volgt: 
‘als een man uit A trouwt met een vrouw uit B, dan trouwt een man uit 
B met een vrouw uit A’ (ESK, 440). Een dergelijk systeem heeft wel de 
mogelijkheid om zich te verdubbelen, maar de onderlinge uitwisselings-
mogelijkheden tussen de koppels blijft beperkt. Voegen we bijvoorbeeld 
aan AB een koppel CD toe, dan vindt er wel uitwisseling plaats tussen 
elk koppel afzonderlijk, maar er blijft een hiaat tussen koppel AB en 
koppel CD etc. Voor dit hiaat zoekt Lévi-Strauss de oplossing in de 
gegeneraliseerde uitwisseling (en hij denkt uiteraard ook dat elke ge-
meenschap onbewust die oplossing zoekt). 

Op transcendentaal niveau stuitte Kant al op een aanverwant pro-
bleem. Laat ik dus nog een keer de organisatie van de transcendentaal-
filosofie in dit licht bekijken. Als ik uitga van de beroemde formulering 
in de inleiding van de transcendentale logica Von der Logik überhaupt: 
‘Gedachten zonder inhoud zijn leeg; aanschouwingen zonder begrippen 
zijn blind’ (A 51;B 75), kunnen aan deze primaire oppositie – waarbij 
sprake is van wederkerige bepaling – vervolgens aanverwante opposities 
worden gekoppeld. Het dichtst bij deze oppositie staan de begrippenpa-
ren apriori/aposteriori en vorm/materie, vervolgens dienen zich koppels 
aan als noumenon/phaenomenon, gevolgd door opposities als intelli-
gibel/sensibel en geest/lichaam, mogelijk gekoppeld aan subject/object, 
bovenzinnelijk/zinnelijk, waarna er nog koppels als theorie/praktijk, 
zuiver/onzuiver, positief/negatief, etc. aan toegevoegd kunnen worden. 

De economie van het transcendentale begrijpmechanisme kan worden 
opgevat als voortvloeiend uit de fundamentele dichotomie of kloof waar 
Kant in de inleiding van de Kritiek van het oordeelsvermogen op wijst. Dan 
laat de probleemstelling en het doel van de derde Kritiek zich als volgt 
lezen. Er wordt een antinomische verhouding tussen natuur en vrijheid 
voorondersteld, en deze fundamentele antinomie kan binnen de dualis-
tische organisatie in principe eindeloos worden gedifferentieerd en uitge-
breid, maar er ontbreekt een definitieve overgang of verbinding. De 
complexe dualistische organisatie dreigt voortdurend uit elkaar te vallen. 
De vereiste eenheid wordt ook in de Kritiek van het oordeelsvermogen ge-
zocht. Er ontbreekt steeds een allerlaatste schakel in de gegeneraliseerde 
uitwisseling. De unificerende interventie van de rede heeft in de Kritiek 
van het oordeelsvermogen de functie om de culturele economie van een 
beperkte naar een gegeneraliseerde wederkerigheid te promoveren om 
zo een lokale cultuur te verheffen tot wereldcultuur. Het moge duidelijk 
zijn: de felbegeerde verbindende schakel is tegelijk een uiterst riskante 
toevoeging. Een of andere brugfunctie moet een verboden vereniging 
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herstellen. Het komt er op neer dat er moet worden verboden en dat er 
tegelijk zwaar bewaakt en gereguleerd tegen het verbod moet worden 
ingegaan. De eerste ‘moet’ is pijnlijk voor ons, de tweede ‘moet’ is onze 
lust.  

In het tweede deel van De elementaire structuren wordt het zoeken van 
een beperkte naar een gegeneraliseerde uitwisseling uitgewerkt. Voor de 
beide vormen van uitwisseling geldt volgens Lévi-Strauss, dat het geen 
onafhankelijke entiteiten zijn – evenmin als de categorieën endo- en 
exogamie. Beide cycli verschillen wel qua omvang, maar niet in struc-
tureel opzicht. Gelet op het algemene doel en de functie van wederke-
righeid – namelijk het zelfbehoud van een gemeenschap – lijkt aan de 
beperkte uitwisseling een groter nadeel te kleven. Het voordeel is de 
zekerheid van een korte cyclus van wederkerigheid: er is een garantie 
van direct vereffende schuld wat betreft het terugkrijgen van een huwe-
lijkspartner, zodat een uitgehuwelijkte vrouw niet als een oneindig ver-
lies hoeft te worden beschouwd. Een nadeel is dat de band tussen A en 
B onderling of tussen C en D onderling weliswaar hecht is, maar de 
band tussen koppel AB en koppel CD willekeurig. Er is sprake van een 
soort privatisering, een particularistische bundeling en daarom loopt het 
systeem van beperkte uitwisseling altijd het gevaar uit elkaar te vallen, 
dat wil zeggen: het is mogelijk dat de koppels afzonderlijk steeds endo-
gamer worden, een soort kartelvorming, ten gevolge waarvan andere 
clans verschrompelen. Deze beperkte vorm, die als het ware een ge-
frustreerde totaliteit is, wil wel een globale uitwisseling, met echte an-
deren (anti-incest), maar dat lukt niet op basis van die te korte, te rigide 
belangencirkel.  

De logische macht of kracht die noodzaakt tot gegeneraliseerde uitwis-
seling lijkt al deze nadelen van de beperkte uitwisseling ongedaan te 
maken. Kantiaans gesproken is het de kiem van staatsvorming die alle 
verstrooide partners moet omvatten in een geheel. In relatie tot de be-
perkte uitwisseling heeft de gegeneraliseerde, circulaire uitwisseling tot 
voordeel dat het aantal leden in principe oneindig uitgebreid kan worden, 
zodat beginnend met één enkele toevoeging (zeg C) er altijd volgt: 
 

A→ B→ C→ ... n→ n+1→A  
 
De overgang van beperkte naar gegeneraliseerde uitwisseling impliceert 
dus tevens een uitstel van wederkerigheid. Om nieuwe groepen als tus-
senschakels te kunnen inpassen in een steeds ruimer wordende keten 
moeten anderen geobserveerd en bezocht worden: N + 1 moet (als 
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vertaling van il faut), maar dat leidt zeker niet direct of noodzakelijk tot 
een teruggave. Sommigen van ons kunnen zich immers niet-gebonden 
voelen (misschien jaloers of misdeeld) of er zomaar vandoor gaan met 
onze schat. Onze angst komt er op neer dat anderen ons vroeg of laat 
vermoorden dan wel beroven. Voordeel van deze uitwisseling is dat elke 
leemte keer op keer als vanzelf ingevuld wordt: iedereen kan in principe 
worden ingepast. En het aspect van willekeur, dat bij de uitbreiding van 
de beperkte uitwisseling steeds opspeelde, wordt door deze vorm van 
continue circulariteit stap voor stap gereduceerd. Wij kiezen, en bepalen 
het liefst onze voorkeur, voordat anderen ons keuren. De kring wil zich 
als bij toverslag sluiten, en als dat gebeurt – zo vreest men ook – dan 
vindt er op den duur kortsluiting (incest) en desintegratie plaats. De 
cirkel moet zich in een redelijk ritme sluiten en openen. 

Gegeneraliseerde uitwisseling heeft een universalistische potentie, het 
kan immers voorzien in de integratie van etnisch en geografisch ver van 
elkaar verwijderde groepen. Elke arbitrariteit en particulariteit kan door 
deze circulatie worden geïntegreerd, omdat er geen herhaalde uitwisse-
ling plaatsvindt tussen koppels van arbitraire, exogene groepen, de we-
derkerigheid wordt in plaats daarvan geregeld door middel van een 
homogeniserend eenrichtingsverkeer. Door deze oriëntatie kan ook elke 
subgroep beter zijn eigen identiteit behouden (B ontvangt van A een 
huwbare vrouw en huwelijkt niet een vrouw aan A uit, maar aan C) 
(ESK, 289).  

Er rest echter een probleem. Bij gegeneraliseerde uitwisseling is een 
bepaalde clan of groep zijn uitgehuwelijkte vrouw definitief kwijt, en er 
is (nog) geen partij beschikbaar waarop de claim van herstel kan worden 
toegepast. N+1 geeft wel aan N (het alternatief is dat N+1 wordt uitge-
moord), maar N voelt zich om die reden niet automatisch verplicht om 
iets terug te geven. Er moet een N+2 worden gezocht. De sluiting van 
de cyclus is door de individuele leden van ons nooit op te eisen of te 
voorzien, geenszins gegarandeerd, maar vermoedelijk wel door het op-
perhoofd vurig gewenst of beloofd. Hij is de onmisbare, centrale calcu-
lerende macht en de unilineaire blik, die uitziet naar vereffening van 
schuld (sluiting van de cyclus) en vermijding van incest door de gave of 
gift van nieuwe anderen (uitstel van de sluiting). Er is een grote mate van 
vertrouwen vereist ten opzichte van het opperhoofd, vooral wanneer de cy-
clus uit zeer veel tussenschakels bestaat en hij de enige grond en mode-
rator is van eerlijke vereffening langs vele generaties. 

Er is altijd andersheid nodig, en die anderen zijn niet altijd binnen ons 
bereik, soms bevinden ze zich ver buiten onze horizon. En soms willen 
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ze niks met ons te maken hebben. Maar wij moeten iets van hen en wij 
moeten ze zoeken, ook al moeten zij misschien niks van ons hebben. Zij 
worden door ons bezocht, of ze nu willen of niet. Dit heurisme ver-
schijnt voor ons als de roep waaraan we noodzakelijk gehoor moeten 
geven. In dit perspectief verschijnt ‘uitgestelde wederkerigheid’ (ED, 23) 
altijd als negatief. Het ongeeflijke is voorbij ons, voor ons of na ons, en 
laat zich binnen de logica van wederkerigheid alleen denken als een 
overbodige gebeurtenis. Of als een gegeven dat voor ons nog niet be-
schikbaar is. Het niet-cyclische respect – iets wat oneindig uitstel te-
weegbrengt en ook voortdurend en onverwacht de cirkel interrumpeert, 
maar nooit van ons is, nooit ons toebehoort – is het onbehuisde, het 
absoluut andere, niet het eigendom van auto of allo, en tegelijk zowel 
binnen als buiten de structuur van wederkerigheid. Lévi-Strauss onder-
kent deze dubbelheid niet. Zijn logica lijkt eerder een redelijk geloof, 
verwant aan Kants redelijke idee (Vernunftidee) van een vreedzame, hoe-
wel nog niet meteen vriendschappelijke (wenn gleich noch nicht freundschaft-
liche; 6: 352, mijn curs.) gemeenschap van alle volkeren op aarde. 

Meer dan eens benadrukt Lévi-Strauss dat systemen slechts modellen 
zijn om de etnologische empirie te begrijpen, en dat de praktijk bestaat 
uit mengvormen in allerlei soorten en maten. In antwoord op de vraag 
of ‘dualistische organisaties nu echt bestaan’ relativeert Lévi-Strauss 
daarom in Structurele antropologie het onderscheid tussen de twee vormen 
van wederkerigheid als volgt: ‘Dit onderscheid komt mij vandaag de dag 
naïef over, omdat het te dicht bij de autochtone classificaties staat’ (AS, 
175; SA1, 150). Maar hij verwerpt het onderscheid niet, integendeel: 
‘Vanuit een logisch standpunt is het veel redelijker (plus raisonnable) en 
efficiënter om de beperkte uitwisseling te benaderen als een speciaal ge-
val van gegeneraliseerde uitwisseling’ (AS, 175; SA1, 151). De sociaal-
culturele werkelijkheid is waarschijnlijk zelfs totaal redelijk: ‘Als de ob-
servaties in deze studie worden bevestigd door andere voorbeelden, dan 
zullen we waarschijnlijk de conclusie trekken dat zelfs geen enkel bij-
zonder geval zich in de ervaring volledig realiseert behalve in de vorm 
van een imperfecte rationalisatie van systemen die niet kunnen worden 
gereduceerd tot dualisme, waarachter zij zich tevergeefs trachten te ver-
schuilen’ (ibid.). Zoals in de Gemeinsinn de rede in het geheim meespeelt, 
zijn lokale vormen van wederkerigheid de maskers van één drijfveer. 
Kant noemt het een ‘Aufgabe’, een soort plicht: ‘het begrip noumenon is 
dus niet het concept van een object, maar de onvermijdelijk met de 
beperking van onze zinnelijkheid samenhangende plicht’ (A 287;B 344, 
vert. aangepast). 
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4. 
PRAKTIJKEN VAN WEDERKERIGHEID 

 
 
Terwijl Habermas zich afvraagt ‘hoe een democratische legitimatie van 
beslissingen voorbij het staatskundige organisatieschema denkbaar is’, 
formuleert hij ook een doel voor ‘een getransformeerd zelfbegrip van 
mondiale actoren’ (1998, 165). Dit doel stelt hij in termen van een pro-
cedurele rationaliteit (‘elkaar toenemend begrijpen’), met als finale uit-
komst een ideale toestand van wederkerigheid: staten en supernationale 
regimes zouden toenemend elkaar moeten begrijpen ‘als leden van een ge-
meenschap die zonder alternatief (ohne Alternative) tot wederkerige belan-
genbehartiging ... genoodzaakt zijn’ (ibid., curs. Habermas). Waar komt 
de urgentie van dat ‘toenemend begrijpen’ en het ‘zonder alternatief’ van-
daan? Zijn het twee zijden van dezelfde medaille? Laat ik de vraag anders 
stellen: vanwaar de noodzaak van een praktijk van wederkerigheid? 

In de Kritiek van de zuivere rede is een voorvorm te vinden van de kern 
van ons begijpen, zoals die ook later in Kants ethische en esthetische 
definitie van gemeenschap zal terugkeren: ‘Het woord ‘gemeenschap’ is 
dubbelzinnig in onze taal, en kan zoiets als communio maar ook commer-
cium betekenen. Wij gebruiken dit woord in de laatste betekenis, die van 
dynamische gemeenschap zonder welke zelfs de lokale gemeenschap 
(communio spatii) nooit empirisch gekend zou kunnen worden’ (A 213; B 
260). Ter toelichting: ‘alle verschijnselen in onze geest moeten zich ... in 
gemeenschap bevinden ... en wederzijds (wechselseitig) hun plaats in één 
tijd bepalen, en daardoor een geheel (ein Ganzes) uitmaken’. Wil deze 
totaliteit op ‘objectieve gronden berusten’, dan moet de relatie tussen de 
waarnemingen onderling worden voorgesteld als ‘een wederzijdse in-
vloed, dat wil zeggen, als een reële gemeenschap (commercium) van sub-
stanties’ (A 214; B 261). Hoewel het Kant zuiver te doen is om kenthe-
oretische kwesties, lijkt hij hier toch reeds te anticiperen op de juridische 
definitie van commercium zoals omschreven in §62 van de Rechtsleer over 
het ‘wereldburgerrecht’: ‘alle volkeren bevinden zich in een gemeen-
schap van de bodem, niet echter de rechtmatige gemeenschap van het 
bezit (communio) en daarmee van het gebruik of het eigendom ervan, 
maar van de fysiek mogelijke wisselwerking (commercium)’ (6: 352). 1 

 
1 Benveniste wijst er op dat in het Latijn twee termen in relatie staan tot commercie en 

handel: commercium (afgeleid van merx, met mercor, mercator) en negotium (ibid.,113-120). 



 171

In de apodictische context van de Kritiek van de praktische rede was 
slechts ruimte voor de behandeling van zuiver ethische relaties, ‘onaf-
hankelijk van al het empirische’ (5: 68). Kant zag zich om een of andere 
reden genoodzaakt af te zien van een analyse van toevallige complicaties, 
zinnelijke affecten, de dynamiek van wederkerigheid tussen individuen, 
mensen en dieren, culturen etc., in het bijzonder wat betreft de estheti-
sche en erotische aspecten ervan. Die problematiek heeft hij opgescho-
ven naar de Kritiek van het oordeelsvermogen, de Religie en de Anthropologie. 

In de derde Kritiek wordt wederkerigheid aanvankelijk voorgesteld als 
ondergeschikt: ‘Nu houden we ons nog met de ondergeschikte vraag 
bezig: op welke wijze wij ons bewust worden van een wederkerige sub-
jectieve, onderlinge overeenstemming van de kenvermogens in het smaak-
oordeel?’ (KU, 57). Er zou al wel sprake zijn van een doelmatige activiteit 
(absichtliche Tätigkeit) die onze vermogens bespeelt (ins Spiel setzen). De 
beantwoording van de vraag of en hoeveel (logisch) geweld deze Tätig-
keit heeft, wordt uitgesteld tot aan de Kritiek van het teleologische oordeels-
vermogen. Ik ben het met George Dickie eens dat dit tweede boek(deel) 
Kants ‘meest omvattende schema’ is en dat ‘zijn kritische filosofie en zijn 
praktische filosofie, alsook zijn theorie van de smaak, daarin genesteld 
zijn’.1 Om die reden zou dit werk ook kunnen worden beschouwd als 
de matrix van de Mythologica’s, immers: ‘het structuralisme is volstrekt 
teleologisch’ (HN,615; NM, 687).  

Via de bespreking van voorbeelden op het vlak van de geologie, biolo-
gie en antropologie (KU, 229-231) komt Kant tot de definitie van het 
volgende principe: ‘Een georganiseerd product van de natuur is datgene 
waarin alles doel en omgekeerd (wechselseitig) ook middel is’ (KU, 239). Met 
‘causaliteit’ wordt slechts een uiterlijke, toevallige relatie aangeduid, en dit 
begrip is daarom niet toereikend ter interpretatie van de levende natuur. 
In een georganiseerd organisme zou nog iets anders actief zijn, een ‘inner-
lijke doelmatigheid’. Ter toelichting vervolgt Kant daarom ook: ‘Niets in 
dat product is voor niks (umsonst), doelloos of aan een blind natuurme-

 
Vooral deze laatste term is interessant omdat deze ‘voortkomt uit een negatieve uitdruk-
king’(ibid., 115) Nec-otium, afwezigheid van vrije tijd. Een activiteit die zich uitsluitend 
formeel door een ‘doen’ onderscheidt. Benveniste legt voorts ook het verband met negotium 
en het Griekse pragma, ten slotte betrekt hij hier enkele woorden uit de moderne Europese 
talen bij. Voor de pragmatische Kant is de term Geschäft van belang, een bezigheid, afgeleid 
van schaffen, die betrekking heeft op creëren, maken en vormen in het algemeen. Men 
denke bijvoorbeeld aan het einde van het voorwoord bij de eerste uitgave van de Kritiek 
van het oordeelsvermogen: ‘Hiemit endige ich also mein ganzes kritisches Geschäft’ (KU, 5). 

1 George Dickie. The Century of Taste, The Philosophical Odyssey of Taste in the Eight-
eenth Century, Oxford University Press, New York/Oxford 1996, 87. 
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chanisme toe te schrijven’ (KU, 239-240). Deze werking kan echter niet 
eenvoudigweg methodisch worden geobserveerd (Beobachtung, ibid.) – zeer 
waarschijnlijk vanwege de versluierd innerlijke vorm ervan (KU, 241).  

Bij wijze van toelichting op de titel §82 Over het teleologische systeem in 
de uiterlijke verhoudingen van georganiseerde wezens merkt Kant op dat ‘ui-
terlijke doelmatigheid een volstrekt ander begrip is dan het begrip van 
innerlijke doelmatigheid’. De innerlijke doelmatigheid zou zelfs in vrij-
wel geen enkele uiterlijke relatie kunnen worden geobserveerd. Het is 
opmerkelijk dat Kant hier één uitzondering maakt en daarbij zelfs van 
‘samenhang’ en ‘georganiseerd geheel’ spreekt: 

 
Er bestaat (es gibt) slechts één enkele uiterlijke doelmatigheid die met de 
innerlijke organisatie samenhangt, en die toch – zonder dat we ons hoe-
ven af te vragen waartoe dit wezen dat zo georganiseerd is had moeten 
existeren – in de uiterlijke relatie van middel tot doel werkzaam is. Het 
betreft hier de organisatie van beide seksen in relatie tot elkaar (in Bezie-
hung aufeinander) ter voortplanting van hun soort. Omdat men hier 
evenals bij een individu altijd nog kan vragen: waarom moest zo’n paar 
existeren? Het antwoord is: dit paar vormt in de eerste plaats een o r -
g a n i s e r e n d  geheel (ein organisierendes Ganze), hoewel niet een geor-
ganiseerd geheel in een enkel lichaam (KU, 293, spatiëring van Kant). 

 
Het genealogische schema van het bezige wezen krijgt hier zijn eerste 
formulering als een samenhang van innerlijke en uiterlijke doelmatigheid 
van twee lichamen die streven naar een georganiseerde totaliteit. De 
praktijken van wederkerigheid worden gereguleerd door dit genealogi-
sche schema. In hoofdstuk 2 heb ik reeds de dynamiek van dit schema 
aangeduid: het schema is niet een synthese, het is de regel ervan, en 
schematisme is een soort extra doefunctie. 

Ik richt me nu vooral op de vraag: hoe volgens Kant politieke praktij-
ken door het schematisme worden gereguleerd, en hoe die praktijken 
kunnen worden onderscheiden. Hoe bepaalt die innerlijke wederkerig-
heid onze cultuur en onze zeden? De Metafysica van de zeden is, zoals 
Jean-Claude Fraisse terecht stelt, niet gebaseerd op de volledige tabel 
van twaalf categorieën, er is inderdaad slechts één van de twaalf catego-
rieën overgebleven, vermoedelijk om teleologische redenen: de catego-
rie van wederkerigheid.1 

 
1 Jean-Claude Fraisse merkt op: ‘on remarquera évidemment que le plan suivi par ces deux 

ouvrages (de twee delen van de Metafysica van de zeden: de Rechtsleer en de Leer van de deugd, 
SvK) ne se fonde pas sur la table des catégories (in: Les catégories de la liberté selon Kant, 166). 
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In Kants werk lijkt het belangrijkste altijd op het laatst te komen. Hoe-
wel in de Metafysica van de zeden de tabel van categorieën hoegenaamd 
geen rol meer speelt, gebruikt hij wel door dit hele werk heen, en zelfs 
veelvuldig, de termen ‘wederzijds’ (wechselseitig) en ‘wisselwerking’ (Wech-
selwirkung). Opvallend is de zeldzame formulering in §24 van de Leer van 
de deugd: ‘het principe van wisselliefde’ (das Prinzip der Wechselliebe). 
Christine Korsgaard ziet wat betreft het aspect van wederkerigheid in 
het latere werk van Kant zelfs een hechte relatie tussen hem en Aris-
toteles: ‘Ik ontleen het idee dat persoonlijke relaties gekarakteriseerd zijn 
door wederkerigheid aan Kant en Aristoteles, twee van de zeer weinige 
filosofen in onze traditie die over dit onderwerp hebben geschreven’ 
(190). Maar niet alleen de persoonlijke relaties, en niet alleen de Metafy-
sica van de zeden staan in het teken van wederkerigheid, ook de metafy-
sische grondslagen (Anfangsgründe). In de inleiding van de Rechtsleer (§B. 
Was ist Recht?) worden in de hoofdstukken over het privé-recht uit-
voerig de concepten van communio en commercium in hun onderlinge re-
latie geanalyseerd, in het bijzonder wat betreft het mijn en dijn (§§6-13), 
seksuele en huwelijkse relaties (§24), geld (§31) en het wereldburger-
recht (ius cosmopoliticum, §62). 

Wederkerigheid heeft voorts niet alleen betrekking op juridische rela-
ties, maar vooral ook op (on)zedige affecties, en dat wil dus zeggen op 
zowel vluchtige alsook meer bestendige ethische en esthetische vormen 
van censuur (de s-census van het vorige hoofdstuk). In het tweede deel 
van de Metafysica van de zeden (Leer van de deugd), blijkt wederkerigheid 
in de ‘liefdesplicht’ te kunnen worden samengevat (6: 448, §23). Ge-
voelens die doorgaans als volstrekt anders worden gewaardeerd, kunnen 
als het ware door een nog hogere ‘heilige plicht’, tot een omvattend ge-
heel worden gesoldeerd, mits ze maar gefundeerd zijn in het gelijkheids-
beginsel van de praktische rede, zodat ‘de plicht van wederkerige wel-
willendheid, volgens het principe van gelijkheid, mijzelf en alle anderen 
naast mij omvat’ (6: 451, §27). Deze plicht lijkt als twee druppels water 
op wat Lévi-Strauss de ‘heilige plicht van de mensheid’ heeft genoemd. 

De hierboven geschetste toestand van effectieve wederzijdse affecties 
komt zeker niet spontaan uit de lucht vallen. Er is met andere woorden 
een subtiele afweging van oordelen aan voorafgegaan. In de Kritiek van 
het teleologische oordeelsvermogen lezen we reeds dat ‘alleen in de burger-
lijke samenleving de grootste ontwikkeling van natuurtalenten kan 
plaatsvinden’ (KU, 301). Deze bestemming vindt haar juridische basis in 
§44 van de Rechtsleer, er volgt immers ‘a priori uit de redelijke idee (a 
priori in der Vernunftidee)’ dat mensen hun natuurtoestand verlaten ‘waarin 
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een ieder zijn eigen zin volgt’ om onvermijdelijk met elkaar in contact 
te treden (mit denen in Wechselwirkung zu geraten er nicht vermeiden kann) 
en zich te verenigen in een samenlevingsvorm volgens burgerlijke wet-
geving (6: 312). 

Kant meent dat alle ogenschijnlijk toevallig tegengestelde affecten, 
waarderingen en belangen (in de grond de strijd tussen mijn en dijn) 
door middel van praktijken van wederkerigheid kunnen worden vere-
nigd en vereffend. Het geheel moet zich onder druk van ‘wetmatig ge-
weld’ (ibid.) organiseren, als van nature geïnitieerd door een omnipo-
tente wilskracht. Kant is echter realist en empirist genoeg om, behalve 
aan metafysische, absolutistische effecten en affecten, ook waarde te 
hechten aan de inwerkingen van toevallige wereldse restricties en inter-
ferenties van sociale en geografische aard. Hoewel de uiterlijke empirie 
volgens transcendentale beginselen nooit een zuiver logische status kan 
krijgen, en dus sociaal-historische gebeurtenissen voor Kant ook altijd 
arbitrair moeten zijn, lijkt er in de Metafysica van de zeden een wezenlijke 
verschuiving op te treden, zodat dit werk samen met de Mythologica’s 
welhaast een twee-eenheid lijken te vormen. Extremes meet.  

In de Metafysica van de zeden krijgen lichamelijk-zintuiglijke limitaties 
een quasi-transcendentaal karakter en een affectief-logische natuur. Om-
dat de lichamelijk-fysische ruimte nationaal-globaal en staatkundig be-
zien beperkt is, moeten alle mensen op een of andere manier wel met 
elkaar in een geheel leven, in een relationele ruimte, bepaald door een 
sferische wetgeving. Er schuilt in dit moeten van Ge-mein-schaft een meer 
dan toevallige restrictie van het mein, het is niet zomaar ge-schaft, niet 
zomaar een Geschäft, maar een effect van een oneindig logische en affec-
tieve wisselwerking op grond van een ‘gemeenschappelijk (gemeinsam) 
bezit’, vanwege ‘de eenheid van alle plaatsen op het aardoppervlak’, zo 
luidt het in §13 van de Rechtsleer (6: 262). Deze categorische voorwaarde 
bewerkstelligt onze Gemeinsinn als affect of eerder: als effact (ik ben be-
nieuwd of deze e-a wisseling ook in het Engels hoorbaar is). Er zijn 
zoals gezegd tenminste twee facta, veel later in de Rechtsleer geherformu-
leerd in de paradox van de ‘liefdesplicht’ (§23). 

De (wereld) gemeenschap zoals die ook verder in Naar eeuwige vrede ge-
stalte krijgt, wordt weerspiegeld in de Mythologica’s. Ook Lévi-Strauss 
tracht alle ethico-esthetische relaties te begrijpen binnen het kader van een 
globaal werkend genealogisch schema, alsof het een natuurwet betreft:  

 
De theorie van de wederkerigheid is niet in het geding. Zij blijft van-
daag, voor het etnologische denken op een even zekere basis gevestigd 
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zoals de theorie van de zwaartekracht voor de astronomie. Maar deze 
vergelijking bevat een les: in Rivers heeft de etnologie haar Galileï ge-
vonden, en Mauss was haar Newton. Laten we alleen hopen, in een 
wereld die nog veel ongevoeliger is dan die van de oneindige ruimtes 
(waarvan de stilte Pascal beangstigde), dat de zeldzame zogenoemde 
dualistische relaties, die nog steeds functioneren, op hun Einstein kun-
nen wachten, voordat voor hen – minder duurzaam als ze zijn dan de 
planeten – het laatste uur van hun desintegratie heeft geslagen (AS, 
188; SA1, 162). 

 
Kant heeft ook aan een soortgelijke parallel gedacht (samen met Rous-
seau in de rol van Newton1). Het gaat hier voor Kant om een grondge-
loof, of zo men wil één grondwet, van de wereld van relaties. Die wet-
geving zou de basis moeten zijn van een vreedzame wereldgemeen-
schap. §62 van de Rechtsleer opent met een uiteenzetting van het kos-
mopolitische recht tussen volkeren als ‘de redelijke idee (Vernunftidee) 
van een vreedzame, hoewel nog niet meteen vriendschappelijke (wenn 
gleich noch nicht freundschaftliche), gangbare gemeenschap van alle volkeren 
op aarde die met elkaar in effectieve relaties kunnen komen’ (6: 352). 
Wie of wat zou in een wereld die vrij, wederkerig en broederlijk vere-
nigd is, nog vriendschap in de weg kunnen staan? Wie maakt die vrede 
wel mee en wie niet? En waarom nog niet meteen vriendschappelijk, 
wat zou vriendschap dan nog meer (moeten) betekenen?  

Het kosmopolitische idee van vreedzame totaliteit is de voorloper van 
Mauss’ ‘totaal sociale feit’ en vormt het principe van Lévi-Strauss’ 
structurele wederkerigheid. Zowel bij Kant als Lévi-Strauss vormt een 
logica van wederkerigheid, als een quasi-natuurwet, de leidraad voor 
mondiaal sociaal-cultureel verkeer. In dit hoofdstuk zal ik in detail na-
gaan hoe deze werking allerlei paradoxen kent, om ten slotte, als een 
soort luchtbrug naar het zesde hoofdstuk, de eerste contouren van een 
mythologisch kosmopolitisme in de Mythologica’s na te trekken. 

Ik onderscheid als eerste een kentheoretische wederkerigheid, de aan-
wijzingen hiervoor zijn op enkele plaatsen in de Kritiek van de zuivere 
rede te vinden. De grond van ethische wetgeving in de Kritiek van de 
praktische rede, het effect van wederkerigheid van de categorische impe-
ratief, heb ik reeds in het vorige hoofdstuk besproken en daar is geble-
ken dat het ethische ‘positieve’ gevoel niet alleen cultuur-gebonden is, 
maar ook relationeel samenhangt met de Gemeinsinn. In het vorige 
 
1 Jean Ferrari merkt op, dat Kant reeds vroeg een parallel trok tussen zichzelf Rousseau en 

Newton (180). 
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hoofdstuk is met behulp van de analyse van Benveniste gebleken dat het 
concept Gemeinsinn verband houdt met het Latijnse communis en met het 
dubbelzinnig concept van sensus en census. Hiervan uitgaande vat ik de 
Gemeinsinn op als de arena en de s-census van twee spelers van de 
‘kunstwereld’: de geniale kunstenaar en de kritische (smaak)rechter. De 
derde praktijk van de liefdesplicht is de morele en seksuele wederkerig-
heid. Ik bespreek tot slot, maar zeker niet als het onbelangrijkst, waar-
schijnlijk ook niet volgens Kant, de juridische en de kosmopolitische 
wederkerigheid, met name in de Metafysica van de zeden en in Naar eeu-
wige vrede.  
 
Kentheoretische wederkerigheid 
Zoals ik in het begin van dit hoofdstuk heb gezegd, springen de defini-
ties van communio en commercium nog wel het meest in het oog (A 213; B 
260). Als we echter uitgaan van de beroemde formulering in de inleiding 
van de transcendentale logica Von der Logik überhaupt: ‘Gedachten zon-
der inhoud zijn leeg; aanschouwingen zonder concepten zijn blind’ (A 
51;B 75), kan mogelijk zelfs de gehele transcendentale praktijk van ken-
nisverwerving begrepen worden als organisatie van complementariteit. 
Met andere woorden, om de ‘lege gedachten’ te kunnen ‘vullen’ en an-
derzijds de ‘aanschouwing’ ziend te maken, moet het transcendentale 
subject zijn kenvermogens op evenwichtige wijze coördineren: hij heeft 
en is beide, maar ‘er ... iets’ anders tussen beide, en nog iets anders voor-
afgaand, en na beide.  

Adorno wijst op ‘de systematische samenhang’ die niet alleen Kant 
voor ogen moet hebben gestaan: ‘Bij Kant, niet anders dan bij Leibniz 
en Descartes, bestaat de rationaliteit daarin “dat men zowel in het opstij-
gen naar hogere klassen als in het afdalen tot lagere soorten, de syste-
matische samenhang voltooit”.’1 In verband met deze plicht van ‘voor 
wat, hoort wat’ gebruikt Kant, vrijwel als equivalent van een bipolaire 
beweging van afdalen en opstijgen, de functies van subsumeren en reflec-
teren. Dit paar lijkt enigszins op het koppel deductie/inductie. De ken-
theoretische vorm van wederkerigheid is gericht op het instellen en 
bestendigen van een zuiver redelijke hiërarchische verhouding. De sub-
sumerende activiteit behoeft nauwelijks toelichting: 
 

Wanneer het verstand in het algemeen wordt gedefinieerd als het ver-
mogen tot het formuleren van regels, is het oordeelsvermogen het 

 
1 Adorno, Horkeimer Dialektik der Aufklärung, 74. Het citaat van Kant: A 658;B 686. 
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vermogen onder regels te s u b s u m e r e n ,  dat wil zeggen, te onder-
scheiden of iets onder een gegeven regel valt of niet (A 132; B 171, 
spatiëring van Kant, vert. aangepast). 

 
Het oordeelsvermogen is in eerste instantie ondergeschikt aan de hogere 
kenvermogens, dat wil zeggen, het staat lager dan de rede en het ver-
stand, omdat deze beide een wetgevende macht uitoefenen. Het oor-
deelsvermogen heeft niet die autonome macht. Maar dit vermogen is 
bepaald niet nutteloos of machteloos, het moet echter in deze context 
altijd wel ondergeschikt zijn, en derhalve onzelfstandig blijven (het is 
een soort intellectuele knecht). Dat vermogen wordt door het verstand, 
indirect door de rede, ingeschakeld om de feiten en waarnemingen te 
rangschikken onder regels of wetten.  

De genoemde a priori regels moeten volgens Kant altijd eerst gegeven 
zijn, maar ze kunnen niet in het luchtledige werken. Iets moet er onder 
vallen, er moet uit- en ingesloten worden. Kants ontwaken uit de dog-
matische sluimer (zoals hij het noemt in het voorwoord van de Prolego-
mena), heeft hem doen beseffen dat verstandelijke en redelijke inzichten 
nooit werkelijkheid kunnen worden zonder bepaalde bindingen tussen 
‘fenomena’ en ‘noumena’. Uitsluitend door de limitatie, de uit- en in-
sluiting van een oneindig bewerkbaar substraat kan ‘de regel’ zijn uni-
versele geldigheid bewijzen. 

Als pendant van de hierboven kort omschreven activiteit van subsume-
ren, dient zich binnen het transcendentale spectrum, als vanzelfsprekende 
antipode, de activiteit van reflecteren aan. Met behulp van reflectie beoogt 
Kant de altijd resterende, wispelturige zwerm van wilde gegevens trans-
cendentaal te oriënteren, als in- en aanvullingen van het geheel van er-
varingskennis. In het aanhangsel (Anhang) van de transcendentale analy-
tica, wordt onder de noemer ‘Over de amfibolie van de reflexiebegrip-
pen door de verwisseling (Verwechslung) van het empirische en het trans-
cendentale gebruik van het verstand’ de activiteit van de ‘transcendentale 
overweging (reflexio, Überlegung)’ (A 262;B 319) geïntroduceerd. Het kan 
geen toeval zijn dat Kant deze transcendentale overweging op het aller-
laatst vastknoopt aan de transcendentale analytica. Deze amfibolische 
plaats duidt op dubbelzinnigheid en twijfel, en moet haast wel een am-
bigu aanhangsel vormen van de zuiver theoretische rede. In luttele pa-
gina’s ontvouwt Kant zijn overweging over ‘een bloot iets’ (ein bloßes 
Etwas A277; B 334), dat hij onderscheidt van ‘een blote gril’ (eine bloße 
Grille, ibid.) Het is niets minder dan een onplaatsbare plaats. Het on-
plaatsbare schuilt erin dat ‘het volkomen onbekend is of het in ons of 
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ook buiten ons aan te treffen is, of het met de zinnelijkheid tegelijk zou 
worden opgeheven of zou resteren (übrigbleiben) als we die wegnemen’ 
(A 288; B 344-45, vert. aangepast). 

Uit de transcendentale overwegingen, met betrekking tot de functie 
van die plaats, blijkt dat de onmogelijke voorstelling ervan niet anders 
kan functioneren dan ten dienste van een praktisch doel: het is een lege 
voorstelling ‘en dient tot niets anders dan de grenzen van onze zinnelijke 
kennis te markeren (bezeichnen), en een ruimte (Raum) over te laten, die 
wij noch door mogelijke ervaring, noch door het zuivere verstand kun-
nen opvullen (ausfüllen)’ (A 288-89; B345, vert. aangepast). Ik ben in het 
voorgaande al ingegaan op de verwikkelingen rond die ‘lege plaats’ en 
daar is reeds gebleken dat de onderneming van de Kritiek van de zuivere 
rede van aanvang af een praktisch doel dient: ‘om voor het geloof plaats te 
verkrijgen’ (B XXX, curs. van Kant). De praktische invulling van dit ene 
geloof kan nu worden opgevat als een reflexief geloof, of als een geloof 
in objectieve reflexen en reflecties. 

De bezigheid van grensstelling ten opzichte van de zinnelijkheid is ge-
markeerd als beweging van tegelijk iets maken en invullen, alsof er altijd 
al één iets was. Deze apriorische werking impliceert een rigoureuze 
praktijk van uit- en insluiting van de dubbelzinnige zinnelijkheid, die 
reeds met verve aan het begin van de amfibolie is aangekondigd: ‘Deze 
transcendentale overweging is een plicht (Pflicht) waarvan niemand zich 
kan vrijspreken (lossagen), als hij iets (etwas) a priori over dingen wil 
oordelen (A 263;B 319). Een kleine en een grote ‘e’ van etwas moeten 
kennelijk tegen elkaar worden uitgespeeld, opdat er iets één kan wor-
den: als we iets (etwas) willen zeggen over dingen, moet eerst en a priori 
een nakend iets of Etwas überhaupt (A 285;B341) begrensd worden – zeg: 
een positief gevoel ten opzichte van allerlei grillen. En vanuit Etwas 
moet ook een kracht uitgaan, een zucht tot het oneindig articuleren van 
een eenheid. Dat is de plicht tot wederkerigheid, waarvan niemand zich 
kan vrijspreken. 

Als neveneffect van de categorische imperatief zou voorlopig de plicht 
van de transcendentale reflexie een structureel aanhangende plicht ge-
noemd kunnen worden, het is de noodzakelijke voorconceptie, als 
tegenhanger en voorgevoel van de categorische imperatief. Die twee 
plichten draaien niet om één iets. Waarop zou het verschil tussen ‘iets’ 
en ‘Iets’ anders kunnen duiden? Op niets? De tabel van de categorieën 
krijgt a fortiori een supplement in de ‘tabel van reflexiebegrippen’ (A 
270;B 326). Het zou te ver voeren om de gehele ‘amfibolie’ te bespre-
ken, ik wijs nu slechts op de vier belangrijkste punten die deze plicht 
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kenmerken. Om te beginnen is er vanuit rationalistisch perspectief 
(Leibniz) geen onderscheid te maken tussen twee identieke objecten 
(twee druppels water), toch is deze ‘schijnbare wet geen wet van de 
natuur’, want twee identieke objecten verschillen ook altijd in ruimte-
lijke zin, in ‘verscheidenheid van plaatsen’ (Verschiedenheit der Örter, A 
272; B 328). De reflexie laat de relatieve geldigheid van het rationalisti-
sche dogmatisme oplichten, en op basis van rationalistische beginselen is 
elke tegenspraak wellicht op te lossen, er is echter toch ook nog zoiets 
als een ‘reële tegenstrijdigheid (reale Widerstreit), ‘krachten ... die in te-
gengestelde richting werken en ... wederzijds afbreuk’ doen aan elkaar 
(wechselseitige Abbruch) (A 273-274;B 329-330). De monadologie van 
Leibniz’ ratio schiet tekort wat betreft de ‘werkzame relatie’ tussen de 
fysische dingen, want hij verklaarde de ‘wederzijdse correspondentie’ uit 
‘de eenheid van de idee’ (A 275; B 331, vert. aangepast). Deze eenheid 
kan nooit als zuiver redelijke eenheid worden begrepen. De uiterlijke 
relatie tussen de dingen zijn alleen voorstelbaar ‘met behulp van een 
begrip van hun wederzijdse werking (wechselseitige Wirkung, ibid.)’. Sa-
menvattend: Kant doet hier in vier momenten zijn plicht om de schijn 
van rationalistische eenheid een ander natuurlijk tegenwicht te bieden. 
Leibniz liet immers ‘aan de zintuigen de verachtelijke taak (Geschäft) om 
de voorstellingen van het verstand te verwarren en te verminken’ (A 
276;B 332).  

In alle gevallen waarin de theoretische blik geen directe invloed kan 
uitoefenen op toevallige gegevens, ziet hij zich verplicht deze bijzondere 
gegevens met behulp van zijn reflecterende oordeelsvermogen thuis te 
brengen of rechtsomkeert te laten maken (reflexio). Deze aanhangende 
plicht tot wederkerigheid moet tot effect hebben dat elk bijzonder gege-
ven georiënteerd wordt op het transcendentale opperhoofd. Maar meent 
Kant nu, als alternatief op de rationalistische eenheid, dat een empirische 
of natuurlijke eenheid wel noodzakelijk is, en dus niet perspectivisch 
dwalend reflexief kan zijn? Die vraag laat zich niet eenvoudig beant-
woorden, maar het draait hier zeker ook om de ‘ontdekking’ van Lévi-
Strauss, van een ‘objectieve reflectie’.1 

Het aanhangende imperatief resulteert – op zich of voor Kant, dat laat 
ik in het midden – in een onophoudelijk sollen van en met de gegevens. 
Deze plicht lijkt als twee druppels water op de plicht zoals die in de Leer 
van de deugd wordt omschreven: ‘Ik wil dat ieder ander welwillend (bene-
volentiam) jegens mij is; ik moet dus ook (ich soll also auch) tegen ieder 

 
1 Eribon, De près et de loin, 140. 
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ander welwillend zijn’. Hier observeert Kant ‘de plicht van het weder-
kerige welwillen’ (6: 451, §27). 

Zo is ook later het esthetisch oordeelsvermogen van nature begiftigd 
met de speciale taak – ogenschijnlijk zonder doel – om altijd het bijzon-
dere te liëren aan het algemene. Kant lijkt daar apodictisch te willen 
zeggen, dat het algemene hoe dan ook moet worden gevonden, uit 
hoofde van de plicht tot oriëntatie: ‘is echter uitsluitend het bijzondere 
gegeven (gegeben), waarbij het oordeelsvermogen het algemene moet 
vinden (finden soll), dan is het oordeelsvermogen louter reflecterend’ 
(KU, 15). Vanwaar dat categorische sollen? En is er één ‘moeten vinden’, 
één terugweg? 

Geen enkel gegeven mag kennelijk buiten de dominante structuur 
vallen van de onderwerpende spil. Eerst moet het oordeelsvermogen 
meewerken met de onderwerping van fenomenen aan de regel (sub-
sumptie), en voorts moet dit vermogen ook meewerken met het rede-
lijke verlangen tot herstel van alle breuken met het algemene. Er is niet 
één breuk of kloof: breken en herstellen is de (oneindige) transcen-
dentale praktijk. Het (post)koloniale bewustzijn lijkt hier zijn dynamiek 
aan te ontlenen: er moet onophoudelijk worden onderworpen en tege-
lijkertijd moet er geholpen worden de schade op te heffen (verheffen, 
genezen, helen, redden, helpen etc.). De logica van wederkerigheid, op 
grond van de praktische interventie van de zuivere rede, dient het ideaal 
van een hypersymmetrische totaliteit, een heerlijk omnipotente opper-
hoofdtooi. 

In het begin zei ik al dat het paar deductie/inductie verschilt van dat 
van subsumptie/reflectie. Dit verschil kan nog iets verder worden toe-
gelicht met behulp van §§81 en 82 van de Logik. Daar omschrijft Kant 
het onderscheid tussen subsumptie en reflectie op eendere wijze, hij 
voegt er echter een interessant onderscheid aan toe: de oordelen die zich 
richten op het bijzondere om tot het algemene te komen, worden ver-
deeld in de subgroepen ‘inductie’ en ‘analogie’. De opmerking bij zijn 
beknopte uiteenzetting citeer en vertaal ik bijna volledig: 
 

De inductie concludeert dus van het bijzondere tot het algemene (a 
particulari ad universale) volgens het principe van generalisatie (Allge-
meinmachung): wat voor vele dingen van een soort geldt, geldt ook 
voor de overige. De analogie concludeert van een particuliere gelijke-
nis (particularer Ähnlichkeit) tussen twee dingen (zweier Dinge) tot een 
totale gelijkenis, volgens het principe van specificatie (Spezifikation): 
dingen van een soort, waarin men veel overeenkomsten ziet, komen 
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ook voor de rest (mijn curs.) overeen, wat we in enkele van deze soort 
wel kennen maar bij de andere niet waarnemen (9: 133). 

 
Het achteloze ‘voor de rest’ is precies de activiteit die de zwermende rest 
wegwerkt. Hoewel de kwestie van inductie niet onbelangrijk is, is in de 
logica van wederkerigheid het analogisch vermogen dominant.1 Voor de 
werking van de menselijke rede wijst Kant zelfs in De religie binnen de 
grenzen van de blote rede op de onontbeerlijkheid van het ‘schematisme 
van de analogie’ (6: 81, voetnoot). We kunnen stellen dat Kant, voor de 
adequate werking van het oordeelsvermogen, zelfs een dubbele omkering 
om puur praktische overwegingen noodzakelijk acht: het reflexieve oor-
deel kan alleen begrepen worden als reactie en inversie van het subsume-
rende oordeel (met betrekking tot de relatie tussen het bijzondere en het 
algemene), en vervolgens is binnen de klasse van reflexieve oordelen ‘de 
analogie’ nogmaals de inversie van ‘de inductie’ om de ‘rest’ samen te 
voegen (met betrekking tot de relatie tussen het ene en het vele, maar 
ook tussen hetzelfde en het andere). Samenvattend: de werking van de 
volmaakte inversie van het subsumerend oordeel moet gevonden wor-
den in het analogisch reflecterende oordeelsvermogen. Dit verfijnd afgestemde 
vermogen zou het talent hebben om elk singulier andere in totale over-
eenstemming te brengen. Zelfs de niet waarneembare resten kunnen zo 
worden herleid tot hetzelfde. Deze analogica van reflexies is vrijwel 
identiek aan de operaties van de structurele logica in de Mythologica’s.  
 
Waar spelen we mee? 
Hoe wederkerigheid als een esthetische wisseltruc werkt, moge blijken 
uit de bekende passage in de Kritiek van het oordeelsvermogen §16, waar 
een bloem als inzet dient: 
 
 
1 Gernot Böhme heeft bij zijn beschouwing over het ‘reflecterende oordeel’ vooral aan-

dacht voor de subgroep van ‘inductieve’ oordelen’: ‘die reflektierende Urteilskraft ist 
nach Kant dasjenige Vermögen, mit dem der Mensch, oder besser gesagt der Forscher, 
versucht, einzelne, besondere Naturgesetze aufzufinden. Das ist naturlich das Problem 
der Induktion: Wie kommt man von Daten zu Gesetzen?’ (G. Böhme, 66) Deze bena-
dering lijkt aan te sluiten bij die van Guyer, wanneer hij voorstelt om van twee soorten 
reflexieve oordelen te spreken (1979, 110 e.v.) Guyer wil een onderscheid maken tussen 
enerzijds het inductieve bewustzijn van een gewaarwording (dat geproduceerd wordt 
door een bepaald object), en anderzijds de aanspraak op algemene geldigheid van een ge-
waarwording. Guyers eerste soort reflexieve oordeel is inductief, het tweede soort com-
municatief. Zowel bij Böhme als bij Guyer verdwijnt het analoge karakter van het re-
flecterende oordeel uit beeld. In mijn analyse staat daarentegen het analoog reflecterende 
oordeel centraal. 
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Wat een bloem voor een ding zou moeten zijn (für ein Ding sein soll), 
weet behalve de botanicus nauwelijks iemand, en zelfs hij, die daaraan 
het bevruchtingsorgaan van de plant kent, laat dit natuurlijke doel 
buiten beschouwing in zijn smaakoordeel over de bloem (KU, 69). 

 
Waartoe de bloem ethisch en praktisch dient, weet misschien alleen Kant: 
het sollen met de bloem – dat wil zeggen het manipuleren en censure-
ren, en al het andere gedoe dat bij de (menselijke) voortplanting komt 
kijken – lijkt op een subtiele en zeker niet ongeforceerde wijze gerela-
teerd aan het eerdere sollen van de amfibolische rede. De deskundige, 
die het voortplantingsgeheim van de bloem kent, moet de uiterlijke 
seksuele reproductie buiten beschouwing laten, wil hij een innerlijke 
reproductie kunnen onderkennen. Het smaakoordeel substitueert en 
sublimeert de natuurlijke, seksuele logica van wederkerigheid tot een 
‘hogere’ logica. En deze dynamiek moet ‘zonder dwang en onvoorzien 
(unabsichtlich)’ (KU, 177) schijnen.1 

De bloem, losgesneden van zijn functie van voortplanting, is voor de 
metafysicus een bijzonder reflexieve verschijning. Als de botanicus zijn 
kenvermogens subsumerend gebruikt, dan verdwijnt zijn gevoel voor dit 
erotische Ding an sich (wanneer men objecten met ontblotende begrip-
pen benadert, gaat elke voorstelling van schoonheid verloren). Als voort-
plantingsorgaan is de bloem slechts een uiterlijke schakel, maar door de 
afsnijding (Lévi-Strauss gebruikt termen als insnijding of besnijding) kan 
de innerlijke doelmatigheid met de uiterlijke schone schijn worden ver-
bonden. Anders gezegd: laat de botanicus redelijkerwijs het systeem van 
voortplanting buiten beschouwing en bekijkt hij de bloem niet alleen als 
functionele schakel, maar ook als iets zuiver losgesneden en op zichzelf, 
zonder directe, lichamelijk-seksuele connotaties en zelfs met de afwij-
zing ervan, dan is deze gepijnigde bloem toch bepaald niet nutteloos: zij 
dient als iets ter reflectie op Iets, ter inschakeling van zuiver welbehagen 
(Gunst) van een hoger kleinood. De esthetische wederkerigheid is geënt 
op de seksuele. Deze lust snijdt het helende gevoel in het andere. 

Er zijn oneindig veel mooie gegevens waarmee het zelfgevoel zich kan 
tooien en voltooien. Afwisselend subsumerend en reflecterend binnen en 
buiten de grenzen van de wetenschappelijke praktijk kunnen misschien 

 
1 De kentheoretisch-esthetische praktijk van substitutie en sublimatie speelt zich niet alleen af 

rond bloemen in de Kritiek van het oordeelsvermogen: de tulp in de derde voetnoot van §17 
(en ook aan het einde van §33) of de roos in §8; cruciaal in dit verband is dat Kant reeds 
in de Kritik der reinen Vernunft de roos een aantal keren gebruikt als metafoor voor de 
eenheid van kennis (A 29;B 45; maar ook B 70) 
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wel alle gegevens worden gereguleerd door de pure zelf-lust-pijn die 
altijd zin heeft in het geheel (das Ganze). Het esthetische vermogen tot 
wederkerigheid moet zich onophoudelijk bezighouden, het is de ge-
heime lust van de rede, als haar wederhelft op weg naar het ene iets. 
Met tal van geforceerde en forcerende listen en kunsten bespeelt de 
zuiverende rede het oordeelsvermogen. Hij mag niet volstrekt één wor-
den met zijn lust, maar er ook nooit volstrekt gescheiden van zijn. Welk 
gevaar dreigt, en waar zou de rede blijven, en wat voor een monster zou 
de lust zijn als hij de rede niet altijd uitnodigde om te (be)spelen? In de 
Antropologie wijst Kant op de listigheid van Swift: ‘Met geweld kan tegen 
de zinnelijkheid in de neigingen niets uitgericht worden, men moet ze 
te slim af zijn en men moet, zoals Swift zegt, de walvis een ton geven 
om mee te spelen, ter redding van het schip’ (7: 152). 
 
Kunstzinnige familiebanden 
Er is veel voor te zeggen om de regulering van verstand en verbeelding, 
gevoel en rede, etc. op te vatten als spel, een instrument om existentiële 
angst af te leiden en te cultiveren.1 Relevant is Gasché’s typering als 
‘reciprocal animation’.2 Ook Lyotards commentaar is steekhoudend: ‘als 
de derde Kritiek zijn opdracht van eenwording van het gebied van de 
filosofie kan vervullen, dan lukt dit niet zozeer in de uiteenzettingen 
over de regulatieve idee van de doelmatigheid van de natuur, maar 
doordat in de derde Kritiek, onder de titel van esthetica, een reflexieve 
manier van denken wordt geëxpliciteerd die door de gehele kritische 
tekst heen werkt’.3 Deze reflexieve manier van denken houdt verband 
met relaties die Kant typeert als ‘de familie van de hogere kenvermo-
gens’ (KU, 13). Waarschijnlijk is dit voor Lyotard de aanleiding geweest 
om enkele pagina’s te wijden aan ‘een familieroman van het verhevene’. 
De Rede krijgt daarin de rol van de Vader; de Verbeelding (maar ook 
de reflectie en het oordeelsvermogen) die van de Moeder: ‘Zij is artiest, 
hij is moralist’. ‘De schoonheid is niet de vrucht van een contract, maar 

 
1 Enkele werken beschouw ik als standaard commentaar: Walter Biemel. Die Bedeutung 

von Kants Begründung der Aesthetik für die Philosophie der Kunst, Kölner Universitätsverlag, 
1959; Jens Kulenkampff. Kants Logik des ästhetischen Urteils, Frankfurt a. M. 1978. Hoe-
wel Huizinga niet expliciet op Kant ingaat, kan zijn Homo Ludens (Groningen (1938) 
1985) als algemeen commentaar niet ongenoemd blijven, en ik sluit me dan ook geheel 
aan bij zijn opmerking: ‘Wedstrijd en vertoning komen dus niet als vermaken uit de 
cultuur voort, maar gaan er aan vooraf. Het speelt zich meestal af tussen twee partijen’ (46). 

2 Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California: Stanford Uni-
versity Press, 2003. 56. 

3 Jean-François Lyotard, Leçons sur l’Analytique du sublime, Éditions Galilée, 1991, 21. 
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de bloem van een liefde’. 1 Lyotard interpreteert de verhoudingen tussen 
de familieleden op een manier die enigszins lijkt op Wittgensteins bena-
deringswijze van de verschillende spelen: ‘de spelen vormen een fami-
lie’.2 Maar ten aanzien van de Vader en de Moeder is er volgens Lyotard 
ook iets opmerkelijks aan de hand, het gaat niet om een vluchtig flirten 
of overspelige grillen, Lyotard stelt namelijk dat deze ‘verwekkers voort-
komen uit twee vreemde families’.3 Lyotard legt bewust of onbewust een 
verband tussen Kants apriorische families en Lévi-Strauss’ principe van 
exogamie.  

In Kants systematiek sluiten de rede en het gevoel elkaar inderdaad uit, 
zij zijn vreemdelingen van elkaar. Maar is deze scheiding redelijkerwijs 
gewild, of door een andere gril teweeggebracht, voorafgaand aan de re-
delijke wil? Is de rede geen baas in eigen huis? De bondigste formulering 
van Kant die ik in dit verband ken, is te vinden in het essay Wat betekent: 
zich oriënteren in het denken?: ‘De rede voelt niet’, en daar voegt hij on-
middellijk aan toe dat ‘de rede’ ‘haar tekort inziet en door middel van 
het verlangen naar kennis het gevoel van de behoefte bewerkt’ (8: 139, 
vierde voetnoot). De rede heeft altijd wezenloos haar eigen belangen en 
behoeftes gecultiveerd. Door zuivering zijn sommige gevoelens uitge-
sloten (er is gebroken met een onbepaald gevoel) en tegelijk wordt ook 
weer het verlangen opgewekt en georiënteerd door a priori en a posteri-
ori meer positief gevoel. Er was a priori – ik bedoel voorafgaand aan de 
korf van de zuivere rede – misschien wel een reusachtige zwerm van 
onbewerkte, verrukkelijke gevoelens. 

Zoals Kant het gevoel metafysisch begrijpt als een gebrek van de rede – 
inderdaad: als een gat in de maag van een onverzadigbaar bezig wezen – 
begrijpt Lévi-Strauss het ontbreken van een redelijk centrum als de wezen-
lijke bepaling van de overal waarneembare esthetische en ethische tekens 
van saamhorigheid. Wat die ‘bloem van een liefde’ betreft, kan in dit 
opzicht ook een vergelijking worden gemaakt tussen de mooie ‘roos’ 
van Kant en het bescheiden ‘wilde viooltje’ van Lévi-Strauss. Zijn ‘wilde 
viooltje’ heeft ook veel weg van een wilde ‘cactusroos’, de spil in The 
Man Who Shot Liberty Valance van John Ford. Vrijwel aan het begin van 
de film krijgt Hallie deze niemandsroos uit de woestijn (woest en ledig), 
uit handen van haar aanbidder cadeau (gespeeld door John Wayne) en 
aan het slot van de film geeft ze dezelfde roos ook weer terug (dat wil 

 
1 Ibid., 218-220. 
2 Ludwig Wittgenstein, Philosophische Untersuchungen, Frankfurt a. M. 1984 (in: Werkaus-

gabe deel 1), nummer 67. 
3 Lyotard, Leçons sur l’Analytique du sublime, 218, mijn cursief. 
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zeggen, op zijn doodskist). Naar aanleiding van deze gift stelt haar toe-
komstige echtgenoot Rance haar de volgende vraag: ‘Hallie, did you 
ever see a real rose?’ Zij geeft een ontkennend antwoord. Behalve Kant 
weet kennelijk ook Rance wat er onder een ‘real rose’ moet worden ver-
staan. In deze film wordt de wilde roos als inzet gebruikt en verspeeld, 
ten einde de ‘real rose’ te winnen. 

Het wilde denken is een meerzinnige symbolische verschijning, een 
wilde bloem met een voor-en-na-juridisch effect: liefde, vooralsnog zon-
der burgerlijk contract en ter afsluiitng van een andere liefde. Het kan 
nooit bewust afgesproken werk zijn, daar heeft Lyotard gelijk in. Lyo-
tard lijkt echter ook aan een soort voorbedachte rade te denken. Lyotard 
heeft dit gemeen met Rance, hij zou ook ‘tenderfoot’ genoemd kunnen 
worden (zoals Rance door Tom Doniphon alias John Wayne is gedoopt). 
Waarom zou dat reflexieve gevoel niet evenzeer voor de botanicus of 
zoöloog gelden, en voor alle liefhebbers van alle andere tedere ‘rozen’? 
‘Theoretische kennis hoeft niet strijdig te zijn met gevoel (le sentiment)’ en 
 

als taxonomie en tedere vriendschap (l’amitié tendre) het in het bewustzijn van 
de zoöloog goed met elkaar kunnen vinden, is er geen reden afzonderlij-
ke principes te gebruiken om het samengaan van deze twee houdingen in 
het denken van de zogenoemde primitieve volken te verklaren (PS, 53). 

 
‘In die zin kan het wilde denken gedefinieerd worden als analogisch 
denken’(TSM, 263, vert. aangepast). En we kunnen ons met recht af-
vragen of de door Kant beargumenteerde a priori noodzakelijkheid ten 
aanzien van de voorgeschreven relaties tussen allerlei kenvermogens niet 
‘afhankelijk is van de wijze waarop zijn eigen sociale relaties zijn vorm-
gegeven’ (TSM, 117, vert. aangepast).  

De aanspraak op aprioriteit van een zuivere en fictieve wisselwerking 
behoeft sterkere argumenten, en kan niet alleen worden gebaseerd op, 
zoals Paul Guyer het bondig uitdrukt, ‘louter architectonisch isomor-
fisme’.1 Met andere woorden, de toevallige verbinding tussen de ge-
noemde familieleden kan haast niet anders dan door tijd- en plaatsge-
bonden restricties, op politiek en religieus gebied, zijn ingegeven. Het 
reflexieve geloof van Kant in de vormen van continuïteit en eenheid, 
kan vrijwel niet anders worden begrepen dan als een effect van een soort 
piëtistisch totemisme, een natiestaat in status confessionis.  

Maar als nu ten aanzien van de vorm van wederkerigheid geen enkel 
 
1 Paul Guyer, Kant and the Claims of Taste, Cambridge, Massachusettes, and London: Har-

vard University Press, 1979, 37. 
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onderscheid gemaakt kan worden tussen wetenschappelijk en primitief 
denken, om welke zuivere reden zou het ene denkproces dan prevaleren 
boven het andere? Reeds vanuit het perspectief van de structurele an-
tropologie bestaat er in dit opzicht geen wezenlijke superioriteit. In 
welke zin zou de transcendentale uitwisseling nog verschillen van de 
wederkerigheid die de structurele antropologie op het oog heeft? Houdt 
deze hogere waarde misschien verband met een ingebeelde pure belan-
geloosheid? Is dat de ‘staple of the theory of taste’ zoals Dickie het 
noemt, ‘long before Kant’?1 Om de effecten van de subjectieve s-census 
beter te kunnen begrijpen, wil ik nagaan hoe Kant de lust (of de voor-
liefde) van de zogenoemde ‘smaak’ definieert. 
 
De gunst 
De smaak is een vermogen tot beoordeling, het is ‘geen productief ver-
mogen’ (KU, 166). Deze ontkenning wringt met wat Kant eerder heeft 
opgemerkt in zijn ‘algemene opmerking bij de eerste sectie van de ana-
lytica’: de smaak is zeker niet ‘reproductief’ zoals pure associaties, maar 
‘productief en zelfwerkzaam (selbsttätig)’ (KU, 83, mijn curs.). Niet pro-
ductief, wel productief? Spreekt Kant zichzelf tegen? Nee, de smaak is 
beide, maar afwisselend. Een hoger vermogen heeft de touwtjes in han-
den: ‘dat de verbeelding autonoom zou zijn, is een tegenspraak. Het 
verstand alleen geeft de wet (gibt das Gesetz)’ (ibid.). 

Kant onderscheidt in §5 van de Kritiek van het oordeelsvermogen drie 
verschillende soorten van welbehagen – neiging, gunst en respect – 
waarbij de ‘gunst’ nader wordt getypeerd als ‘het enige vrije welbeha-
gen’ (KU, 47). De gunst – een gave of gift – onderscheidt zich in die zin 
van de beide andere soorten van welbehagen omdat neiging en respect 
‘ons niet de vrijheid laten om van wat dan ook een object van lust te 
maken’ (KU, 47). Kenmerkend voor de gunst zou dus deze niet volstrekt 
wetmatig bepaalde vrijheid zijn. Een soort fladderende vrijheid. Een 
ongereguleerde, zwervende vrijheid, die zich niet op of in een bepaalde 
lege plaats bevindt, en zich waarschijnlijk nooit ergens heeft bevonden. 
Een zwervende heemloosheid zonder nostalgie. Voor een nieuwe kos-
mopolitiek lijkt me deze notie van vrijheid van belang. Deze zinnelijk 
onzinnige vrijheid is bepaald niet irrelationeel: zij heeft altijd betrekking 
op iets (hoe fictief ook), een relationaliteit die een aanstekelijke zwerm 
van lust- en onlustgevoelens met zich meebrengt. Kant lijkt beducht 

 
1 George Dickie. The Century of Taste, The Philosophical Odyssey of Taste in the Eight-

eenth Century, Oxford University Press, New York/Oxford 1996, 106. 
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voor gevaar, een soort angel van dit ongeregelde volkje, of zoals hij 
eerder schreef: ‘niets doet zo zeer walgen als louter zoetigheid (weil nichts 
so sehr verekelt als lauter Süßigkeit)’ (2: 246, voetnoot). 

Aan het begunstigen is een gevoel van welbehagen verbonden, een 
vrijgevigheid die ook als een plezierig, niet louter mentaal rondstrooien 
getypeerd zou kunnen worden: de blik, het gehoor en de gedachten de 
vrije loop laten, een soort flaneren of uitzwermen. Wanneer bijvoor-
beeld – in een of andere etalage of Wunderkammer – je oog valt op een 
prachtige wilde bloem of een mooi artefact, zo lijkt Kant te willen zeg-
gen, verwekt dat een voorliefde, het heerlijke gevoel van een tot niets 
verplichtend geschenk. Het is een auto-suggestie van belangeloos ver-
maakt en verstrooid te worden, een veilige doelloosheid, die niet op-
zettelijk met een bepaald ding verband houdt. In beginsel is plezier wil-
lekeurig en singulier, en vindt plaats in een toestand van hetero-affec-
tieve vrijgevigheid (maar niemand, zelfs het subject niet, weet wat het is, 
was, of zal zijn). Hoe grift Kant nu de werking van de plicht in deze los-
bandigheid? 

Hoewel passiviteit reeds sinds de Kritiek van de zuivere rede als recepti-
viteit is bepaald (‘Die transzendentale Ästhetik’), wordt fijngevoeligheid 
daar toch vooral als een perversie of performatie (een subjectieve voor-
waarde zonder ‘absolute realiteit’ A 35; B 51) van het kentheoretische 
proces beschouwd. Dat Kant de esthetische ontvankelijkheid als derde 
vermogen in de derde Kritiek verder uitwerkt, laat zich derhalve begrij-
pen als een soort extra plichtsbetrachting. 

Kant wil niets liever dan recht doen aan allerlei (esthetische) gevoelens 
– maar er bestaan helaas zoveel onzuivere, zeg giftige giften. Het 
schoonheidsideaal kan alleen worden bereikt als het gevoel binnen cate-
goriale restricties permanent wordt bewerkt, ge(muil)korfd, gekerfd of 
gesitueerd in een bepaalde (bijen)korf. In de eerste plaats zou dan de 
esthetische gemoedstoestand gezuiverd of gecentrifugeerd moeten wor-
den van bepaalde onhuiselijke interesses en belangen. Gunst moet, 
evenals respect, ook een positief gevoel zijn van een volk of volkje, dat 
de vorm van doelmatigheid erkent, vrij rondlopend zonder risico te ver-
dwalen. Thuiskerend. En daarmee worden op een ogenschijnlijk pijn-
loze wijze potentiële bronnen van onlust en onrust uitgesloten. Deze 
circulaire vrijheid wendt zich af van alle mogelijke uiterlijke bronnen 
van weerzin (Ekel). 

Het vrije welbehagen mag ook nooit betrekking hebben op mensen. 
Alleen artefacten, dingen, mineralen, plantaardige en dierlijke organis-
men etc., kunnen belangeloos mooi worden bevonden. Met andere 
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woorden, een ander subject mag geen object van esthetisch gevoel zijn, 
het oordeel wat betreft de schoonheid van een vrouw is ‘niet meer zui-
ver-esthetisch’ (KU, 165). Tijdens zijn zogenaamde voor-kritische peri-
ode, in de Opmerkingen over het gevoel van het schone en verhevene maakt 
Kant een onderscheid dat direct met deze uitsluiting verband houdt: 
‘Vriendschap heeft hoofdzakelijk de trek (den Zug) van het verhevene, 
geslachtsliefde echter dat van het schone’ (2: 211). Vanwege deze zinne-
lijke connotatie is schoonheid van aanvang af een verdachte erotisch over-
gevoelige trek, het gevoel van mierzoete schoonheid wekt schijnbaar au-
tomatisch acute walging of weerzin op. Het walgelijk zoete associeert 
Kant met het vrouwelijke – zowel een gevoel van vrouwen als ten aan-
zien van vrouwen. Wiens gevoel moet er nu versluierd of gefilterd wor-
den? En wiens gevoelens mogen de effecten zijn van (een gave van) 
welwillendheid of van een giftige wil? Welke chief wil kost wat kost de 
heer van de gekorfde smaak zijn?  

Door Kants gehele oeuvre heen staat het esthetische op gespannen 
voet met verboden erogene zones. Ook vriendschap kan zich niet ont-
trekken aan deze complicatie: wanneer vriendschap als een esthetische 
band wordt opgevat – van affectie en tederheid – maken de verwikke-
lingen tussen ongezuiverde en gezuiverde gevoelens, tussen zinnelijke en 
bovenzinnelijke relaties, zuivere zin en zuivere weerzin, de vriendschap 
evenzeer mogelijk als onmogelijk: vriendschap tussen vrouwen is mier-
zoet (walgelijk), en vriendschap tussen mannen en vrouwen is ondenk-
baar of taboe binnen en buiten het kader van de monogamie. Omdat 
Kant het verboden lustobject vooral als ‘vrouw’ op het oog lijkt te heb-
ben, stelt Susan Shell terecht dat ‘vrouwelijke schoonheid de ontbre-
kende kern is van Kants kritiek van de smaak’.1  

Er zal nog moeten blijken hoe het zoete gevoel kan worden gedecon-
strueerd, en hoe een anders gestelde onplaats (niet noodzakelijk onge-
steld) vergaande consequenties heeft, vooral voor Kants zedenleer in de 
Metafysica van de zeden, zijn honing-en tabaksmetafysica: het andere had 
zich altijd al genesteld in onze smaak en tegelijk kunnen we dat andere 
en de ander nooit helemaal thuisbrengen of bergen. Kant sluit in de Kri-
tiek van het oordeelsvermogen misschien wel alle menselijke, homo- dan 
wel heteroseksuele lichamen als object van een esthetisch genot uit, mo-
gelijk vanwege de connotatie van een kleffe, vieze binding die afbreuk 
zou doen aan de categoriale autonomie van iedereen. Kant lijkt te willen 

 
1 Susan Meld Shell, The Embodiment of Reason: Kant on Spirit, Generation and Community, Chi-

cago/London: University of Chicago Press, 1996, 224. 
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zeggen dat een esthetisch oordeel over de menselijk-lichamelijke toe-
stand, onze zaak per definitie afbreuk doet, en daarom bedreigend is. 

Het esthetische domein is niet a priori gescheiden van het morele, het 
moet onophoudelijk en radicaal worden gecensureerd – dat verklaart de 
urgentie van een fijnmazige, thetische en tegelijk anti-thetische strategie. 
Deze manoeuvres hebben ook verstrekkende gevolgen voor Kants op-
vatting over zuiver morele relaties tussen personen. De esthetische uit-
sluiting van het menselijk lichaam als object van plezier is een hyper-
kritische in- en uitsluiting gebaseerd op het categoriale incestverbod. 

In §58 van de Kritiek van het oordeelsvermogen herhaalt Kant nog eens de 
subjectieve notie van vrijgevigheid. De toekenning van schoonheid aan 
de natuur berust op ‘het spel van de verbeeldingskracht in haar vrijheid’, 
het is een gunst ‘die wij aan de natuur toekennen, niet een gunst die zij 
ons betoont’ (KU, 210). Subjectief gezien moet de gunst een pure gift 
van ons zijn, een zuiver auto-effect. Deze autonome en gezuiverde lust 
is in de hoogst bereikbare vorm een soort onbezoedeld zelfbehagen, een 
paradoxaal a priori plezier met haar heerlijke geweld. Ons oordeel maakt 
van haar een object, het moet immers altijd op iets betrekking hebben 
(anders gaat het oordeel toch nergens over?). Hier wordt al een tipje van 
de sluier opgelicht, een flits van het puur uitzwermende plezier dat het 
bezige wezen wil verhullen. Kant verwoordde vooral dit tijdsgevoel: de 
korf of het grimmige dictaat van de natiestaat gold als noodzakelijke 
huisvesting of spreekbuis, en dus ook als gerechtvaardigde vrijheidsbero-
ving van het andere. Maar de pijn die ik mij via de categorische impera-
tief toebreng is ook op geheimzinnig censurerende wijze gelieerd aan 
een kosmopolitisch genot van oneindige omzwermingen, een bloeiende 
jungle. 

Het plezier van doelmatige doelloosheid is, in de woorden van Der-
rida, een plezier waarvan de ervaring binnen het kader van de transcen-
dentaalfilosofie onmogelijk is. Het is een gevoel en een ervaring waar-
voor de ‘subjectiviteit niet bestaat of onbestaanbaar is, zich oprichtend 
boven de crypte van het subject en zijn gehele wereld’ (VEP, 55; 46). 
Het heet later ‘oerlust’ (archi-plaisir; VEP, 130; 113). Het is een lust om 
in en buiten alle staten te zijn. De Gunst is een gift van iets volstrekt an-
ders, van een volstrekt andere orde. Het is geen liefdesplicht, geen pure 
angst voor de dood of pure drang naar vrijheid. Een gunst die wij niet 
kunnen bevatten, maar ook nooit weigeren. Kan vriendschap worden 
gedacht of gedroomd als een tot niets verplichtend geschenk? 
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De kosmopolitische kunstenaar: het genie 
Het kan geen toeval zijn dat Kant, in dezelfde paragraaf (§48) waarin hij 
overgaat tot de analyse van het genie, eerst de weerzin (Ekel) bespreekt, 
dat wil zeggen iets dat zich ‘opdringt’ en ‘waar wij toch met geweld te-
gen streven’ (KU, 168). Alsof hij wil zeggen dat het genie als het ware 
nodig is, om in een leemte te voorzien. Er moet iets absoluut worden 
uitgebraakt – een wilde verleiding in alle staten – en iets moet de smaak 
überhaupt richting geven: de esthetische reflectie is namelijk niet echt 
een vermogen of onvermogen, het geeft weliswaar zoiets als gunst, maar 
dat was toch niets anders dan een onplaatsbaar vrijgevig gevoel. Er is 
vage lust. En Kant lijkt toch altijd te willen weten: waartoe deze bezig-
heid? Er moet een keerzijde van mijn subjectieve begunstiging zonder 
doel bestaan, een gunst die andere zwervers van nature opbreekt en van-
zelf breekt (een ware overgave).  

Deze gift maakt deel uit van een netwerk van wederkerige relaties die 
met de kunstproductie verband houden, met name in de paragrafen 46-
53 van de Kritiek van het oordeelsvermogen. De definitie van het genie in 
§46 is onlosmakelijk verbonden met het idee van natuurtalent, een genie 
is iemand met een gave (Naturgabe): ‘Genie is de aangeboren inventivi-
teit (ingenium) waardoor de natuur aan de kunst de regel geeft (gibt)’ 
(KU, 160). Het genie heeft zijn Regel aan de natuur te danken – zonder 
haar is hij niets. Die ontvangenis zet het bezige wezen van het genie – 
onbewust – aan tot het maken van kunstwerken, en in die zin noemt 
Kant het genie ook tot twee keer toe een ‘gunsteling van de natuur’ 
(KU, 162, 173).  

Derrida wijst er op dat Heidegger de Griekse term philia ‘bij voorkeur 
vertaalt met Gunst: Wir verstehen das philein als die Gunst und das Gön-
nen’. Hij licht nader toe dat Heidegger met philía een soort beweging 
bedoelt, ‘de wezenlijke, wederkerige of uitwisselende relatie (wechsel-
weise) tussen verrijzen, openen of zich openen (Aufgehen) en het onder-
gaan of het zich-verbergen (Untergehen, Sichverbergen)’ (PA, 271; 242). 
Phúsis gedraagt zich structureel als phília: ‘zij houdt ervan zich te verber-
gen en heeft alleen lief in het verborgene’(ibid.). Deze beweging van 
wederkerigheid speelt reeds bij Kants geniale Gunst, als gave, een cruci-
ale rol in de relatie tussen het genie en zijn natuur, en tussen het genie 
en de verenigende inwerking van de zogenoemde rechters van de smaak 
die ‘volstrekt onverschillig’ (ganz gleichgültig) moeten zijn (KU, 41), maar 
zich wel laten leiden door ‘het gevoel van eenheid’ (KU, 174). Want 
zelfs twee tegengestelde oordelen laten zich volgens de ‘oplossing van de 
antinomie van de smaak’ (KU, §57) verenigen. Zij richten zich beide op 
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het tegendeel van te gronde gaan, het ‘bovenzinnelijke substraat van de 
mensheid’ (KU, 199). 

Wat houdt nu die gave van de Regel in, die het genie bij wijze van 
gunst van haar, van zijn natuur heeft gekregen? Voordat ik hierop een 
antwoord kan geven, is het van belang om er op te wijzen dat Kant in 
§45 de creatie van schone kunsten (onderscheiden van nuttige artefac-
ten) als onafhankelijk begrijpt ten aanzien van elke regel: ‘De doelma-
tigheid in de vorm van een product van schone kunst moet van de 
dwang van willekeurige regels zo vrij schijnen, alsof het een product van 
de natuur is’ (KU, 159). Het genie verstaat kennelijk de kunst om een 
andere vrijheid op te roepen, effecten die niet volgens de willekeurige 
(traditionele) regels kunnen worden begrepen. De regel die hij heeft 
gekregen is een andere, komt in elk geval niet direct overeen met con-
ventioneel-artistieke en leerbare regels, die als richtlijnen en criteria 
zouden kunnen dienen voor het vervaardigen van allerlei fraaie artefac-
ten. Ik onderschrijf de conclusie van Gasché: ‘it could be called a rule in 
statu nascendi, a rule that has not yet been codified as a rule’.1 Vooral dit 
‘not yet’ is van belang, met name om te begrijpen dat het al wel om een 
bepaalde richting gaat, zoals ook in ‘wenn gleich noch nicht freund-
schaftlich’. Het gaat hier overduidelijk niet om een positieve, willekeu-
rige regel, waaruit het genie bewust kan kiezen, en het is evenmin een 
veelheid van regels die hij dient te gehoorzamen of af te schaffen. De 
Regel duidt tegelijk op absolute singulariteit en op een natuurlijke wer-
king ‘die uit geen enkel voorafgaand principe of voorbeeld had kunnen 
volgen’ (KU, 172). De zwermende aisthesis en de geniale singulariteit 
bewegen in een ander substraat. Hier fermenteert iets, en er liggen als 
het ware andere kiemen te wachten om gedeconstrueerd te worden 
door een andere wet, de wet van onwederkerigheid. 

We kunnen niet van doen hebben met een a priori redelijk beginsel, 
hoewel Kant aan het begin van §43 nog wel heeft gezegd dat ‘van 
rechtswege men het voortbrengen (Hervorbringung) door vrijheid, dat wil 
zeggen door een wil die redelijkheid aan zijn handelingen ten grondslag 
legt, kunst noemt’ (KU, 155). Geen enkele creatie kan echter door en 
door bewust zijn, of van rechtswege worden geboden dan wel verboden, 
de auto-suggestie is noodzakelijk, het is onvoorwaardelijk, maar altijd 
wel een heel gedoe (Tun). Het genie is volgens Kant niet zo redelijk dat 
het op dezelfde voet kan staan als het zuiver auto-effectieve wetgevende 

 
1 Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California: Stanford Uni-

versity Press, 2003, 186. 
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subject. Het genie moet iets maken, geen baarlijke nonsens, maar hij 
baart wel iets vanuit iets onbegrijpelijks. 

Met het geschenk van de Regel lijkt Kant niets anders te willen zeg-
gen, dan dat de creatieve vermogens tot het maken van kunstwerken en 
de effectieve producten van het genie moeten worden begrepen als een 
teruggave of contra-prestatie. Om zijn gave te bewijzen moet hij weer-
geven, teruggeven en re-presenteren (en misschien ook wel in diep ge-
heim re-produceren). Kortom: zijn Regel is die van wederkerigheid. En 
transcendentaal gesproken wordt passiviteit, via ontvankelijkheid, om-
gezet in een (re)productief vermogen. De productieve bezigheid heeft in 
beginsel ongevormde ‘stof’ en onbeheersbare, esthetisch-ethische rijk-
dom tot gevolg, maar: ‘het genie kan slechts rijke stof voor producten 
van schone kunst teruggeven (hergeben)’ (KU, 164). Het genie is er zich 
natuurlijk niet bewust van dat hij vormeloze cadeautjes overgeeft. Der-
rida noemt deze relatie: ‘le rapport à soi de la nature (E, 59) en hij geeft 
in De tijd geven een nader toelichting op deze ‘rapport’: ‘à la fois, “en 
même temps” donné-donné et donnant-donnant’ (DT, 62; 43). De na-
tuur zaait zichzelf uit. Het genie reactiveert en herhaalt deze relatie 
steeds weer in zijn kunstwerken die cocktails zijn van natuur en geest 
(want wat zou een kunstwerk zijn ‘ohne Geist’?; KU, 167, §49).  

Hoewel Kant de Aristotelische mimesis uitsluit als criterium van de 
kunst (na-aperij, KU, 173), hanteert hij in zijn genietheorie wel een 
vorm van mimesis die zich ontvouwt als een analogie ‘tussen de mense-
lijke en goddelijke handeling’ (E, 67, 75, 82). Het genie is een gift of 
gave, en hij geeft zich over aan zijn diepste natuur en wezen – niets 
menselijks is dit teruggevende subject vreemd: hij is een overgeefsel dat 
overgeeft. Maar geeft het genie alle gaven terug en over? Dezelfde rijke 
stof aan dezelfde ongebreidelde natuur? Is het genie niet gedreven om 
alles aan ons terug te schenken? Wil hij niet, zoals Kant het elliptisch 
uitdrukt, ‘een gelukkige relatie, die geen wetenschap hem kan leren’ 
(KU 172). Om die gelukkige relatie te bereiken wil hij zich helemaal 
laten gaan. Dit ‘belebende Prinzip’ (KU, 167) is niets anders dan het 
principe van, primair, alles geven. Dat wat er gegeven wordt door het 
genie is tegelijkertijd dat wat zijn natuur hem heeft gegeven. Waarom 
zou hier volgens Kant geen volstrekte verstrooiing, of wat op het zelfde 
neerkomt, volledige wederkerigheid kunnen of mogen plaatsvinden? En 
op welk moment moet de spilzucht van het genie worden gekeerd? 
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Isis 
Kant paarde in §5 van de Kritiek van het oordeelsvermogen de gunst aan 
respect, en wel zodanig dat beide gevoelens noodzakelijk gescheiden 
zijn van de neiging (de lichamelijke lustbeleving). Respect geldt volgens 
Kant het eerst als het enige positieve gevoel en de meest drastische 
scheiding van elke neiging. De categorische imperatief scheidt a priori, als 
(dia)kritisch verbod. Deze scheiding, zo is gebleken, heeft het supple-
mentaire effect van een fundamentele auto-actieve drift, een oerplezier 
tot allesbinding en een lust tot pure ontbinding.  

Op het niveau van de kunstproductie moet dit oerplezier zich rond 
iets afspelen. Niet zomaar een ding, maar een door ons geproduceerd 
ding, Iets dat wij maken en dat ons produceert. Het is onze natuur waar-
aan wij ons helemaal moeten overgeven (een soort oer-im- en expressi-
onisme). De relatie tussen dit vermogen van het genie en het vermogen 
van de zuivere rede wordt bepaald door een drie-eenheid: respect en het 
(ge)geven van de Regel vormen een onafscheidelijk transcendentaal 
koppel ten aanzien van Isis. 

Het genie is een van nature creatief-actief vermogen. Evenals het rede-
lijke, auto-effectieve, ethisch willende subject. Zij hoeven beiden niet te 
wachten. Beiden willen en kunnen direct handelen, iets doen of maken. 
Zij hebben als onvoorwaardelijke broeders dezelfde gave, en beiden 
zweeft mogelijk hetzelfde erotische ding voor ogen (Etwas überhaupt). 
Aan het genie moeten echter verborgen talenten toekomen, hij moet alles 
zelf voortbrengen maar hij moet ook weten dat hij (nog) niet hetzelfde 
is als het zuiver ethische subject. Eén moet er altijd, redelijkerwijs, hoger 
zijn in de apriorische economie, het ene bewustzijn van de ander. 

Hun relatie draait om een erotisch Ding an sich. Kant duidt dat ding 
aan in termen van verhevenheid: ‘Misschien (vielleicht) is nooit iets ver-
heveners gezegd of een gedachte verhevener uitgedrukt dan in het op-
schrift boven de tempel van Isis (moeder natuur): ‘Ik ben alles wat er is, 
wat er was, en wat er zal zijn, en mijn sluier heeft geen sterveling opge-
licht’’ (KU, §49, voetnoot). Kant merkt op dat Segner (een wiskundige 
en tijdgenoot van hem) deze tekst in een vignette had verwerkt om zijn 
leerlingen, zo meent Kant (voordat zij in de ‘tempel’ van een wiskundige 
leer werden geleid), met ‘heilige huivering’ te vervullen. Een gevoel van 
bewondering en deemoed tegelijk, teweeggebracht door een versluie-
ring die waarschijnlijk op niets anders duidt dan de verlangde maar 
categorisch verboden ouder-kind relatie, de incestrelatie tussen de moe-
der en haar gunsteling(en). Zij oefent in zich en a priori, als oorsprong 
van ons mannen (van zowel het talent van het genie als de kritische rede 
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van de smaakrechter), een huiveringwekkende aantrekkingskracht op 
ons uit. Waarom is ze eigenlijk gesluierd? Wie heeft dat gedaan? Zij zelf? 
Zeker is, dat beide actieve broers, a priori bewust-onbewust, in een 
strijd om haar gunsten zijn verwikkeld. Nietzsche, geciteerd door Der-
rida, vroeg zich reeds af: ‘Maar wie heeft de moed om deze ‘waarheden’ 
te zien zonder sluier?’ (PA, 75; 56). Het gaat hier niet om een sluier als 
stoffelijk ding, er dient iets om fatale gevoelens te beteugelen, zoals ma-
teloze schaamte, ongebreidelde lust, overweldigende angst en pure incest. 
Er is, zoals Derrida het zegt, ‘een specifieke apocalyptische ontsluiering’ 
in het geding, ‘een apocalyptische beweging’ (DTA, 15; 120-121). 

Het hoe en waarom van die beweging, de drijfveer tot onthulling van 
de pure naaktheid en tegelijk de scheiding, van het scheppende genie en 
het esthetische subject, is vanuit Lévi-Strauss’ interpretatie een force van 
het incestverbod, een oerverbod dat wel één oorsprong moet hebben, 
maar natuurlijk noch cultureel. In de vorige hoofdstukken is gebleken 
dat die oorsprong niet bloot te leggen is. Voor Kant is zij er wel, maar 
hij meent ook dat de toon van het geniale mensenkind niet deemoedig 
en respectvol genoeg is. Het genie bezoedelt haar naaktheid – de onge-
naakbare maagdelijkheid, die ene als zuiver redelijk geachte leegte. Der-
rida ziet een duidelijk verband tussen de door Kant gewantrouwde 
‘mystagoog’ en het ‘genie’, ‘zij zijn partisanen van de intellectuele intuï-
tie’ (DTA, 28; 128). Het genie beeldt zich in dat dit wezen tastbaar is en 
een object van liefde kan zijn, van losbandige vervoering. Kant wekt 
vooral de indruk bevreesd te zijn dat het genie Isis zal schaken. Waarom 
zou Kant het kunst- en vliegwerk van het genie wantrouwen? De volle-
dige overgave of de haastige extase van het genie moet worden gecen-
sureerd, afgeremd, mogelijk zelfs geëlimineerd, om de redelijke idee echt 
te kunnen verwezenlijken. Alleen de zuivere rede mag en kan zichzelf 
de vergunning geven om dit huiveringwekkend aantrekkelijke nou-
menale wezen stap voor stap – of beter: draadje voor draadje – te nade-
ren tot aan de sublieme staat van Verlichting pur sens, pur sang, pur sans. 

Het genie vertoont in de ogen van de redelijke burger de kenmerken 
van hybris, dat wil zeggen, een geniale maar dubieuze en geëxalteerde 
overmoed om de wet van het incestverbod te schenden. Uit deze faux 
pas put de rede de moed om met hem de strijd aan te binden (Sapere 
aude!). Derrida: ‘wat op het spel staat in de Kampfplatz van de metafysica 
is de castratie van de rede’ (DTA, 47; 139). Het tekort aan respect voor 
Isis is in Kants optiek identiek aan een catastrofaal gebrek aan respect 
voor zijn bezit. Hoe redelijk is in dit opzicht Kants eigen imperatief? 
Welke van de twee tegengestelde partijen castreert nu echt? De prakti-
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sche rede voelt zich bedreigd in zijn egalitaire eergevoel, en voelt zich 
geroepen a priori en aposteriori een catastrofe te voorkomen. Om die 
reden ziet het kritische subject een heerlijke taak voor zichzelf wegge-
legd. 

Het verhevene mag nooit een onvoorwaardelijk ding voor het esthe-
tische plezier worden, het mag ook nooit een absoluut lustobject zijn, 
het moet niet alleen verhevener zijn dan het genie, het moet boven alles 
en iedereen verheven blijven, zelfs buiten bereik van de kritische rede. 
De kracht van ‘Isis’ (Diotima, Maria, etc.) moet in haar pure natuur be-
staan, in zuivere eenheid van liefde en respect, en het kan nooit een ab-
soluut einddoel of eindproduct zijn, van niemand, daarom moet zij ook 
exclusief door de zuivere rede worden bewaakt: zij mag niemands ei-
gendom zijn. Een tot niets verplichtend wat? Zij is toch wel iets? Mag 
zij niet zelfstandig zijn, niet zo autonoom als de zich oneindig ontblo-
tende redelijke wil? 

Het zuiver reinigen werkt hoe dan ook, en wel als permanente ont-
binding en zuivering van de binding aan elke lichamelijkheid. De gunst, 
dat wil zeggen de imperatief tot ontbindende binding en oneindige 
adoratie, die de natuur heeft gegeven, moet met kritiek tegenspel wor-
den geboden. De tegenwerkende, respecterende rede wil niets anders 
dan de zucht (ahnen, 8: 399) van het genie ontbinden en daarmee de 
werking van de sluier bij de ander voorgoed instellen en voor zichzelf 
resoluut opheffen. Zich verheffen en ontzuchten. Kant wordt gedreven 
door een drang tot een, in Derrida’s woorden, ‘apocalyptisch ontsluie-
ren’ (DTA, 44; 137). 

Het lijkt Kants intentie om de geheime natuurmacht van Isis zichzelf 
en als het ware buiten haar wil om, door de macht van de zuiver rede, 
in- en uit te schakelen: want, zoals het in de Antropologie staat: ‘de vrouw 
verraadt haar geheim niet’ (7: 304). Kant ziet als enige mogelijkheid een 
algehele vereffening: de ontvankelijkheid van het genie voor zijn natuur 
moet omgekeerd worden tot een ontvankelijkheid voor de gift van de 
zuivere rede waarmee hij (het genie) quitte moet spelen. Kant spreekt 
zijn opponent toe: wij moeten haar tussen ons (mannen) delen en ver-
delen. Ons verdrag, onze ‘wederzijdse verklaring’ moet zijn dat wij haar 
gelijk delen. Lévi-Strauss had gelijk: er is meer en iets anders in de ruil 
dan in de zaak die wij uitwisselen. Het absolute object van verlangen 
moet a priori worden verruild, uitgewisseld – wat in structuralistische 
termen betekent: het ding moet worden uitgewisseld tussen vreemde 
stammen of families – maar de vraag resteert: wie is de spil van deze be-
weging, om wie of wat zal het uiteindelijk draaien? Voor het initiatief 
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tot deze ruilactiviteit voelt vooral de zuiverende rede zich verantwoor-
delijk, de censor ziet a priori in het andersvoelende genie een bedrei-
gende zelfzuchtige figuur, die de macht naar zich toe wil trekken. Om 
de macht van het genie te kunnen onderwerpen kan hij dus niet alleen 
de symmetrische opponent van het genie blijven (een willekeurig cas-
trerend alter-ego), de rede moet de (drijf)veer en de fallische spil wor-
den, de bewaker van de opposities. Dat is, in de woorden van Derrida, 
de ‘droom van een kennispolitie’ (DTA, 31; 130). Het bodemloze ge-
spleten geslacht van het gesluierde Ding moet worden geneutraliseerd. 
Zij had al niets te willen. Dit spileffect moet rigoureus zijn: het genie 
moet buigen en een verdrag sluiten met de kritische censor (die van 
zichzelf vindt dat hij reeds uit zichzelf als een knipmes is gebogen), en 
pas dan kan de morele wet zich echt tot wet verheffen: 
 

Maar waartoe nu al deze strijd tussen twee partijen, die in de grond 
van de zaak één en hetzelfde goede doel voor ogen hebben, namelijk 
de mensen wijs en rechtschapen maken? Het is veel gedoe om niks, 
onenigheden en misverstanden, waarvoor niet een verzoening nodig 
is, maar alleen een wederzijdse verklaring (wechselseitige Erklärung), om 
een verdrag te sluiten dat de toekomstige eendracht nog inniger maakt. 
De gesluierde godin waar wij beiden onze knie voor buigen, is de mo-
rele wet (8: 405). 

 
Door middel van het verdrag dat de wederkerigheid tussen beiden moet 
regelen, kan haar dubbelnatuur worden verruild voor eendracht. Dit 
redelijke ruilproces gaat niet zonder listen, en valt niet eenvoudig te rij-
men met de absolute openbaarheid en de smetteloze oplossingen die de 
kennispolitie van de Gemeinsinn zichzelf zo graag toedicht. 

Om haar aantrekkingskracht in stand te houden en tegelijk haar twij-
felachtige toestand van onverzettelijke en woeste ledigheid op te heffen, 
komt het goed uit dat wij haar (of zij zichzelf) uit vrije wil kunnen slui-
eren. Haar lichaam is weg, en haar hoofd is gereduceerd tot een bijna 
onzichtbaar gelaat. Ik zeg ‘gereduceerd’, want ze is kennelijk ontdaan 
van haar ‘fysionomie’, en haar orakelachtige ‘onenigheid’ is als een ge-
doe om niks weggewimpeld (Much ado about nothing). Zij is ook sprake-
loos, al horen we haar nog wel ergens in de verte op een ‘esthetische 
manier’ (ibid.) tegensputteren. Zij wordt het zwijgen opgelegd precies 
op het moment dat de redelijke s-censors hun stem tot wet verheffen en 
vrede sluiten, met als initiatiefnemer en spil onze Regel. Zij, die ander, 
was nooit niets. In het aanhangsel van de inleiding tot de Rechtsleer, in 
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de paragraaf met de titel ‘Die Billigkeit (Aequitas)’ wordt het rechtvaar-
digheidsgevoel omschreven als ‘een stomme godheid die niet gehoord 
kan worden’ (6: 234). Is de naam van deze ongehoorde godheid soms 
ook Isis, een andere kant van Isis, een ander Isis van Kant?  

Tegen de achtergrond van Kants Beantwoording van de vraag: Wat is 
Verlichting? klinkt de wedervraag: zou haar van nature de moed ontbre-
ken om tegen te spreken? Is zij van nature ledig en laf tegelijk (Faulheit 
und Feigheit als de twee obstakels op de weg naar mondigheid)? Van na-
ture altijd minderjarig of onvolwassen. Unmündig: zonder spraak, brab-
belend, met een tandeloze mond, te jong of te oud. Zou voor haar als 
godin gelden dat zij nooit echt huwbaar mag zijn? Zoals Lévi-Strauss zou 
zeggen: voor haar geldt (nog) niet de Regel van de vruchtbaarheid, zij 
moet dubbel passief zijn, geen onomwonden subjectief initiatief en (nog) 
geen ingewikkeld gehuwd object: zij moet passief afwachten en ons 
(mannen) zuiver aantrekken, ontvangen, en verleiden tot omhullen en 
uitwisselen. ‘Rein’ heeft zowel in het Duits als Nederlands de betekenis 
van ‘kuis’. Kant heeft vooral het incestueuze aspect van Isis (uit de 
Egyptische mythologie) sterk gecensureerd. Het genie en de kritische, 
verstandige smaakrechters zijn zwagers van elkaar. 

Als de rede en het verstand haar al niet gezamenlijk haar eeuwige kuis-
heidssluier hebben aangebracht en zich daarmee zelf de ware grondleg-
gers kunnen wanen, voorafgaand aan versluiering – a priori stomme 
naaktheid – dan vertegenwoordigen deze waanzinnig kuisende vermo-
gens toch ook vooral een macht, de gezamenlijke force die moet voor-
kómen dat de sluier door anderen wordt afgerukt. Isis is in Kants optiek 
een vaginale leegte (van pulchritudo vaga) die altijd een redelijke dekman-
tel behoeft, een alloniem, een andere naam voor la même force, die haar 
volledig moet uitkleden. Kant ‘gelooft in de uiteindelijk open en onge-
sluierde toekomst van de filosofie’ (DTA, 51; 141). 

Angstvallig stellen onze kenvermogens paal en perk aan een geniecultus, 
een onredelijk en uitzwermend verafgoden. Ongereguleerde bewegingen 
van zelfopoffering of overgave, excessieve neigingen – de grenzen van het zui-
vere midden overschrijdend – betekenen in Kants ogen niet alleen een be-
zoedeling, schaking of verkrachting van zijn redelijke natuur, maar vooral 
ook een verwerping van de gedachte van een puur autonome toestand of 
staat. En deze verheven activiteit van zelf-constitutie kan niet zonder de 
opoffering van alteriteit, immers: etwas soll aufgeopfert werden (KU, 175). Er 
moet niet zomaar iets, maar altijd iets van iets anders en van de anderen 
worden opgeofferd. Toch lijkt Kant niet precies te weten wat: hij noemt 
‘etwas’ namelijk ook het ‘Unnennbare’ (KU, 197-198). Deze onreduceerbare 
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bijwerking wordt door Derrida benoemd als een effect van alteriteit: ‘ieder 
van ons is de mystagoog en de Aufklärer van de ander’ (DTA, 53; 142). 
 
Een andere blik op het schema van de sluier 
Het eerste hoofdstuk van Spectres de Marx biedt de mogelijkheid tot een 
verstaan van het verlangen om zich het onontsluierbare toe te eigenen. Een 
gedetailleerde bespreking van deze tekst voert te ver en is ook misschien 
niet nodig om een belangrijk aspect van Derrida’s analyse van het spook in 
Hamlet ter interpretatie te gebruiken voor het schema van Isis. Om misver-
standen te voorkomen moet ik op belangrijke verschillen wijzen: ten eer-
ste, het spook spreekt (Ghost (Beneath): Sweare), Isis zwijgt en haar woord 
staat geschreven. Ten tweede, het spook is een suggestie van een bezwaard 
geweten, dat van Hamlet; Isis is een gestalte van oeroude lust – Lévi-Strauss 
vindt een andere naam voor haar uit, namelijk ‘Honey’. Ten derde, Isis is 
een Egyptische, mythologische figuur van een incestueuze vrouw, geen 
creatie van puur westerse huize. Ten slotte is het spook een onzichtbare 
Vader, Isis daarentegen is in beginsel de paradoxale Moeder, onaantastbaar 
(dus eigenlijk misschien maagdelijk) maar toch bloedend: ongestelde on-
schuld (misschien wel het vlies van onbevlekte ontvangenis). Er zijn vast 
nog veel meer verschillen aan te wijzen, waardoor de vergelijking mis-
schien helemaal mank gaat. Slechts in één bepaald opzicht hebben ze toch 
iets van elkaar weg. De sluier onttrekt Isis aan het zicht: zij is alles wat er is, 
wat er was, en wat er zal zijn, maar tegelijk nagenoeg onzichtbaar, ‘een on-
zichtbaarheid van een zichtbare X’ (SM, 27; 7). Het spook van Hamlets 
vader (‘I am thy Fathers Spirit’) draagt een harnas dat ook zijn gehele lijf 
bedekt, en zelfs een helm, die zijn gehele hoofd omsluit, zijn lichaam is dus 
ook vrijwel geheel aan het zicht onttrokken, er is echter een onderdeel van 
deze uitrusting, het vizier, dat maakt dat het spook als Ding nog een ander 
effect heeft. Dit is het raakvlak met het ‘spectrale’ van Isis:  
 

Dat Ding (cette Chose) dat niet een ding (une chose) is, dat onzichtbare 
Ding tussen alle verschijningen door, zien we niet in vlees en bloed 
wanneer het verschijnt. Onderwijl bekijkt dat ding ons en zien wij 
niet hoe zij ziet dat we haar niet zien, al is zij er wel. Een spectrale 
asymmetrie doorbreekt hier al het speculatieve. Zij desynchroniseert, 
zij roept ons tot de orde van de anachronie. We zullen het het vizier-
effect noemen: we zien niet hoe de ander ons bekijkt (SM, 26; 6).  

 
Het sluiereffect van Isis is nog weer een ander vizier-effect: de macht die 
achter de sluier schuil gaat is vreselijk aantrekkelijk. Maar het is mogelijk 
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en denkbaar dat ook zij, zonder dat iemand het ziet, haar ogen opslaat en 
verandert van een bekeken lustding in een onding, van geniaal of redelijk 
lustobject van een of andere voyeur, in een onverenigbaar, onuitwisselbare 
restrictie, van een starre bekoorlijkheid met vragende ogen, in een bloed-
stollende en dwingende gestalte (met de ogen van bijvoorbeeld een jaguar 
of een andere katachtige). Een blik die respect afdwingt. Als we voelen dat 
er achter die sluier iets terugkijkt, het spectraal andere, dan 
 

voelen we ons bekeken buiten elke synchronie, vooraf en voorbij elke 
blik van onze kant, volgens een voorafgaande orde (die misschien de 
volgorde van generatie is, meer dan een generatie) en een absolute 
asymmetrie volgens een absoluut onbedwingbare disproportie. De ana-
chronie maakt hier de wet uit. Dat we ons bekeken voelen door een 
blik die we onmogelijk zullen kunnen kruisen, dat is het vizier-effect 
waarvan wij sindsdien de wet erven (SM, 27; 7). 

 
Kants hoop op ontsluiering is ingegeven door ‘heilige huivering’ voor 
een gebod tot eenheid. Een doorschijnende ongenaakbaarheid. Lévi-
Strauss zegt: aan haar moet altijd de wet worden opgelegd (agissant et 
imposant sa règle au sein de phénomènes) (SEP, 29; ESK, 24). Zij kan alleen 
op rationele wijze effectief ontvankelijk zijn voor ons. Beiden kunnen 
haar glanzende blik of glance niet erkennen, niet toegeven dat er moge-
lijk nog een andere wet van kracht kan zijn. Zij kan in de ogen van deze 
logici alleen haar naakte waarheid en visionaire kracht behouden als zij 
gericht wordt. Isis moet een vehikel worden, geen doel op zich, iets wat 
uitsluitend mag verleiden tot onze eenstemmigheid. Isis is in Kants ogen 
de schijnmacht die als lustobject een geëxalteerd verlangen oproept, 
daarom meent Kant waarschijnlijk dat het goed is dat zij verwisseld 
wordt. Als spil van ons. Zij mag niet op zichzelf bestaan, en door 
niemand worden toegeëigend. Men moet uit het spook (Gespenst) kun-
nen maken ‘wat men wil’ (8: 399). Klinkt in dit ‘wat men wil’ niet toch 
ook nog iets anders door, ten aanzien van volstrekte andersheid, een 
vrijheid om van wat dan ook een object van respect te maken? Kan de 
cryptische status van Isis – haar spectrale verleidingsmacht – wel bestaan 
als unilineaire binding die alles verspilt? Kan er één stille stem zijn? 

Kant heeft zich niet zozeer bedreigd gevoeld door een geniecultus, 
maar veeleer door de arbitrariteit van de blote rede, en door het blote 
feit dat het respect van en voor een smaakrechter door culturele om-
standigheden wordt bepaald. Hij wilde de zuivere rede zo zuiver auto-
noom machtig en zelfkritisch wanen, dat hij zich geroepen voelde om, als 
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tegenpool van het genie, eveneens op te treden als een boven alle par-
tijen verheven instantie. Het bezige wezen kan niet om haar heen, maar 
hij kan ook niet om haar gunsten dingen, hij heeft immers a priori af-
breuk gedaan aan al zijn wellust, daarom lijkt hij zichzelf het recht te 
moeten verlenen van een unieke rol: de begeving aan zichzelf van het 
ambt van een zichzelf respecterende godheid en rechter. Deze heerlijke 
macht kan met het grootste gemak die stomme zinnelijke godheid tot 
inwisselbaar fantasma maken. En Kant wil niets liever dan dit redelijk-
heidseffect, de werking van de ene absolute leegte. Dit leidt tot de apore-
tische strictuur van het redelijke veto tegen oorlog (6: 354) en de verheven-
heid van oorlog (KU, 109). Om het absolute volledig te kunnen behoeden 
voor de verbastering die van welke toe-eigening dan ook uitgaat, zou de 
praktische rede zichzelf moeten elimineren, zelfs. Het leidt tot de paradox, 
dat in het veto tegen oorlog een roep om vernietiging meeklinkt. 

In hoofdstuk 6 zal blijken dat de mythe van Isis in een andere gedaante 
terugkeert: de figuur van het dolle en dolmakende meisje – het meisje 
dat Lévi-Strauss ‘Honey’ heeft genoemd, een figuur dat dol is op ho-
ning, waarmee iedereen wil sollen en dollen, maar dat tegelijk iedereen 
dol maakt. De force van dol-op-zichzelf. Dan zal ook wellicht blijken 
dat met de analyse van een unieke mythe Kants rigide a priori substantie 
van het Ding an sich – en daarmee ook de zuivere conceptie van ethisch-
mannelijke vriendschap – niet een zuiver lokaal effect kan zijn. Elke 
sjamaan tracht keer op keer het probleem van wezenloosheid op te lossen, 
maar die gewenste oplossing is nooit neutraal als steriel water, het is een 
dorst naar een honingdrank die binnen de kortste keren gist. Kants meta-
fysica’s draaien dol en transformeren in honing- en tabaksmythologieën. 
 
Het einde van het zwerven 
Kant was vooral beducht voor ongehoorde en onbehoorlijke geluiden. 
Niets mag de stille stem van de kuise rede verstoren of overschreeuwen. 
De symmetrie en het te respecteren centrum van het hoogst denkbaar-
onkenbare gezag zouden anders verloren gaan. Dergelijke ongehoorde 
geluiden klinken verleidelijk door in de gedichten van Baudelaire: 
 

Là, tout n’est qu’ordre et beauté,  ’t Is daar al regelmaat en rust, 
Luxe, calme et volupté.  Schoonheid, weelde, zinnelust. 1 

 

 
1 Uit Les Fleurs du mal, de regels die drie keer worden herhaald in het gedicht L’invitation 

au voyage. In de vertaling van Peter Verstegen, Amsterdam: G.A. van Oorschot 1995. 
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Baudelaire’s Bloemen van het kwaad zijn een soort onkruid in vergelijking 
tot Kants zuivere roos, maar ze passen wonderwel bij Lévi-Strauss’ wilde 
viooltje. Die ‘bloemen’ en begeerten (les désirs obscures) mochten in Kants 
tijd niet binnen en niet buiten de openbare orde groeien. Dit verlangen 
naar een ander leefgebied kan alleen koloniaal bestaan, als afgesneden 
bloemen van de pijn (de tropische pepertuin, zie: KU, 85-86).  

Er is in de Kritiek van het oordeelsvermogen sprake van een gecensureerde 
lusteconomie, gereguleerd door één alziende en onzichtbare macht. Deze 
censuur heeft als effect, in de woorden van de Fundering van de metafysica 
van de zeden, dat alles een prijs moet hebben – een marktprijs of een 
affectieprijs – en er moet ook één waarde zijn die ‘boven elke prijs 
verheven is’ (4: 434-435)1. Die waarde is de nul-waarde. De circulatie 
van gunsten en giften laat zich derhalve als een transcendentale potlatch2 
begrijpen waarvan de ene spil gemarkeerd wordt door de binnen- en 
buitenkant van de sluier – alles draait om het schematisch splijten, dat is 
de onzichtbare reden van die zichtbare schoonheid: wij delen ons. De 
aantrekkingskracht tot haar is verwoestend en ledig zolang de rede haar 
wezen niet heeft gekerfd en gekorfd. In deze act van zelfarticulatie heb 
ik het eerste recht van spreken (als uit het niets), daarna volgt mijn an-
der. En de waan van de overheden van natiestaten, of van opperhoof-
den, is: dat zij de circulatie tussen zichzelf en de anderen oneindig in 
hun macht zouden hebben. Kant meent dat de geniale en redelijke 
broers oneindig quitte kunnen spelen. In het geheim bespeelt Isis bei-
den, zij doorziet hen, en blijft tegelijk ongezien (‘pouvoir voir sans être 
vu’, SM, 29; 8). Een nieuwe kosmopolitiet kijkt vanuit het perspectief 
van Isis. Maar dat gezichtspunt kan nooit één zijn: haar eigennaam staat 
op het spel. ‘Wat zal zijn is. Is is’.3 

Aanvankelijk leek de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen alleen 
om toevallige en buiten-morele zaken te gaan (een bloem of een vogel), 
maar gaandeweg blijkt er een pijnlijke logica achter elk affect te zitten, 
en ziet de rede zich genoodzaakt de verbeelding en het genie te limite-
ren ten bate van een gereguleerd verkeer tussen alle effecten en affecten. 
Als het ooit tot een laatste oordeel komt, moeten ons verstand en onze 
rede onvermijdelijk de overhand nemen. Alle mogelijke onzin (Unsinn) 
 
1 Elk mooi ding valt onder de categorie ‘affectieprijs’ – en zo’n ding is de pendant van de 

dingen met een marktprijs: ‘wat zonder een voorafgaande behoefte overeenkomt met 
een zekere smaak, dat wil zeggen een welbehagen aan het onverhuld doelloze spel van 
onze gemoedsbewegingen, heeft een affectieprijs’ (ibid). 

2 Potlatch is een centrale term in The Gift van Marcel Mauss. 
3 James Joyce, Finnegans Wake, Amsterdam: Atheneum/Polak & Van Gennep, 2002, 620. 

Vertaling van Erik Bindervoet en Robbert-Jan Henkes. 
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van het genie moet steeds opnieuw en voortdurend worden gereguleerd 
(KU, §50), elk vermogen tot uit- of wegvliegen moet worden gekort-
wiekt.  

Het genie leeft wellicht in de orgiastische waan dat hij een rijkdom 
(Reichtum) van goddelijke oorsprong heeft die boven elke prijs uitstijgt, 
de kritische rede van het oordelende subject weet beter: er is maar één 
waarde die boven elke prijs verheven is, en het zogenaamd geniale werk 
is indirect altijd bedoeld voor het commercium1 van het kunst- en cultuur-
circuit, en het mag ook pas daarbinnen betekenis (Sinn) hebben. Er moet 
uitgewisseld worden, in het belang van de ene waarheid, en het genie 
mag zijn deel, niet de hele waarheid. En wie wel? 

Omdat de rede het a priori recht op kritiek opeist, en daarmee ook het 
recht op censuur van de Ander, of van geëxalteerde bewondering van 
een of ander (kunst)werk, ten dienste van bewondering en respect voor 
zichzelf, ziet de zogenaamd smetteloze rede zich in de praktijk genood-
zaakt om vuile handen te maken. Het verstandige oordeelsvermogen dient 
de rede, met name door het genie te kortwieken en dit is ten slotte – zo 
meent Kant – ook in het belang van het genie. Om zich te voltooien, 
tooit het transcendentale subject zich bij voorkeur met de veren van zijn 
tegenspelers van allerlei pluimage. 

Er wordt iets door de zuivere rede in één beweging geborgen en ver-
borgen: de creativiteit van het genie wordt door de kritische rede pas 
echt erkent in de act van het kortwieken. Dan pas vullen zij elkaar mooi 
aan, en kunnen zij zich vestigen. Gebroederlijk maken zij haar af (onze 
ware identiteit is een feit). En het resultaat is zonneklaar, de zichzelf on-
schuldig-wanende rede heeft altijd een dubbeleffect: het verwisselen en 
uitwissen van Isis en het kortwieken van het genie, in een mum van tijd, 
en met een kracht die niemand zou ontgaan: ‘zo duidelijk en scherp zijn 
de grenzen van de zedelijkheid en de zelfliefde afgesneden (abgeschnitten) 
dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het onderscheid kan ontgaan 
of iets tot de ene of de andere behoort,’ (5: 36). Maar Isis en de veren 
vormen een double bind: het geniale en de zuivere rede moeten elkaar 

 
1 Ik maak hier dankbaar gebruik van Susan Shells Embodiment of Reason. Zij wijst er op dat 

reeds in de vroege natuurwetenschappelijke geschriften Kant de term commercium ge-
bruikt: Kant ‘develops that clue by expanding his interpretation of Newton’s laws of 
motion as a world-informing principle of interactivity, a regulated intercourse that he 
refers to – interestingly enough – as commercium’ (34). Kants economische denken stond 
onder invloed van Adam Smith en dus lijkt het mij ook juist, zoals Shell opmerkt, dat 
Kants model verwijst naar ‘the reciprocal equality of civil or market society’ (ibid.). Adam 
Smiths ´onzichtbare hand’ moet dan in Kants opvatting ‘de zuivere rede’ zijn geweest, 
die de ‘ruling part’ heeft, zoals Shell opmerkt. 
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oneindig verwerpen en aantrekken, zij zijn op elkaar aangewezen als a 
priori vreemden, nooit echt van zichzelf, altijd zichzelf willend via de an-
der.1 Zij kunnen alleen elkaars symmetrische ander zijn op het moment 
dat zij zich als ensemble vestigen en zich hebben afgesneden van het vol-
strekt andere. 

De walgelijke effecten van de kritiek laten zich niet verhullen: de rede 
moet onvermijdelijk een totaalgeweld uitoefenen om zich te kunnen 
vestigen; het redelijke subject moet twee objecten domesticeren: Isis (het 
a priori ruilobject) en het genie (de a posteriori ruilpartner). Wij zijn al-
lemaal middelen (en geen doelen op zichzelf). In het proces van uit-en-
insnijding ontstaat onze ware identiteit als een spil van een totaal bij ons 
klaarkomen (van clair et distinct). In deze eigen-waan-zinnige dynamiek 
van zuiver autonome vestiging, neemt het transcendentale subject een 
monsterlijke gestalte aan – radicaal onmenselijk, maar al te menselijk. 

De lust tot uitoefening van geweld en de lust om gunsteling en uitver-
koren te zijn, vormen een soort manische logica van steeds weer het-
zelfde. Er ontstaat een spiraal van geweld, met als inzet het alleenrecht, 
het recht op niets anders dan ons. Om de ongegrondheid van het zwer-
vend uitzwermend bestaan voor ons bevattelijk te maken, ontwerpt 
Kant een globale architectuur die uit een kern (honing) en een schil 
(raat) bestaat (contenu-contenant: het bevattende-omvattende). Het genie 
en de kritische smaakrechter krijgen beiden een positie, binnen een 
sluitende korfstructuur. Kant voegt het genie en de smaakrechter sym-
metrisch aan elkaar, met Isis als hun gezamenlijke spatie, specie en uit-
scheiding. Zo wordt ook de dreiging, die van haar geheimzinnige on-

 
1 In Otobiographie de Nietzsche gaat Derrida uitgebreid in op de gespletenheid in het auto-

referentiële discours van een auto-biografische tekst zoals die van Nietzsche’s Ecce Hommo. 
De kwestie die daar aan de orde wordt gesteld speelt zich bij Isis af op het vlak van de 
mythologie. Met andere woorden, Isis is in haar wezen een dubbel ‘ik’ (ego) of een dubbel 
‘zijn’ (sum), een is is, en door deze aporie wordt het filosofische discours voortdurend 
uitgedaagd, in de zin van ontlokt en geprovoceerd, zij verleidt en is nooit helemaal aan-
wezig: ‘Par définition elle ne peut se laisser entendre au présent. Elle est intempestive, 
différante et anachronique’ (O, 33; 19). Isis is een eigennaam, en in die zin absoluut sin-
gulier, en tegelijk is deze naam een concept, een alloniem dat beheerst wordt door een 
allo- en thanatografie (waarin het andere, de dood en het eeuwige, voorbij leven en dood, 
is ingeschreven) Een allo-conceptie die zich openbaart of manifesteert aan de eigennaam 
die niet aan een individu toebehoort. Isis is een woord dat onbeheersbare, onreguleerba-
re en ongegronde gespletenheid markeert, zoals ook het woord ‘pharmakon’ in La Phar-
macie de Platon: het is een woord dat constant het denken uitdaagt en waarover het 
filosofische discours geen controle kan krijgen (c’est ce que le discours philosophique ne peut 
pas maîtriser), een woord dat twee dingen (choses) tegelijkertijd betekent. (O, 160; 120). 
Dat Kant de aantrekkingskracht van deze dubbelheid voelt en tegelijk categorisch ver-
biedt, heeft uiteraard ook consequenties voor zijn definitie van vriendschap. 
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plaatsbaarheid uitgaat, opgelost. Binnen de architectuur van de zuivere 
rede, moet zij de tijdloze spil van en ruimte tussen twee posities vormen. 
De aanvankelijke ontvankelijkheid, een soort nevelachtige predispositie, 
kan niet oorspronkelijk op zich zijn (ursprünglich in sich of von selbst). Het 
is een hetero-affectieve non-plaats, die vanuit de optiek van de zuivere 
rede moet worden gelokaliseerd als volstrekte aanwezigheid en open-
baarheid, als tijdloos centrum. 

Het bezige wezen promoveert zichzelf tot tijdloos gezag door iets te-
genover en buiten zichzelf te manipuleren, hij moet zichzelf creëren via 
alle componenten, zowel de strategische bondgenoten als de ruilmidde-
len die hij geeft. Zoals Lévi-Strauss al observeerde: ‘Er is een verband, 
een continuïteit, tussen vijandige relaties en de levering van wederzijdse 
voorzieningen’ (SEP, 86; ESK, 67). De s-censor droomt ervan zich te 
vestigen als autochtoon opperhoofd, hij wil een onaantastbaar oordelend 
centrum zijn van waan- en weerzin. De pollinatie en pollutie – als no-
madische beweging – wordt stilgelegd door een spil die elke ruil, van 
iedereen, mogelijk maakt en de pollen van elke oorlogsdreiging wil uit-
sluiten. Elke despoot waant zichzelf steeds verlichter naarmate hij het 
centrum nadert. 

Al met al verloopt het zuiverings- en ruilproces in de Kritiek van het 
oordeelsvermogen via een vrijwel hermetische keten van negaties en limi-
teringen. Het veelvoudige ‘zonder’ moet de zwervende lust vestigen 
(KU, §§1 t/m 22), opdat vage lusten en zich verstrooiend stuifmeel bin-
nen de perken van een lusteconomie kunnen worden gebracht. Als vol-
tooiing van deze pollen-praktijk kan het kortwieken van het genie gel-
den: ‘de smaak is, zoals het oordeelsvermogen überhaupt, de discipline-
ring (of de tucht) van het genie, die zijn vleugels duchtig kortwiekt (be-
schneidet) en hem (es) zedelijk of aangepast maakt’ (KU, 175). In de 
Metafysica van de zeden zal moeten blijken hoe dit geslepen dubbelver-
mogen, ook in gewone menselijke relaties, moet leiden tot de idee van 
kosmopolitisch burgerschap. Onderhand duiden de ontwikkelingen in 
de Kritiek van het oordeelsvermogen er ook op, dat de gevoelens van liefde 
en respect de gespleten natuur van nog iets volstrekt Anders zijn, en 
vrijwel noodzakelijk ‘twee resten’ uitscheiden. De kracht die door Kant 
wordt aangeduid met Isis zal nooit een zuivere of redelijke leegte zijn 
(geweest). Vanaf de eerste paragraaf van de Kritiek van het oordeelsvermogen 
zijn gescheiden gevoelens verwikkeld in een proces van verdeling en 
vestiging. De derde kritiek is een soort etiologie van het oordeel (Urteil 
begrepen als Urteilung ofwel oerscheiding), een oeroordeel over de ver-
deling, van pijn en plezier, van lusten en lasten. 
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De rede wil uniformiteit, en kan nooit zonder geweld s-censureren. 
Benveniste schrijft: ‘De censor is een magistraat, maar het werkwoord 
censeo betekent niets anders dan “beoordelen, oordelen, een mening ver-
kondigen”,’ de censor was betrokken bij het bijeenroepen van de senaat 
(lectio senatus). Hij had ook de taak van toezicht over de zeden van de 
burgers en het onderdrukken van elke vorm van exces: het schenden van 
morele regels en de correctie van excessieve luxe en extravagantie. Hier-
aan ontleende de censura zijn morele betekenis’.1  

Een smaakchief (zeg: een museumdirecteur) ontleent zijn kortwiekend 
gezag aan gewiekste genieën. Volgens Benveniste is aan de censor ook al-
tijd de notie van auctor en auctoritas gekoppeld, hierover zegt hij: ‘Duistere 
en krachtige waarden bevinden zich in deze auctoritas, deze gift die voor-
behouden is aan een handvol mannen die iets teweeg kunnen brengen 
en letterlijk ‘kunnen doen ontstaan’’.2 Tot deze kleine kring behoren 
zeker ook Kant en Lévi-Strauss. 

De grootste gemene machtdelers hebben niet veel anders te doen dan 
de natuur van het lokale commercium te leiden en te begeleiden in de 
richting van onze wereldgemeenschap van de communio. Om de ideale 
gemeenschap te bereiken moet er altijd een aantrekkelijk iemand wor-
den bezocht en verleid, en dat levert macht op. In een praktijk van we-
derkerigheid, waarvan wij de touwtjes in handen hebben en willen hou-
den, verheft onze zuivering zich automatisch tot wet van voorspelbare 
eenwording. Daartoe laten we ook als grote goochelaars het ‘lustobject’ 
van de Gemeinsinn verschijnen en verdwijnen – alsof het kinderspel is 
(kiekeboe, fort, da!) – om vervolgens voor zichzelf de uiterste staat van 
versluiering en openbaarheid te kunnen opeisen. Dit proces van ontei-
gening en gesplitste weer-toe-eigening van het exces is exact gelijk aan 
de handelingen van de magiërs die Lévi-Strauss in Het wilde denken om-
schrijft: ‘het schema van offering bestaat uit een onomkeerbare han-
deling (de vernietiging van het slachtoffer) met het doel op een ander 
niveau een even onomkeerbare handeling te bewerkstelligen (de toe-
kenning van goddelijke gratie)’ (TSM, 225). Het schema van offering in 
de derde Kritiek heet ‘Isis’, in de Mythologica's transformeeert dit schema 
in ‘Honey’. Het zuiver voegende en het ongevoegde moet zich tegelijk 
midden in dit proces bevinden, en gevoegelijk zijn gevoeg doen, als ab-
solute moderator. Onze almacht scheidt en voegt er lustig op los. 

Van een sluimerend oordeel dat voortkomt uit een zwervend en on-
bepaald lustgevoel (pulchritudo vaga, een gevoel dat verwant is aan de vaga 
 
1 Ibid., 417. 
2 Ibid., 423. 
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libido1, en dus in Kants ogen een wetteloos gevoel) via een wakend oor-
deel dat de lust als toevoeging of supplement beschouwt (pulchritudo ad-
haerens), wordt ten slotte de sublieme lust tot het kortwieken van het 
genie gewekt. Naar alle waarschijnlijkheid ingegeven door een streven 
naar universele vrijheid en gelijkheid. Elk doen en laten, elke handeling 
dient onze – erg menselijke – behoefte tot superioriteit, en daarom moet 
er ook altijd iets worden opgeofferd (KU, 175) en dat moet ten slotte 
aan de zijde van de anderen plaatsvinden. Als die anderen er niet meer 
zijn, hoe kunnen we dan in godsnaam ooit onszelf worden? Zoals alle 
mensen broeders moeten worden, moeten ook alle dieren mensen wor-
den (en andersom). Elke democratische natiestaat wordt bedreigd door 
de zucht naar gelijkheid. 

Kant laat er zich niet over uit hoeveel (drijf)veren het genie moet ver-
liezen (puur bloot kan natuurlijk echt niet). In een pure toestand op zich is 
de rauwe rede nooit geïnteresseerd geweest. Er moet iets tegelijk wel en 
niet verdwijnen. Veren, sluiers, bloemen. En dat moet, zoveel is duidelijk, 
als kapitaal of luxe voorraad gaan tellen (een voorraad van giften). De afgesne-
den veren gaan een geheimzinnige relatie aan met de aangebrachte sluier.  

Het gedeelde belang lijkt evident, het oordeelsvermogen dient het 
verstand (en indirect de rede) door ‘eerder aan de vrijheid en de rijkdom 
van de verbeeldingskracht afbreuk te doen, dan aan het verstand’ (KU, 
175). Kan de ene vrijheid zomaar afbreuk doen aan de andere, zeg wet-
teloze, libidineuze vrijheid? Levert die fantastische vrijheid, vrijgevigheid 
of gastvrijheid, in wezen niets op? De belangrijkste functie van het af-
snijden van een onzinnige rest – noem het een veer, misschien een zwa-
nenveer2 – lijkt wel dat er een economie van verspilling in gang wordt 
gezet. Maar wie is de spil van wie, wie mag wat verspillen? Onze reden 
is: ons tooien en voltooien, het permanent kapitaliseren en transforme-
ren van onzinnige vreemde dingen en onzuivere driften in zuivere, dat 
wil zeggen centraal gereguleerde, wettige (betaal)middelen en transac-
ties. Het autochtone gevoel moet steeds redelijker worden (en hoe meer 
verspilling, hoe meer er kan terugkeren [reflexio]) Door onze verspilling 
nemen wij toe, andere verspillingen zijn een eindeloos verlies.  

In Hegels these van het einde van de kunst wordt het systematisch 
kortwieken voortgezet: ‘de gedachte en de reflectie hebben de schone 
kunst overvleugeld’.3 De onzichtbare hand van onze (staats)economie is 

 
1 Kant: Lectures on Ethics, 157. 
2 De volmaakte vriendschap wordt in de Metafysica van de zeden een ‘zwarte zwaan’ genoemd. 
3 Hegel Ästhetik I, 21., zie eveneens mijn vertaling van de inleiding van Hegels esthetica: 

Over de esthetiek, Meppel/Amsterdam 1989, 55. 
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‘het bovenzinnelijke substraat van de mensheid’ (KU, 199), een ogen-
schijnlijk magische operatie van wetgeving, waarin de nul-waarde als 
Gemeinsinn verheven is tot het publieke domein van de natiestaat. 

De absolute legalisering van de zuivering loopt, reeds binnen de trans-
cendentaalfilosofie, uit op een fatale tegenspraak: niet-niemand kan a 
priori een asymmetrische activiteit uitoefenen – altijd s-censureren – om 
de norm en de spil van gelijkheid en symmetrie te zijn. Anders gezegd: 
om te kunnen bestaan moet er uiteindelijk iemand, de redelijkste, zich 
boven alle slachtoffers verheffen, en dat betekent in de dagelijkse prak-
tijk dat hij (bijna) geen kant op kan kijken. Hij heeft zijn blik gericht op 
het zuiverste, het bovenmenselijke. Maar was dat ook niet de drijfveer 
van de zwermers in hun prachtige verenkleed? Zuivere verspilling droomt 
van het onmogelijke: kapitaal, maar nog niet van ons; Isis werkt als kapi-
taliserend schema en onmogelijke matrix van redelijke vriendschap. De 
drang tot natiewording eigent zich de onuitputtelijke junglemacht toe, 
getransformeerd tot wettig middel (geliquideerd tot eerlijk samen delen) 
en verklaart tegelijk zijn eigen deemoedige, ‘wetteloze vrijheid’ (KU, 
175) tot rechtsgrond. In het essay Over de gemeenplaats: dat kan in theorie 
wel juist zijn, maar deugt niet voor de praktijk bepaalt Kant de zwerm van 
vrijgevigheid als ‘toestand van volledige wetteloosheid’ als status naturalis. 
Deze waanzinnige, nomadische toestand moet gelokaliseerd worden, om 
er vervolgens een grens aan te kunnen stellen: die van onze Gemeinsinn. 
Dankzij onze groeiende weerzin tegen de ander worden we waarschijn-
lijk ook steeds inventiever in het verzinnen van nieuwe restricties (de 
ander inspireert ons). 
 
De prijs van onze korf 
Zoals in elk juridisch en economisch verkeer, op elke markt, heeft ook 
op de transcendentale markt alles een prijs, en de affectieprijs die het 
genie ogenschijnlijk krijgt, wordt geput uit een onuitputtelijke bron van 
waarde. Wat voor het genie geldt is eenmalig en tegelijk absoluut. Een 
genie is nooit hetzelfde, daar heeft Kant zich op verkeken: er is geen 
‘ander’ op ‘dezelfde wijze’, en evenmin een ‘zelfde wijze van werken’; 
het genie, zo denkt Kant ten onrechte, ‘sterft totdat de natuur een ander 
wederom op dezelfde wijze begiftigt (begabt)’ (KU, 163). De dood van 
de ander is eigenlijk een placebo van en voor de zuivere rede, en dit 
schijnmedicijn werkt zolang de geneesheer in zijn almacht gelooft (zie 
bijvoorbeeld ook het hoofdstuk in de Kritiek van de zuivere rede ‘De on-
mogelijkheid van een sceptische bevrediging van de zuivere rede die 
met zichzelf in conflict is’ (A 758;B 786). 
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Volgens Kant resteert er geen andere uitweg (kein anderer Ausweg) om 
de rede met zichzelf in vredige overeenstemming te brengen (mit sich 
selbst einstimmig zu machen) (KU, 200), dan de weg van zuivering of lou-
tering (Lauterkeit, 6: 472). Een steeds ander genie moet ‘op dezelfde wijze’ 
worden aangepast, door zijn wetteloze vrijheid te verruilen voor de re-
delijke vrijheid, voor een gelijke en wederkerige relatie met anderen, en dit 
kan niets anders zijn dan een toestand van universele Gemeinsinn. In het 
vorige hoofdstuk is gebleken dat deze toestand geen grenzen kent. 

De superieure rede kan niet naakt en puur in zichzelf tot een evenre-
dige relatie komen, op het gevaar af van wezenloosheid, indifferentie, 
bandeloze autocratie, of zelfs oneindige verstrooiing. Wat doen die paar 
zwermers er dan toe, waarom zouden die nu zo bedreigend zijn? Is Kant 
a priori bang dat we allemaal zwermers worden? Zijn? Er moet haast wel 
altijd iets heel anders zijn (geweest) – de rede noemt het wetteloosheid, 
lust, vage gevoelens, anarchistische (drijf)veren etc. Dat andere van an-
deren is reusachtig aantrekkelijk en bedreigend: zwermers die ‘de leegte 
van de schepping ten aanzien van hun doel, als redelijke natuur, niet 
invullen’ (8: 21).  

Van aanvang af is de rede een drang tot re-allo-catie, een omvatten 
van akelige eenlingen en excessieve volkjes. Gemeinsinn moet inwerken 
tegen a priori wilde samenscholingen, en oneindig weerstrevende re-
bellen moeten tot de orde worden geroepen. Om zich te kunnen vesti-
gen moet de rede het onschoolbare scholen, het onruilbare ruilen, het 
prijsloze prijzen etc., en zich als (leer)meester verheffen, dat wil zeggen: 
de stommelingen en luiaards uitspelen tegen de volstrekt nomadische, 
oneindig excessieve anderen. Hij (laat ik er nog even van uitgaan dat 
redelijkheid een mannelijke trek is) wil eigenlijk niets liever dan de 
ander restloos laten verdwijnen, in een hogere gelijkheid, in de stille 
school van gelijke ongebondenheid. Maar hoezo stil? Van levensbelang 
voor ons is, dat wij op een stille manier kunnen vasthouden aan onze ‘geest 
van de degelijkheid’: ‘Ik heb (...) met dankbaar genoegen waargenomen 
dat de geest van degelijkheid (der Geist der Gründlichkeit) in Duitsland niet is 
uitgestorven, maar slechts een korte tijd werd overschreeuwd door het 
modieuze geluid van een genie-achtige vrijheid (geniemäßigen Freiheit)’ (B 
XLII). De kortwiekende, stille hand tegen teveel veren, gaat gepaard met 
een geslepen, censurende stem tegen gekakel of kakofonie. Niet het genie 
wordt zedig gemaakt of geslepen, maar de wrijvingen tussen het genie en 
de zuivere rede maakt ons wezen geslepen (geschliffen, KU, 175). 

In precies dezelfde censurerende bewoordingen als in de Kritiek van het 
oordeelsvermogen keert Kant zich tegen de zogenoemde exaltatie in Wat 
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betekent: zich oriënteren in het denken?: ‘De kritiek kortwiekt het dogma-
tisme ten aanzien van de kennis van bovenzinnelijke dingen’, maar de 
exaltatie wordt hier ook geassimileerd met een ‘Unfug’ als het andere van 
de grens (zeg: Fug) van de zuivere rede (8: 143, voetnoot). In zijn toe-
lichting op de vertaling van het woord Schwärmerei in Raising the tone of 
Philosophy merkt Peter Fenves op: 
 

Schwärmerei drives from the swarming of bees … highly amorphous … 
A commonality between human beings and animals … Like bees, Sch-
wärmer fly through the air on erratic paths, and, again like bees, they 
hover there without any easily understood means of support (xi). 

 
Het aantrekkelijk-bedreigende van bijen schuilt voor Kant in een com-
binatie van vermogens: groepsvorming rond een spil (zeg: koningin) en 
oneindige uitzwerming. Bijen zijn geen ongevaarlijke producenten en 
verzamelaars van nectar: een felbegeerde maar onbetrouwbare vloeistof. 
Er kan in verband met de oorsprong van die vloeistof nog een ander 
aspect meespelen: volgens Lévi-Strauss zijn bijen in de mythen van de 
Tenetehara en de Tembé niet de makers maar de bewakers van honing. 
Als een opperhoofd van de Tembé moet Kant wel elke dag een pijp 
roken en zich goed beschermen tegen hun angels, om een stof te kun-
nen bemachtigen die van nature niet van hen is – deze pure luststof staat 
voor grenzeloos, anoniem genot, een vloeistof waaraan de zuivere auto-
nomie zich laaft, en waarnaar ook elk genie, elke kunstminnaar (ja, wie 
eigenlijk niet?) verlangt. Kants interventies, ook in de zogenoemde voor-
kritische en post-kritische perioden, lijken allemaal in het teken te staan 
van een in- en uitsluitingsstrategie om ‘Honey’ (Isis) te bemachtigen ten 
dienste van een vaste, statische zekerheid. Vernuftige strategieën en voor-
gevoelens zijn daartoe nodig, voor en tegen walgelijk zwermende ande-
ren, de natuurtalenten (zie verder hoofdstuk 6 en ook HA, 17-18).  

Om de metafoor nog iets uit te breiden: imker Kant is vooral geïnte-
resseerd in het vermogen om bijen te houden, om de bijenkorven en ho-
ningraten uit te breiden, om er continu over te kunnen beschikken, en 
hij wil tegelijk elke rauwe en directe consumptie oneindig uitstellen. 
Freudiaans gesproken: het directe genot moet worden gesublimeerd. 
Maar het is een stof die niet nooit kan worden geconsumeerd. Wat zou 
het juiste tijdstip zijn? Het mag volgens Naar eeuwige vrede geen ‘nim-
merdag’ zijn (8: 347).  

Dit toenemende honingkapitaal kristalliseert na verloop van tijd – zelfs 
buiten de wil en de wens van de imker om. En dit probleem van consti-
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perend kapitaal moet steeds worden opgelost, en als deze drank niet di-
rect wordt opgedronken zal ze gisten, of hij wordt te oud, bocht. Wel-
licht onbedoelde Dionysische, ex-statische en bedwelmende toestanden 
zijn het gevolg. De zuivere rede leidt en lijdt aan een oneindige zwerm, 
een volkje dat steeds met een nieuwe koningin vertrekt. De nectardrank 
schuimt oneindig. 

Laat ik er nog een schepje bovenop doen, geïnspireerd op een lezing 
van Slavoj Žižek tijdens het symposium ‘State of Emergency’ in het Ste-
delijk Museum CS, georganiseerd door de Jan van Eyck Academie, op 
23 september 2004. Als de imker besluit om de consumptie van pure 
honing te verbieden – in welke toestand dan ook – dan hoeft dat niet 
meer moreel, het kan ook via surrogaten. De bijen en alle anderen moet 
suiker worden gevoerd (als noodzakelijke illusie), als levensonderhoud 
en om alle zwermers te vriend te houden. Maar als ook suiker taboe 
wordt, zoals tal van andere smaakmakers en genotsmiddelen, dan moet 
er weer anders en vernuftiger worden gereguleerd: cafeïnevrije koffie, 
alcoholvrij bier, nicotinevrije sigaretten, suikervrij snoep, tijdvrije tijd, 
seks zonder seks, doodsprong zonder dood etc. Conclusie: radicaal genot 
moet hoe dan ook gecensureerd worden, en het genot van ongeremde, 
totale vriendschap, al dan niet onder de hoede van de zuiverende rede, 
kan niet bestaan. Enerzijds of anderzijds wil de zuivere vriendschap in 
het geheim zijn eigen oplossing en verdwijning. 

Kants weerzin tegen libidineuze, dierlijke – ziekelijk geëxalteerde – 
vriendschappen van zwermende genieën en zieners wijkt niet af van zijn 
voor-kritische bedenkingen in Träume eines Geistersehers (1766) tegen ‘wil-
de hersenspinsels’ (2: 366). Kants oordeel is altijd een gevoelige aangele-
genheid geweest tegen oneindig spinnen en weven. Desoriëntaties die 
hem steeds weer deden walgen en hem tegelijk verleidden tot een uit-
spraak (Ausspruch) over dat wetteloze, om vervolgens op grond van het 
redelijke Factum van onvoorwaardelijke vrijheid oneindig afbreuk te 
kunnen doen aan de ongevoeglijke en ongevoegde (Unfug) toestand. Deze 
heerzucht heeft zichzelf nooit helemaal in de hand gehad, maar trachtte 
wel voortdurend met de ene hand te weven wat de andere uiteengera-
feld had. 

Een antropologische herlezing van de ontledingsleer van het schone lijkt 
nu op zijn plaats: er vindt een proces van ongehoorde domesticatie 
plaats, van uitbanning van de zwermende en zwervende lust (jagers en 
verzamelaars), tegelijk met het cultiveren van het smaakoordeel (land-
bouw- en veeteelt). De kritiek beoogt een autonome toestand van een 
lust die zich, met niet al te veel geweld, in een bepaald gerechtshof van 
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plaatselijke rechters vestigt. Lévi-Strauss volgt dit kantiaanse domestica-
tieproces op de voet: hij observeert ook een historisch proces van toe-
nemende vestiging. Na de jagers-verzamelaars kwam de tijd van de zich 
vestigende landbewerkers (door Lévi-Strauss dikwijls aangeduid als ne-
olithische revolutie). Het genealogisch schematisme, dat overduidelijk 
domineert in het denken van Kant en Lévi-Strauss, dient een hogere 
vestiging en thuiskomst, dat wil zeggen, een hogere prijs: de techniek 
van ontheemding transformeert in de Mythologica’s tot wetgevende macht 
– Gesetzeskraft – en een vestigingsontologie van de architectuur van de 
geest (l’architecture de l’esprit, CC, 346). 

Het is de vraag of deze cultivering van het wezen dat dol-is-op-zijn-
eigendom volledig deconstrueerbaar is. Welke gebeurtenis zou het schijn-
proces van autonomisering en wederzijdse bevruchting totaal kunnen 
ontregelen? En hoe zou oneindige pollinatie, en de in het oog van de 
rede altijd verdachte en wetteloze lediggang van een zwervend bestaan 
als voor- en nawerking van logisch geweld kunnen worden aangeduid? 
Laat deze vermeende woest- en ledigheid zich identificeren, en is er een 
pure oplossing? Er lijkt (voorlopig) niets anders op te zitten, dan vele 
vragen naar het bekende: vanwaar die fundamentele afkeer van het 
zwerven, van een ongevestigd en ogenschijnlijk onnuttig en ledig be-
staan? Vanwaar aversie tegen disseminatie en voortgaande deconstructie? 
Welke rechtsgrond zijn we bang te verliezen? Wie mogen om die reden 
nooit onze vrienden worden? Is redelijkheid in al haar blote kwetsbaar-
heid per definitie een thuis-willen-komen (heer, heem, Heimat), en im-
pliceert onredelijkheid altijd dak- en thuisloosheid, ontheemdheid, een 
narrendom dat scheep moet gaan? Wat is er voor en na de Geschiedenis 
van de waanzin (Foucault)?  

De lusten en de redenen om zich als redelijk te vestigen – een soort 
universeel vestigingsgebod en -verbod zijn niet los te denken van de 
grond die ons en anderen ervan weerhoudt vrij te zijn, het is een aversie 
tegen andere vrijheid tout court. De ander moest ons ooit iets geven, hij 
moest zijn tol betalen met een veer, en hij heeft deze (drijf)veer gelaten 
uit zelfbehoud. En om die reden, als een soort onbewust gereguleerde 
drift tot herstel van schuldgevoel, moeten er oneindig veel contacten 
worden gezocht opdat we allemaal veilig onszelf worden. Is dat niet 
voor iedereen een bezoeking? 
 
Seksuele wederkerigheid 
Opmerkelijk zijn Kants opvattingen in de Rechtsleer (§24 en verder) over 
seksuele omgang (commercium sexualis) en in het bijzonder over incest. 
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Pro memorie: hoe sterk onze natuurlijke aversie voor incest ook moge 
zijn, dat wil zeggen, de zogeheten natuurlijke onverschilligheid voor 
eigen familie, incest is alleen moreel verwerpelijk en moet dus onvoorwaar-
delijk worden afgewezen in slechts een enkel geval: bij de ouder-kind 
relatie. De reden voor deze natuurlijke en categorische afwijzing van 
deze (kennelijk bestaande) lust, is dat de gelijkheid in respect, die nodig 
is voor wederkerigheid, niet kan en niet mag worden bereikt in die rela-
tie.1  

Is voor Kant de monogamie ‘volgens de rechtswetten van de zuivere 
rede noodzakelijk’ (Rechtsleer, 6: 278, §24), volgens Lévi-Strauss gaat het 
vlechtwerk van endo- en exogamie gepaard met tal van contingente uit- 
en insluitingsstrategieën die juist niet noodzakelijk een monogame vorm 
hoeven aan te nemen. Vermoedelijk zou Lévi-Strauss zelfs Korsgaards 
liberale herformulering van Kants categorische imperatief vrijwel geheel 
onderschrijven (onder voorbehoud misschien van ‘deliberative’): ‘De 
zucht naar identificatie met een of ander unificerend principe of unifice-
rende manier om te kiezen, is aan ons opgelegd door de noodzaak om 
overwogen (deliberative) keuzes te maken, niet door metafysische feiten’ 
(371). Korsgaards uitgangspunt van een unificatie die aan ons is opgelegd 
zou zelfs niet misstaan als herformulering van het structuralistische, radi-
caal polygame beginsel: ‘de eenheid van bewustzijn is simpelweg een 
ander moment van de eenheid van organisatie, die ons is opgedrongen 
door onze belichaamde natuur (our embodied nature)’ (377). In de termen 
van Lévi-Strauss staat onze ‘belichaamde natuur’; gelijk aan de inwerking 
van het incestverbod, dat volstrekt verschillende samenlevingscontracten 
kan opleveren, ook die van polygamie. 

Dat mijn vrijheid een ‘bloot geschenk (bloß Geschenk)’ zou zijn, is nu 
structureel te begrijpen als imperatief tot wetgeven, het geven van een 
uniform: de wilde natuur moeten wij ‘altijd opwerken tot mensheid’ (6: 
386). Daarmee is Kants kosmopolitisme ook onlosmakelijk gekoppeld 
aan een oneindig monogaam progressisme. En die wetgeving was vooral 
van masculiene oorsprong. Kennelijk niet vanwege haar persoon, maar 
vanwege de – vermoedelijk voor Kant toch niet triviale – esthetische, 
primaire en secundaire geslachtskenmerken is de vrouw in de Rechtsleer 
uitgesloten van wetgeving: haar wezen onderwerpt mij niet, en zij is 
wezenlijk vredelievendheid, dus moet zij a priori voor mij ontvankelijk 
zijn. Zij heeft geen rechtsgrond (ditio), en moet op grond daarvan ook 
niet in staat worden geacht zichzelf te onderwerpen, te beheersen. Zij 
 
1 Zie ook: Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, 196 en Kant: ‘Die Natur hat also schon 

von selbst die Neigung gegen die Geschwister eingeschränkt’ (27: 389) 
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kan nooit identiek aan zichzelf zijn. Zij is vage menslievende lust. Hij 
daarentegen is altijd actief en a priori redelijk opgewekt, en hij kan dus 
met evenveel inspanning zichzelf en anderen, in elke autochtone ruil-
context, zijn wet geven. Zij kan alleen een vrije persoon worden onder 
zijn wezenlijke bepaling. Het is in alle gevallen, volgens het principe en 
de logica van actieve autogene onderwerping, uitgesloten dat hij zich 
onvoorwaardelijk aan haar onderwerpt. Zij was, is en zal altijd de matrix 
van onderdrukte en verspilde resten moeten zijn. Het zuiverings- en 
vestigingsproces in de Kritiek van het oordeelsvermogen zet zich voort in de 
definitie van natuurlijke en juridische seksuele omgang (maar deze defi-
nitie lag vermoedelijk reeds aan de basis van de eerste Kritiek).  

Kant is bepaald niet preuts en windt er in §24 van de Rechtsleer geen 
doekjes om. Jean-Luc Marion noemt de formule van Kant zelfs een ‘con-
ceptuele obsceniteit’.1 Deze zinnelijk-natuurlijke drang komt neer op ge-
slachtsgemeenschap (commercium sexualis), waaronder moet worden verstaan 
‘het wederkerig gebruik dat een mens maakt van de geslachtsorganen en 
het seksuele vermogen van een ander’ (mijn curs.). Het zogenoemde 
natuurrecht tussen individuen vormt aldus de basis van het seksuele ver-
keer en het commercium in het algemeen, en dat zou dan ook de grond zijn 
– volgens §36 van de Rechtsleer – voor ‘gerechtigheid tussen twee personen 
in een wederkerige omgang (in ihrem wechselseitigen Verkehr) met elkaar’ 
(mijn curs.). Met de cursivering wil ik benadrukken dat Kant in het laatste 
geval niet toevallig spreekt van personen: onwettig seksueel verkeer vindt 
plaats tussen een mens en een ander. Alleen rechtspersonen zijn symmetri-
sche delen van elkaar, met als doel ‘ons’ te worden. Deze omvatting is 
cruciaal in het denken van Kant, gefundeerd in de paradoxale ‘liefdes-
plicht’: liefde en respect moeten twee kanten zijn van dezelfde medaille, 
en zo zijn ze ‘fundamenteel volgens de wet (dem Gesetze nach) altijd in een 
plicht met elkaar verbonden, en wel zo, dat nu eens de ene en dan weer 
de andere plicht, waaraan de andere akzessorisch gekoppeld is, het 
principe uitmaakt in het subject’ (6: 448, §23). Een tot niets verplichtend 
geschenk kan kennlijk niet bestaan in het menselijke verkeer. 

Een andere, passief-zwervende maar zich niet representerende wetge-
ver is in Kants optiek, en waarschijnlijk niet alleen in zijn vizier, een 
(seksuo)logische tegenspraak: vrijwel identiek aan anarchie, nalatigheid, 
bandeloze orgie, verwaarlozing of zelfs onaansprakelijkheid en onver-
antwoordelijkheid. Alleen de actieve (rechts)persoon kent zijn plicht. 
Seksuele, sociale en etnische verschillen zijn reeds op een onto-ethisch 
 
1 Jean-Luc Marion. Étant donné. Essai d’une phénoménologie de la donation. Presses Universi-

taires de France Paris 1998, 150, voetnoot. 
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niveau geregeld. Ik wil nu verder nagaan hoe de activistisch gefundeerde 
monogamie op zedelijk en kosmopolitisch niveau doorwerkt. 
 
De creatie van zedelijke wederkerigheid 
De noumenale spil van de transcendentale autonomie is een weerzinnige 
fictie: elk individu is a priori en in beginsel volstrekt singulier, ongelijk 
en vrij. Deze wantoestand, die onbehuisdheid en verstrooiing impliceert, 
is in Kants optiek ook in potentie woest en ledig. Lévi-Strauss heeft 
aangetoond dat de tegenstelling tussen redelijk en onredelijk niet equi-
valent is aan de tegenstelling tussen de gevestigde natiestaat en de noma-
dische leefwijze. De vraag is nu: op grond waarvan zou Kant kunnen 
menen dat de burgerlijke samenleving de enig redelijke is?  

Wederkerigheid heeft de functie om onze redelijke wil te delen: ge-
meenschappelijke binding als onze rede. En deze zuivere lust tot deling 
moet ook uiteindelijk noodzakelijk tot mondiale eenheid en gelijkheid 
leiden. Een dwingende verwachting oriënteert mijn respect voor anderen: 
‘elk mens heeft rechtmatig aanspraak op respect van zijn medemens, en 
andersom (wechselseitig) is hij ook daartoe jegens anderen verplicht (verbun-
den)’. Dit algemeen-menselijke recht is uiteraard alleen van kracht binnen 
de grenzen van de natiestaat. Maar het draait om meer: als het om een 
echtelijke relatie gaat, zijn zoals gezegd twee personen in het geding. De 
bovengestelde vraag kan nu toegespitst worden: op grond waarvan meent 
Kant dat een relatie tussen twee rechtspersonen altijd uitdraait op fair play? 

Allereerst is het duidelijk dat Kant uitsluitend aan heteroseksuele bindin-
gen denkt, en zijn ‘gender-schema’ beperkt zich tot huiselijke taferelen. 
Voor Kant is in beginsel iedereen pas vrij als burger. Van vrije burgers kan 
gezegd worden dat zij hun angst voor het andere innig koesteren, ten 
dienste van hun gevoel van onze eenheid: alle zwermerige, promiscue of 
polygame neigingen kunnen ons in een toestand van ontheemding of 
wetteloosheid brengen. En dat loopt vroeg of laat toch verkeerd af.1 Het 
praktische factum van de rede, de pragma2 van de wet, is voornamelijk ge-

 
1 In Zum ewigen Frieden noemt Kant de wetteloze natuurtoestand (status naturalis) ‘veeleer 

een oorlogstoestand, dat wil zeggen, hoewel niet altijd een losbarsting van vijandighe-
den, toch wel een eeuwigdurende dreiging daarvan’ (8: 348-349) Later meent Kant 
echter dat de ‘wetteloze toestand’ toch ‘pure oorlog inhoudt’ (8: 357) De conclusie ligt 
hier voor de hand: de ‘natuurtoestand’ van volstrekte onbepaaldheid (wetteloosheid) is 
kennelijk, vooraf en gedurende het nationale en internationale proces stichting, een on-
verdraaglijke toestand van eeuwigdurende dreiging, en die toestand moet op een gegeven 
moment – auto-effectief – geïnterpreteerd worden als ‘pure oorlog’ om de eeuwigdurende 
vredesmacht van de rede zuiver te kunnen installeren. 

2 Benveniste, 117. 
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richt op een ethico-teleo-logische gender-praxis die tegelijk een geborgen 
inkorven en een veilige gezamenlijkheid moet in-stellen (creëren, wettigen 
etc.). In Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet 
voor de praktijk verduidelijkt Kant in een voetnoot deze status: ‘hierbij denkt 
de mens over zichzelf naar analogie van de godheid waarover toch niet kan 
worden gezegd, hoewel zij subjectief geen behoefte heeft aan uiterlijke 
dingen, dat zij zich in zichzelf zou opsluiten (mijn curs.), maar juist dat zij het 
hoogste goed uit zich voortbrengt (mijn curs.) ... Deze noodzaak (die bij de 
mens plicht is) van het hoogste wezen, kan wat ons betreft niet anders wor-
den voorgesteld dan als een morele behoefte’ (8: 279, voetnoot). 

De domesticerende rede treedt als morele kracht in werking doordat 
de personen als subjecten (een ander woord voor onderdaan) zich een-
voudig geroepen voelen om alles auto-effectief te onderwerpen aan hun 
wet. Volgens Korsgaard is het heel natuurlijk om aan deze wet gevolg te 
geven (natural, 201). Deze auto-suggestie heeft inderdaad iets natuurlijks, 
mits de nationale en sociaal-culturele grenzen worden ervaren als abso-
lute grenzen. Het transcendentale subject zou dan als absoluut gevestigd 
gelden. Maar geen één chief of pater familias is volstrekt gegrond, hij 
heeft ook altijd iets ‘niet meer in zijn macht (Gewalt)’ (5: 97). Als zoda-
nig is elk subject tegelijk altijd door wetgeving bepaalbaar en absoluut 
onbepaald, absoluut singulier. De chief streeft er vermoedelijk naar deze 
paradox uit te sluiten. De wet moet hoe dan ook worden opgelegd, en 
bij voorkeur volgens de plicht van de categorische imperatief: de enig 
redelijke wetgeving is degene die men zichzelf oplegt (durch Vernunft 
selbst gibt, ibid.). Alle wisselende gevoelens en bezigheden moeten als 
effecten van deze redelijke autodonatie worden begrepen. Kant kon of wil-
de dit centrum niet als arbitrair of als effect van iets volstrekt anders er-
kennen. De redelijke wetgeving is een tegenzet maar wil ook altijd het 
eerst aan zet zijn… Alleen op basis van dit auto-logische schaakspel kan het 
subject achteraf met recht (mit Recht) zeggen dat hij sommige pijnlijke 
handelingen ook achterwege had kunnen laten (hätte unterlassen können). 

Er moet altijd iets in een bepaalde vorm, op een bepaalde manier, he-
lemaal worden gegeven en geheeld. De richting is daarbij het cruciale 
gegeven: tegen het andere, via de ander, naar ons. Door de tijd heen zou 
het subject aldus vanuit zijn noumenale wezen als homo noumenon (dat 
wil zeggen volgens de Rechtsleer, §35: ‘elke persoon volgens zijn mensheid, 
derhalve als homo noumenon’ [6: 295]) zijn fenomenale leven volstrekt 
kunnen bepalen, en zo geeft (verschafft) het subject zichzelf zijn karakter.1 
 
1 Dit morele karakter hangt nauw samen met het ‘geweten’. Het zou te ver voeren om hier 

de passages over geweten en verantwoordelijkheid (5: 98-105) volledig te bespreken. 
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In de passages die ik hier heb geciteerd wordt twee keer een verschil-
lend werkwoord gebruikt dat met de activiteit van geven verband 
houdt: geben en verschaffen. De eerste keer lijkt het geven vrijwel identiek 
aan de gave van de gunsteling van de natuur. Het subject hoeft er vrij-
wel niets voor te doen, passief krijgt hij iets bijna vanzelf, een soort 
uitzinnige vrijgevigheid. De tweede keer dat ik de praktische autonomie 
met ‘geven’ heb vertaald, gebruikt Kant ‘verschaffen’. Omdat het trans-
cendentale subject vanwege zijn redelijke noumenale wezen – Kant 
gebruikt ‘hij’ (er) voor het ‘redelijke wezen’, terwijl de Duitse gramma-
tica ‘het’ (es) voorschrijft, hetgeen een tamelijk pijnlijke Fehlleistung kan 
worden genoemd – zijn zinnelijkheid kan bepalen, bezorgt of verschaft 
hij zichzelf een (moreel) karakter.  

Wat voor een geven wordt er nu met het zichzelf verschaffen bedoeld? 
Korsgaard vertaalt ‘verschaft’ met ‘creates’, een keuze die vermoedelijk 
ook de inspiratiebron is van de titel van haar werk (Creating the Kingdom 
of Ends). Het Duitse werkwoord voor creëren, schaffen (waarmee ook 
Geschäft en Wissenschaft verband houden), ligt inderdaad dicht bij ver-
schaffen, en lijkt door het prefix ver- analoog aan de Nederlandse struc-
tuur van geven en vergeven (tevens met de beide connotaties van ver-
geefs en vergiffenis). Zoals in het voorgaande is gebleken, impliceert ‘ge-
ven’ in de transcendentale economie evenzeer geniaal ‘ontvangen’ en 
‘teruggeven’. Maar verschaffen komt in het Duits als wederkerig werk-
woord in een specifiek andere taalhandeling voor: ‘sich Respect ver-
schaffen’, respect afdwingen. In de egologische structuur van de trans-
cendentale wetgeving dwingt het subject respect af, en wel in eerste in-
stantie bij niemand anders dan zichzelf en daarna noodzakelijk bij ande-
ren. In deze volgorde. Kants dwingende suggestie is: niet andersom. In 
het fenomenale menselijke verkeer lijkt het bestaan van tot niets ver-
plichtende geschenken onmogelijk. Door wie of wat wordt het geslepen 
wezen genoodzaakt om zichzelf en anderen zijn wet in te griffen, op het 
schandalige af?  

De activiteit van (zelf)onderwerping is de wet. Alles wat aan deze be-
zigheid van vestiging vooraf en voorbij gaat, beoordeelt Kant als vaag. 
Er moet a priori worden gebroken met een vaag niet-iets: wezenlijk 
bepaal ik eerst innerlijk en dan meteen ook uiterlijk wie de ander en wat 
het andere is. Lévi-Strauss heeft doorzien dat in de praktijk die wetge-
ving dikwijls in omgekeerde volgorde verloopt. In het licht van het 
voorgaande zet dit viriele proces van oprichting zich voort als uitsluiting 
van walgelijke, weerzinwekkende en vooral geëxalteerde anderen. 

Een karakter ontstaat op het moment dat iets zich van iets anders ont-
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doet, het maakt eigenlijk niet uit wie of wat. Onophoudelijk moet hij 
doen en zich ontdoen, zich iets onbenoembaars verschaffend. Een ka-
rakter creëren staat dus ongeveer gelijk aan je walgelijke en je geëxal-
teerde delen op geniale wijze overrulen (in stilte symmetrisch maken, in 
evenwicht brengen). Alleen zo kan er volgens Kant een Gründlichkeit 
ontstaan om te respecteren. 

In het artikel Wat betekent: zich oriënteren in het denken? drukt Kant de 
handeling van tussen-anderen-zich-de-wet-geven een paar keer type-
rend uit: naast vrijheid van meningsuiting en vrijheid van gewetens-
dwang, betekent vrijheid in het denken ook ‘de onderwerping (Unter-
werfung) van de rede aan geen andere wetten dan die zij zichzelf geeft 
(die sie sich selbst gibt)’. In de Kritiek van de praktische rede, in het hoofdstuk 
over de drijfveren van de zuiver praktische rede, staat breed gedrukt 
‘vrije onderwerping’, met ‘de onvermijdelijke dwang die alle neigingen 
wordt aangedaan’. Het risico dat de vrijheid van de rede loopt wanneer 
de rede zich niet aan zijn eigen wetten onderwerpt (maar hoe zou ie-
mand zich er ooit aan kunnen of willen kunnen onttrekken?), omschrijft 
Kant in het genoemde artikel enkele regels later pregnant als het verlies 
van autonomie: ‘wanneer de rede niet aan de wet die zij zichzelf geeft 
(gibt) onderworpen wil zijn, dan is het gevolg daarvan vanzelfsprekend, 
dat zij onder het juk1 van de wet moet buigen die een ander haar geeft 
(die ihr ein anderer gibt); want zonder een of andere wet kan volstrekt 
niets, zelfs niet de grootste onzin (der größte Unsinn), zijn spel lang vol-
houden’ (8: 145, mijn curs.). Het op één na grootste gevaar voor de 
rede, is buigen voor de wet van de ander, het grootste gevaar: wetteloos-
heid. Op grond van de (esthetische) ontvankelijkheid voor eenheid zijn 
die twee gevaren nooit echt te onderscheiden. 

Kant wil a priori de mogelijkheid van arrogantie zuiveren, maar daarmee 
censureert hij autoritair – en niet minder arrogant (als voorlopige verta-
ling van vornehm) – de mogelijkheid van ongehoorzaamheid, de kans van 
een volstrekt andere kritische plaats en activiteit. De gevoelde noden tot 
het creëren van één Kingdom zijn oneindige aanvechtingen tegen ont-
heemding. De kritische rede voelt alleen haar trauma, en daarmee lijkt 
de kans op elk ander gevoel verkeken. 

De pijnlijk autoritaire consequenties van Kants redelijke hyper-auto-ac-
tieve wetgeving kan mogelijk worden gepareerd, zoals Korsgaard lijkt te 
willen, door de gift van superioriteit tot embodied nature te verheffen. 

 
1 In een vroegere, aparte uitgave van het derde hoofdstuk van de Strijd der Fakulteiten, wijst 

Kant op de etymologische verwantschap tussen ‘juk’ (Joch) en ‘conjugium’, dat wil zeg-
gen, het huwelijk. Zie de Reclam-uitgave van Steffan Dietzsch, noot 47. 
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Maar gesteld dat deze geniaal redelijke natuur onze eerste en tweede 
tegelijk is (vooruit: in harmonische afwisseling), vormen onze natuur-
lijke anderen dan nog wel een bedreiging? Er is misschien wel nooit 
woest- en ledigheid buiten ons rijk van beschaving geweest. Zou met de 
voelbare ongegrondheid van onze ditio, de autosuggestie van onze aard-
bol, ook de zeepbel van het gevoel van aan ons opgelegde forceringen 
uiteenspatten? En zou dit schitterende gespat direct of indirect naar 
andere kosmopolitieken kunnen leiden: kosmopolitieken van de vriend-
schap of oneindig verstrooide sterren-vrienden, auto-allogene kosmo-
polieten? Die vriendschap trekt zich van nationale belangen en grenzen 
toch niets aan? Wil Korsgaard wel zo’n rijk? Wil Kant wat Korsgaard 
wil? 

Kant vreesde niet de mogelijkheid van een soort autonome auto-fagie 
of de orgiastische wetteloze onzin van het genie, maar een volstrekt andere 
gebeurtenis. De rede kan niet plaatsloos zwervend zijn, er moet vanuit 
één plek een force naar ons en van ons uit komen. Uit welke hoek, trans-
cendentaal gesproken, zou een andere force kunnen komen? Wie of wat 
is dat andere wezen, zo anders dan onze rede, zo anders dat zij nooit a 
priori aan zichzelf denkt? Zo vrij en vooral gastvrij, vrijgevig, dat zij zich 
wel naar de wet kan voegen, maar ook vrij is om het te laten, oneindig 
gehoorgevend en oneindig vrijzwevend? In het licht van het voorgaan-
de: bestaat die ander in een andere ledigheid en woestheid, niemand an-
ders en minder dan de onwederkerige Isis? Wat zou er nu zo wezenlijk 
gevaarlijk kunnen zijn, zo a priori bedreigend aan haar vage gastvrijheid?  

De toestand van absolute gastvrijheid of vrijlating – Derrida gebruikt 
de formulering ‘onvoorwaardelijke gastvrijheid’ – ‘blijft heterogeen ten 
opzichte van het politieke, juridische en zelfs het ethische’ (V, 204). Kant 
wil onvoorwaardelijkheid baseren op de activiteit van de zuivere rede, 
en sluit daarmee andersheid oneindig uit. Een desoriënterend gevoel of 
een zwerm van zinnigheden, impliceert vanuit zijn optiek minstens twee 
wantoestanden: die van de absolute alleenheerser over iedereen (dictatuur 
van een wetgever die zich de zuivere rede zelf waant) of die van vol-
strekte willekeur (anarchie, waanzin, wetteloosheid). Kant heeft in de 
vage schoonheid (pulchritudo vaga) een bedreigende spookverschijning 
gezien, een ondermijning van redelijke vrijheid – in wezen zijn die vrij-
heden echter zeer verwant.  

Kant en Korsgaard verdedigen de gedachte dat je niet moreel vrij bent 
(Genesis, 2, 16-17), maar het redelijkerwijs moet en kan worden. En dat 
doel leidt tot onvoorwaardelijke praktische wetgeving en vice versa. 
Verschaffen kan als scheppen worden geïnterpreteerd, als oneindige creativiteit 
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en inventiviteit, maar dan kan vanuit een kantiaanse optiek de wetgevende 
instantie van die morele wet zeker niet de zuiver vrije rede zijn. En als 
slechts de rollen tussen ‘genie’ en ‘zuivere rede’ worden omgekeerd en 
gecombineerd, verandert er niets aan het centrum. Er lijkt altijd zoiets 
als een toe-eigenende force zich te moeten manifesteren, geconstitueerd 
en gereguleerd door de grondwet van de natiestaat (Der Verstand allein 
gibt das Gesetz, KU, 83). Verschaffen impliceert altijd het vermogen om 
zelf te schaften (il faut manger) en iets anders af te schaffen. 

Het is onze zuiver morele en progressieve taak, in Kants optiek, om 
ons geslepen wezen als een superieure instantie te verwerkelijken, bij-
gevolg waarvan het andere en de anderen als hinderlijke resten moeten 
verschijnen en verdwijnen. De gedachte dat geen enkele wet absoluut 
kan gelden, behalve die van autonomie, dreef Kant vermoedelijk in de 
armen van een diabolisch dilemma: het initiatief aan anderen overlaten, 
heteronomie: oneindige onderwerping van ons zelf; of auto-effectieve 
zuivering, autonomie: oneindige onderdrukking van de ander. 

De redelijke geefdrang komt voort uit onvermogen om de vrije weer-
zinnigheid van alteriteit en disseminatie te erkennen. De ander moet 
zich met mij vergelijken, moet meespelen en we moeten quitte spelen 
(getting even), ons (over)geven, niemand mag onze goed bedoelde gift 
weigeren. Kants Fehlleistung – ‘hij’ als verwijzing naar het ‘redelijke we-
zen’ – doet vermoeden dat hij nooit iets anders, niets anders dan een 
fallisch wetgevend wezen in gedachten heeft gehad. Er lijkt in Kants 
universum in elk geval geen andere ruimte te zijn, voor een hybride, 
passief-actieve vrijheid, een rechtsbeginsel dat aanvankelijk-pacificerend 
en gehoorgevend is, vanwege een andere imperatieve oogopslag en stem. 
 
De kosmopolitische Gemeinsinn 
Als Kant in Naar eeuwige vrede het recht op een kosmopolitisch niveau 
uitdenkt, krijgt het rechtsgevoel de status van een gezuiverd zesde zin-
tuig, het klankbord van de Gemeinsinn in kosmopolitisch opzicht: ‘Het is 
nu met de gemeenschap (in engere of bredere zin) die de volkeren in 
toenemende mate vormen zo ver gekomen, dat de schending van het 
recht op één plaats van de aarde op alle plaatsen wordt gevoeld. Daarom is 
de idee van een wereldburgerrecht geen fantastische en overspannen 
voorstellingswijze van het recht, maar een noodzakelijke uitbreiding van 
de ongeschreven codex, zowel het staats- als het volkenrecht, op het 
openbare recht van de mens überhaupt en derhalve een bijdrage tot de 
eeuwige vrede’ (8: 360, curs. van Kant). Maar waartoe roept dat gevoel 
ons op?  



 220

De wetgeving van wederkerigheid impliceert dat het fenomenale sub-
ject zichzelf als volmaakte onderdaan en als wereldburger kan creëren. 
Kant ziet hierin geen tegenspraak: de ‘schepping van een vrij wezen is 
geen tegenspraak’, maar dit principe geldt alleen dan wanneer ‘in mo-
reel-praktisch, derhalve niet-zinnelijk opzicht, de zuivere categorie 
(zonder een onderliggend schema) in de betekenis van schepping wordt 
gebruikt’ (Rechtsleer, 6: 280, §28, voetnoot). Deze autonome uitsluiting 
van een ‘onderliggend schema’ wekt tegelijk de vraag op naar een toe-
komstig schema. Het eenkennige van deze niet-zinnelijke relatie sluit 
alteriteit per definitie uit. Om die reden voelt Kant het waarschijnlijk als 
onverantwoord om een zinnelijk-ander als wetgever te erkennen, laat 
staan een andere wetgever, grenzend aan geen enkele wetgever (wette-
loosheid). Absolute vrijheid herbergt a priori oneindige uitzwerming, een 
gevoel van nooit op je plaats zijn. De driving force van een natiestaat is het 
bestrijden van deze disseminatie. Het is alles en niets. En deze wetgeving 
vereist een ‘noodzakelijke uitbreiding’, opdat wij ons niet prijsgeven ‘aan 
alle onzin of waanzin van de verbeeldingskracht’ (5: 120). Ook multi-
culturalisme staat in het teken van dit doel. ‘We leren onze horizon te 
verbreden’, op weg naar vereniging: ‘de ultieme horizon’.1 In die zin is 
multiculturalisme een nawee, een nagloeien van verlichtingen. 

Omwille van de eigen rechtspraak moet we elkaar de wet actief voor-
schrijven, wetgeven vanuit onze invalshoek, met een bepaalde, reflexie-
ve dynamiek. Het creëren van mijn of ons karakter – en daarmee ook 
het ‘deliberative’ creëren van Korsgaards rijk van doeleinden – moet een 
ultieme, verheffende, ver- en afschaffende articulatie zijn (dat is ook de 
betekenis van ‘anheben’, 5: 29). Ons positieve gevoel dwingt ons de (fe-
nomenale) ander te onderwerpen. In Over de gemeenplaats formuleert 
Kant precies waar de noodzaak om af te breken vandaan komt. Er kun-
nen geen twee even machtige opperhoofden bestaan, want ‘zouden er 
twee zijn (dwangvrije personen), dan zou geen van beiden onder dwang-
wetten staan en de één de ander geen onrecht kunnen aandoen, hetgeen 
onmogelijk is’ (8: 291). 

Het noumenale, onvergeeflijke, zwermt uit. En in de noodzaak tot 
weer-toe-eigening zijn ego en alter (man-vrouw, het geniale en het kri-
tische subject, Afrika-Europa etc.) de calculeerbare resten, het wisselgeld 
en de verspilling van het cumulerende kapitaal dat wij moeten blijven. 
Het is reeds ter sprake gekomen dat Kant dit aporetische gegeven in de 
Fundering van de metafysica van de zeden als volgt oplost: ‘eigenlijk is res-

 
1 Charles Taylor, ‘The Politics of Recognition’, in: Multiculturalism, 67 en 73. 
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pect de voorstelling van een waarde die afbreuk doet aan mijn zelfliefde’ 
(4: 400, voetnoot). Als er niets of niemand anders zou zijn, zou die toe-
standloze toestand oneindig verwaaien, tot in het ongeregelde. De 
droom van oneindige manipulatie geeft tegelijk onderdak aan een gren-
zeloze Gemeinsinn, die wij niet kunnen reguleren. Er gebeurt iets anders, 
er plaatst zich iets, tussen en buiten de zelfliefde en het zelfrespect om 
(4: 422). 

Het performatieve effect van de idee-fixe van autonomie is overwel-
digend. Wanneer bijvoorbeeld een groep mensen in hetzelfde gebied 
woont, dan heeft deze de drijfveer (of de imperatief, zoals Korsgaard het 
noemt: 373) om een verenigde (unified) staat te vormen (dat is waar-
schijnlijk ook de reden waarom fricties binnen politieke partijen dikwijls 
zo lijken op huwelijksperikelen). En deze drang werkt volgens Korsgaard 
nog sterker op psychologisch niveau. Wanneer een aantal psychologi-
sche functies in een zelfde lichaam gevestigd zijn, dan zouden ze zelfs de 
imperatieve behoefte hebben om één persoon te worden. Het kosmo-
politische rechtsgevoel is een afgeleide van de imperatieve behoefte tot 
eenwording. 

Ook als men Kants mores niet zou delen, en dus elk esthetisch-exta-
tisch plezier van mensen met elkaar niet direct onder het taboe zou 
stellen van degraderend plezier – als een altijd onbewuste orgie van 
machtswellust – lijkt Kant toch in zoverre gelijk te hebben, dat plezier 
nooit autonoom kan zijn. Zelfs de zuiverste auto-affectie is a priori he-
tero-affectief. Maar respect en liefde, wil en gunst, pijn en plezier, kun-
nen ook nooit zuiver één worden. Het noumenale is innerlijk en uiter-
lijk bepaald door het andere. Zoals er geen wezenlijk begin was, is er 
ook geen wezenlijk einde: het spook van disseminatie lost pas op zodra 
de uniforme autonomie is opgelost. Misschien lost het zich wel vanzelf 
op.  
 
Het seksuele verkeer tussen rechtspersonen 
Welke garanties kunnen door de transcendentaalfilosofie worden gebo-
den tegen de niet denkbeeldige mogelijkheid van schending of overtre-
ding? In het seksuele verkeer tussen mensen onderling loopt men altijd 
het risico – het hoeft er niet eens erg wild aan toe te gaan – dat er geen 
acht wordt geslagen op iets. Bijvoorbeeld de integriteit van de ander, 
zodat bewuste of onbewuste delicten nooit helemaal kunnen worden 
uitgesloten. Hoe kunnen wezens van vlees en bloed hun onderlinge 
(taal)handelingen nu zo regelen dat zij elkaar tegelijk liefdevol en res-
pectvol blijven benaderen? 
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Zoals de categorische imperatief een praktijk van universele onderwer-
ping provoceert, moet ook in de seksuele relatie van een mens met een 
ander aan het identiteitsbeginsel worden voldaan: zowel verstrooiing 
(promiscuïteit) als ongelijkheid zijn onaanvaardbaar. Misschien wel 
vooral op dit gebied moet er een ijzeren logica van wederkerigheid gel-
den die elke (rechts)ongelijkheid uitwist. Volgens Kants visie is een der-
gelijke logica een soort economische wet van cumulatie van ego-kapi-
taal: als ik mezelf niet wil vergooien en mij niet metterdaad in de han-
den of de schoot van een willekeurige ander wil werpen (willoos over-
geleverd aan de wil van de ander), en mezelf dus moreel zuiver wil 
houden, en als ik aan karakter wil winnen, dan dien ik slechts naar de 
hand van één ander te dingen, en als deze ontvankelijke ander zich ook 
geheel aan mij – en aan mij alleen – zal uitleveren, omdat zij mij meer 
liefheeft dan zichzelf, dan kom ik via haar bij mezelf terug, en vice versa. 
De kracht om een ander meer lief te hebben dan jezelf impliceert een 
volstrekte binding of onderwerping, maar tegelijk een singuliere onge-
breideldheid. Kant zoekt de oplossing om moreel verwerpelijke en 
mensonterende verstrikkingen – bijvoorbeeld promiscue verslingeringen 
– te vermijden, in een relatie met gelijke wederkerigheid, dat wil dus 
zeggen oneindige kettingreacties tussen ‘vrije en even rationele mensen 
(equal rational people)’.1 

De verwarrende effecten van onterend plezier, gewelddadige lust en 
niet volstrekt integere (taal)handelingen kunnen alleen binnen het kader 
van het huwelijk uitgesloten worden: de jure gelijk voor de wet en de 
facto van ieder ander afkerig. Men heeft niet alleen naar de letter van de 
wet zin in zijn en haar ander, men leeft ook naar de geest respectvol als 
gelijken met elkaar. In hoeverre is dit respect nu verenigbaar met de a 
priori effecten van onze Gemeinsinn, de publieke regulatie van zin en 
weerzin? Of gaat het hier om niets anders dan een oneindige keten van 
weerzin en weer zin hebben? 

Uitsluitend onder voorwaarde van het huwelijk is geslachtsgemeen-
schap niet slechts toegestaan, maar ‘ook alleen onder die voorwaarde 
mogelijk’ (6: 278, §25). Dat wil zeggen, huwelijkse wederkerigheid geldt 
onvoorwaardelijk en dus categorisch, als enig goede seksuele relatie, binnen 
het kader van de wet, en wel als monogamie (Ehe staat volgens Kant 
gelijk aan de wet: ‘het kind dat buiten het huwelijk op de wereld is 
gekomen is buiten de wet (want dat betekent huwelijk)’(6: 336). Deze 
dingmatige vereniging is de enig aanvaardbare grond van seksueel ver-

 
1 Korsgaard, ibid., 189. 
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keer. Het matrimonium1 is een contract, aldus Kant in zijn colleges over 
ethiek, ‘tussen twee personen, waarin zij elkaar wederzijds het recht 
geven op, en beiden zich onderwerpen aan de voorwaarde, dat ieder 
zijn gehele persoon overgeeft aan de ander, zodat ieder het volstrekte 
recht heeft op de persoon van de ander. Het is nu redelijkerwijs begrij-
pelijk hoe een commercium sexualis (seksuele gemeenschap) mogelijk is, 
zonder afbreuk te doen aan de menselijkheid, of de moraliteit geweld 
aan te doen’ (27: 388). Alleen onder voorwaarde van volstrekte symme-
trie is het uitgesloten dat een van nature asymmetrische relatie zal ont-
aarden in onnatuurlijke seks (crimina carnis contra naturam, bijvoorbeeld 
met een dier) of buitenwettelijke seks (prostitutie of polygamie zijn in 
tegenspraak met monogamie, omdat de personen dan slechts een deel 
zijn [nur einen Teil]). In al deze verwerpelijke seksuele toestanden geeft de 
persoon zichzelf weg en degradeert zichzelf of een ander tot een ding 
(Verdingung). De conclusie is niet anders dan dat een redelijke symmetrie 
de plaats moet innemen van asymmetrie. Hoe redelijk en vrij van inti-
midatie, hoe respect- en liefdevol kan die symmetrie zijn? 

Ten behoeve van de monogamie zijn andere lusten verboden, omdat 
daarbij geen sprake kan zijn van volstrekte wederkerigheid. Maar mono-
gamie gebiedt eveneens eindeloze aantrekking (en verondersteld reeds a 
priori andersheid) tussen nooit volstrekt gelijke delen. Lust- en onlustge-
voelens moeten elkaar opwekken en beheersen. Om de dreiging van 
jaloezie of de ledigheid van woeste verleidingen te kunnen keren, moet 
er iets buiten en boven de echtelijke delen zijn (het centrum van de 
symmetrische [geslachts]delen) dat hen als één organisme eindeloos tot 
elkaar doet aantrekken en eindeloos een overbrugbare ruimte tussen hen 
in stand houdt. Dit is een relatie die individuen nooit zelfstandig kunnen 
oprichten, maar wel beiden als rechtspersoon zouden kunnen respecteren. 
Gemeenschap begint bij de deling van en de commercie tussen twee. 
Hun midden – zeg hun fenomenale onlichaam – en de redelijke projec-
tie van hun libido, datgene wat in het geheim de autogene hyper-eroti-
sche effecten opwekt en begrenst, moet ook a priori verheven zijn. De a 
van a priori is zoals de ‘i’ van iets tegelijk een grote A en een kleine a. 
Dat ‘a-wezen’ moet zich tussen en boven onze seksuele relatie bevinden. 
 
1 Benveniste merkt het volgende op. Men is in de lijn van mater en pater geneigd te den-

ken dat matrimonium equivalent is aan patrimonium, maar dit is slechts een schijnsymme-
trie (176) Benveniste toont aan dat matrimonium geheel vanuit het perspectief van de 
vader moet worden begrepen als een functie waar de vrouw mee moet instemmen, 
namelijk de passieve functie van mater (familias) Dit is wat ‘huwelijk’ voor haar betekent, 
niet een daad of activiteit, maar een bestemming: zij wordt ‘gegeven en geleid’, met het 
oog op het matrimonium (196) 
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Dit wezen van de Gemeinsinn, zou een Hauswezen en een Gemeinwezen 
zijn. Wie wettigt dat A-a-wezen of Aha-wezen?  

Voor Kant telt steeds slechts één vraag: onder welke transcendentale 
voorwaarden zijn menselijke, seksuele en zedelijke relaties in het alge-
meen, zuiver ethisch mogelijk? En het antwoord is, zoals gezegd, alleen 
onder de onvoorwaardelijke voorwaarden van het monogame huwelijk. 
Want alleen binnen dat kader kan wetteloze allo-auto-affectie getrans-
formeerd worden tot een machtsvrije relatie om zich op deze circulaire 
wijze boven het fenomenale niveau te verheffen (in de geest van de wet). 
Het doel van deze schijn-volmaakte circulaire eenheid binnen de een-
heid van de natiestaat wordt op tweeledige manier bereikt. Er wordt een 
scheiding aangebracht tussen esthetische en morele relaties (de blik 
wordt altijd op tijd (af)gewend), en tegelijk wordt de morele verplich-
ting van wederkerigheid afgericht op zuiver rationeel-ethische gelijk-
heid. In dienst van de morele wet zijn alle gevoelens die deze gelijkheid 
bevorderen een plicht. Niemand kan natuurlijk tot een gevoel worden 
verplicht, maar als de plaats voor elkaar eenmaal is gecreëerd (de grote 
A), verschaft of verkregen, moeten alle potentieel vijandige gevoelens, 
wijken of worden omgebogen (reflexio) met kleine a’s. In de meeste 
gevallen is er eerst A en daarna een oneindige reeks a’s. Omdat de we-
zenlijke gemeenschapsgevoelens elkaar ook altijd op een onzinnige ma-
nier in de weg zitten of liggen, moet er een redelijke regulatie van 
(on)gesteldheden plaatsvinden, een ritme van zin en weerzin, een A-
gend-a. 

Monogamie is de genealogische agenda van esthetische, emotionele, 
morele en juridische eenheid. Maar bereikt nu de logica van wederke-
righeid met behulp van deze schematisering ook werkelijk volledig res-
pectvolle eenheid? Waarom niet? In het ware huwelijk hebben beiden 
iets a priori anders van zichzelf weggegeven. De hardnekkige gedachte 
echter dat er één omstrengelend wezen moet zijn, leidt onvermijdelijk 
tot een overweldigende aporie: redelijk ingestelde, tamelijk beestachtige 
asymmetrie. Hier waait even de rok van het incestverbod op: een andere 
vriendschap, een andere solidariteit zou verband kunnen houden met 
een niet per se redelijke asymmetrie, een wolk van aha-tjes zonder gend(er) 
of gen. 

Een onredelijke asymmetrie lijkt een noodzakelijk uitvloeisel van de 
richting waarin de monogamie (zich) sticht. Volgens §22 van de Rechts-
leer kan het samenleven van twee personen een huishouding (Hauswesen) 
worden genoemd wanneer er sprake is van een gemeenschap van vrije 
wezens die door wederzijdse invloed (van de ene persoon op de andere) 
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volgens het principe van uiterlijke vrijheid (äußeren Freiheit) een samen-
leving uitmaken van leden van een geheel (personen die tot een ge-
meenschap behoren). Gemeenschap kan niet door een eigenmachtige 
daad (facto) bereikt worden en evenmin door een verdrag (pacto), maar 
uitsluitend bij wet (lege) worden geregeld. Het recht van een persoon 
jegens een ander of een zaak wordt op grond van deze wet niet eenzijdig 
geregeld, maar geldt voor alle betrokken personen en zaken tegelijk 
(zugleich), en moet dus als een recht worden beschouwd dat boven al het 
zakelijke en persoonlijke uitgaat (hinausliegendes Recht). Dit overstijgende 
recht heeft een natuurlijke vergunning (ein natürliches Erlaubnisgesetz) tot 
gevolg, bij gunste waarvan (durch dessen Gunst) de verwerving van de 
huwelijkse staat mogelijk is.  

Volgens §23 geeft de grondwet aan deze gunst of gift op de volgende 
wijze richting: op grond van de wet verwerft de man een vrouw, dit paar 
verwerft kinderen, deze familie verwerft huishoudelijk personeel (Gesinde1). 
De beweging van verwerving wordt altijd eenzijdig ingezet, vanuit de 
man – hij verwerft haar en in die zin gehoorzaamt hij als eerste zijn wet, 
zijn Gemeinsinn. 

Allerlei verschillende verwervingsstrategieën, ver- en aanzoekingen, 
zijn dikwijls van te voren (a priori) sociaal geregeld. En ook Kant was 
waarschijnlijk wel op de hoogte van een gearrangeerd huwelijksnetwerk 
rond Koningsbergen. Maar dan nog is het volgens Kant aan de man om 
(a priori) de per definitie heteronome vrouw te verwerven, en niet an-
dersom. Deze metafysische auto-relatie kan nu worden doorzien als een 
ruilverhouding en een afspraak tussen twee mannen. De wetgever geeft 
haar aan hem weg. De natuurlijke en positieve wetgeving creëert voor de 
man het additionele recht, zoals Korsgaard zich uitdrukt, van een vergun-
ning. De wetgever verschaft een plaats, en geeft binnen deze arena rich-
ting aan de zoektocht van de vrijgezel. Alleen zo kunnen wij ons echt 
reproduceren. In Kants Antropologie staat het zeer beknopt en openhar-
tig: ‘De natuur wil dat de vrouw gezocht wordt’ (7: 306). Na de zoek-
tocht – in Europa of in het oerwoud van Zuid-Amerika – volgt de 
stichting van het gezin volgens het contract – als contra-actie (afbreuk) 
en contractie (samentrekking) – van de wetgever als zogenaamd neu-
 
1 Ik volg Ladd in de vertaling van ‘Gesinde’ met ‘domestic staff’. Het betreft hier volgens 

Ladd niet zomaar personeel, maar een (groep) bediende(n) met een speciale juridische 
status volgens de 18e eeuwse wetgeving in Duitsland: ‘They were almost part of the fa-
mily; they ate with the family and usually stayed with the family on a more or less 
permanent basis’ (87, voetnoot) Ik weet niet of dit personeel, bij erfenis, dezelfde status 
of bijna dezelfde status als die van de kinderen of zelfs die van de echtgenoot kon krijgen. 
Ladd gebruikt hier een vage formulering: een ‘distinctive legal en social status’.  
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trale, belangeloze institutie boven de partijen. Waarschijnlijk vanwege 
de oorsprong en de richting van deze natuurlijk-juridische force acht 
Kant in §26 (uit das Privatrecht) een asymmetrische rolverdeling tussen 
man en vrouw niet in tegenspraak met de wet: ‘hij het bevelende en zij 
het gehoorzamende deel (Teil)’ (6: 279). 

De weerzinnige natuur van de burgerlijke huwelijkswetgeving leidt zo 
volgens de categorische imperatief tot asymmetrie, een ongelijkheid die 
Korsgaard ‘absurd’ noemt (216, noot 15). Het is een onvermijdelijke 
absurditeit, tenzij nog een andere geest en een andere force, het vol-
strekte andere wordt erkend, zeg maar: het spook van disseminatie. 
Korsgaards uiting van verontwaardiging lijkt veel op de uitspraak van 
Lévi-Strauss: te zeggen dat alles in een samenleving functioneert is een 
absurditeit. Deze verontwaardiging over het absurde is niets anders dan 
een roep om meer scheppende symmetrie, meer centraliserende force. 
Voor zowel de transcendentale als structurele egologica moet alteriteit 
zich altijd voordoen als absurd. Dit hangt waarschijnlijk samen met een 
preoccupatie voor de eigen heerzucht. Is het burgerlijk huwelijk een 
gevangenis of een valstrik? Of misschien toch een wonder, van liefdes-
plicht? In de termen van de blote rede gebeurt het huwelijk niet ‘zelden’ 
maar ‘dagelijks’, en deze op zich aanstootgevende ‘zaak’ (Sache) kan 
daarom beter begrepen worden als een ‘natuurlijk effect’ van ons (R, 
98). 
 
Politieke wederkerigheid 
Als nu binnen een redelijkerwijs ideaal huwelijk een volstrekte vereffe-
ning, zelfs for the time being, onmogelijk is, is dan een vereffening in bre-
dere sociaal, juridische en kosmopolitieke zin – buiten alle burgerlijke 
staten, ex-statisch – wel mogelijk? Op beide niveaus is er sprake van een 
institutionele asymmetrie, waarvan een unilineaire zelfbegunstiger de 
(aan)stichter is. Deze transcendentale onrechtvaardigheid moest door de 
vrouw al wel in Kants tijd binnen het instituut van de monogamie als 
eenzijdige erkenning hebben aangevoeld (om voor de hand liggende re-
denen: geen kiesrecht, geen recht op universitaire studie, geen recht op 
eigen levensonderhoud en dus ook geen middelen om cadeautjes te ge-
ven, zelfs niet eens een cactusroos). Binnen het instituut van de burger-
lijke staat kwam dit onrecht tot uitdrukking in een kille hiërarchische 
orde. In de Rechtsleer §41 wordt deze stand of toestand als volgt gefor-
muleerd: 
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Zelfs de burgerlijke vereniging (unio civilis) kan niet echt een gemeenschap 
(Gesellschaft) worden genoemd, want tussen de bevelhebber (imperans) 
en de onderdaan (subditus) is geen medewerkingsverband (Mitgenossen-
schaft); zij zijn geen metgezellen (Gesellen), maar ondergeschikt en niet 
nevengeschikt aan elkaar1. 

 
De metafysische stratificatie in rangen en standen creëert automatisch 
één ‘verticale’ maatschappelijke orde waarin vele ‘horizontale’ families 
en gemeenschapen zijn gerangschikt. De hiërarchische structuur van de 
natiestaat concordeert in Kants optiek niet toevallig met die van de fa-
milie.2 Naar het genealogische stammodel van de familie was de burger-
lijke staat altijd al ingericht. Ter wille van deze unilineaire rangorde 
moest een soort affectief reservoir of een gevangenis worden aangelegd: 
privé en publiek onrecht, een ongehoorde, pijnlijke effectiviteit en af-
fectiviteit. 

De redelijke doeleinden en regelingen kunnen zich natuurlijk nooit 
beperken tot enkele geslaagde (zogenaamd ‘gelukkige’) huwelijken of in 
een lokale gemeenschap (communio spatii). Om die reden kan het con-
cept van kosmopolitische wetgeving ook niet eindigen in een zwerm van 
lokale gemeenschappen. 

De werving van elke a posteriori familie moet zich richten naar de wet 
en moet ook naar de geest en de letter van de wet worden ingericht. 
Een burgerlijk gereguleerde samenleving is een dubbel affectief factum: de 
stratificatie constitueert ‘redelijke’ standen en afstanden, tussen alle fami-
lies, en één centrum moet worden gerespecteerd om tegelijk alle affec-
tieve banden te kunnen regelen (zo zijn in elk geval wederkerige relaties 
van ‘liefde’ en ‘respect’ interfamiliair geregeld). Dat wil zeggen, de for-
mele identiteit van het transcendentale subject – het machtswoord van 
de rede (Machtspruch der Vernunft, Rechtsleer §28, 6: 280, voetnoot) – 
determineert de eenheid in de familie en inderdaad ook, zoals Korsgaard 

 
1 De term Mitgenossenschaft zou ook met ‘kameraadschap’ of ‘solidariteit’ vertaald kunnen 

worden, Geselle heeft de betekenis van ‘kameraad’ of ‘makker’ en in die zin betekent het 
zoveel als openbare of collegiale ‘vriend’ . Met deze kwestie houdt ook de paradoxale 
formulering van ‘ungesellige Geselligkeit’ verband. 

2 In §46 van de Rechtsleer staat dat de vrouw (naast allerlei andere arbeiders en knechten) 
een ‘Staatsgenosse’ is en geen ‘Staatsbürger’, en op grond hiervan heeft dus niet iedereen 
‘gelijke rechten’. Het betreft hier waarschijnlijk vooral het stemrecht. In Kants optiek is 
het verwerven van dit recht dus een ware emancipatie. Om deze verwerving echter te 
laten slagen waren twee ‘partijen’ noodzakelijk, dat wil zeggen beide partijen, de rechtge-
vende en de rechteisende moeten zich in de ‘strijd’ om – wederzijdse – erkenning van 
hun Zelf (de ander en zichzelf) vervreemden. 
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het formuleert, om ‘praktische redenen’ de eenheid van de staat (373). 
De dynamiek van verwerving en stichting van de familie verloopt, pa-
rallel aan de dynamiek van de Gemeinsinn, volgens het principe van 
wederkerigheid. Deze zelfregulatieve weerzinnigheid vertoont sterke 
overeenkomsten met de activiteit van de staatsinrichting, zoals moge 
blijken uit Kants formulering in §47 van de Rechtsleer (het openbare 
recht):  
 

De daad (der Akt), waardoor een volk zichzelf tot een staat constitueert 
– maar eigenlijk slechts de Idee van die daad op grond waarvan de 
rechtmatigheid ervan alleen gedacht kan worden – is het oorspronkelijke 
contract (Kontrakt1), volgens welke allen en iedereen (omnes et singuli) 
van het volk hun uiterlijke vrijheid (äußeren Freiheit) opgeven (aufge-
ben), om deze vrijheid als lid van een publiek lichaam (Glied eines ge-
meinen Wesens), dat wil zeggen van het volk als staat beschouwd (uni-
versi), onmiddellijk weer te ontvangen (aufzunehmen2), en men kan niet 
zeggen dat de mens in de staat (der Mensch im Staate), een deel van zijn 
aangeboren uiterlijke vrijheid aan een doel heeft opgeofferd (aufgeop-
fert), men moet daarentegen zeggen, dat hij (er) de woeste wetteloze 
vrijheid totaal heeft verlaten (wilde gesetzlose Freiheit gänzlich verlassen), 
om zijn vrijheid in het algemeen in een wetmatige afhankelijkheid, dat 
wil zeggen in een rechtmatige toestand onverminderd te hervinden; 
omdat deze afhankelijkheid aan zijn eigen wetgevende wil ontspringt 
(weil diese Abhängigkeit aus seinem eigenen gesetzgebenden Willen entspringt). 

 
De constitutieve daad van de wetgevende wil, die de Idee van een oer-
geweldsdaad is, is een afspiegeling van de auto-activiteit van de man om 
een vrouw te verwerven, opdat beiden zich onderwerpen, zonder iets op te 
offeren, en zodoende zich omvormen en omscholen, en aldus ‘totaal’ 
transformeren van natuurlijke wezens met een wetteloze vrijheid (alle 
dieren ‘buiten’ en ‘voor’ de wet) in redelijke wezens met een wetmatige 
vrijheid. De innerlijke en tegelijk uiterlijke wetgeving heeft als beoogd 
effect een gehoorzame wil met een bepaald, verheven doel en een ver-

 
1 Het is interessant om te zien dat Kant eerst het woord ‘Akt’ gebruikt en daarvoor 

onmiddellijk in de plaats stelt ‘Kontr-akt’. De oorsprong van het sociale verdrag is een 
contra-activiteit, er is met andere woorden reeds oorspronkelijk iets uitgesloten en/of 
onderdrukt. 

2 Kant werkt duidelijk met het woordspel tussen aufgeben-aufnehmen, een wederkerige 
beweging waarin ogenschijnlijk niets echt verloren gaat en alleen wordt gewonnen: een 
win-win-proces van aufheben, van een uiterlijke vrijheid naar een innerlijke vrijheid 
(voor de wet). 
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heven plaats. Een doel dat als vanzelf uitstijgt boven het privaatrecht en 
het publieke recht. Alle leden van de natiestaat moeten daartoe symme-
trisch worden geordend, maar voorts kunnen ook alle natiestaten on-
derling niet als verstrooide gegevens blijven bestaan. Deze beweging van 
oriëntatie en heroriëntatie is vanaf de eerste activiteit ingegeven door 
een force die, volgens Kant, Lévi-Strauss en Derrida, alle relaties onder-
werpt aan symmetrie: het genealogisch schematisme. 

Die force kan niet vrouwelijk zijn, dat wil zeggen, haar force mag niet 
wetgevend zijn. Het mannelijke lid van de mensheid is als leed-deel, zeg 
ledemaat van een ethisch-logisch organisme, het eerst aan zet om zich 
autologisch leed toe te brengen. Zij mag zichzelf niks aandoen. Als ver-
wervend, en mogelijk ook pijnveroorzakend, onderdeel van een koppel is 
zijn natuurlijke wil tegelijk de actieve oorsprong van hun eenheid. Het 
instituut van de monogamie dient ertoe om sensuele alteriteit te trans-
formeren tot zijn ideaal van symmetrische en verheven schoonheid – 
zonder dat zij ook maar een veer hoeft te laten.  

Waarschijnlijk is de aanstootgevende en wetgevende daad, die tot 
welke gemeenschap dan ook moet leiden (familie, stam, natiestaat, en 
allerlei vormen van cratie) altijd een ‘praktische waan’ geweest (R, 187, 
voetnoot). Het is daarbij een contingente factor of de uitoefenende in-
stantie daadwerkelijk een eerlijk ‘mannetje’ is. Binnen een unilineair 
staatsbestel werpt iemand zich toevallig op, er wordt ook iets uitgesto-
ten, iets stoot iets anders aan: we stoten elkaar voortdurend af en aan. 

Kants conceptie van autonomie is een effect van een oerpreoccupatie, 
hij was verslingerd aan één stoot. Die esthetica van de stoot is bijna uit-
gewerkt. Maar de stille stem van de rede blijft jaloers en wil in wezen 
altijd andere stemmen verzwijgen of het zwijgen opleggen. Het andere 
factum: de eigen plaats is altijd al ten koste gegaan van alteriteit (binnen 
en buiten). De bevelende stem overschreeuwt zichzelf en ontkent de 
even noodzakelijke instemming van anderen. Hij moet wel gepreoccu-
peerd zijn door zichzelf, a priori ontvankelijk voor zijn eigen aha-er-
lebnis. En hij wil maar één zaak: zichzelf zo snel mogelijk terugkrijgen. 
Via het wezenlijk andere, waar onze autonomie op en mee rekent, en 
dat tegelijk door onze willige wil niet kan worden erkend als volstrekt an-
ders, niet als grondrecht op een andere zelfbeschikking. En zo komt 
Kant ook tot de conclusie dat onze wet niet in strijd is met de ‘natuur-
lijke gelijkheid van een mensenpaar’ (6: 279). Wij erkennen samen de 
oerregel of oerzin van onderwerp en lijdend voorwerp. 

Monogamie wordt beleefd als transcendente inscriptie op grond van 
het verlangen naar een redelijke verwerping. Paradoxaal genoeg loopt 
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Kants juridische uniseks uit op een gedoe waarvoor hij juist vreesde: 
verdinging, het gevolg van auto-manische zuivering. De waarde die ‘bo-
ven elke prijs verheven’ zou zijn, is niets anders dan de vernietiging, de 
nullificering van alteriteit en absolute singulariteit. 

Het moet ergens wel zo zijn, zoals Marion suggereert, dat beiden ook 
altijd voorbehouden moeten maken, en zich dus nooit onvoorwaardelijk 
geven of zich nooit zullen geven, niet aan elkaar, niet aan zichzelf: ‘hoe 
meer ik mijn lichaam aan wederkerigheid (terugbetaling, economie) 
uitlever, hoe minder ik het geef’.1 En dus breekt er iets: ‘mijn lichaam 
levert zich uit, mijn hart hoedt zich ervoor – geeft zich niet’.2 Hier 
klinkt eveneens het geloof van Nietzsche in door: ‘mijn hart verzet zich 
ertegen te geloven dat de liefde dood is’ (geciteerd door Derrida: DTA, 
62; 147). Daarmee is de monogamie zo goed als ten einde. Het is op z’n 
best een regel zonder stootkracht, eerder een excuus voor wisselende 
contacten, op z’n slechtst een gebod op routinematige, dagelijkse per-
versie. De regel stelt een gelegaliseerde toestand van seksuele commercie 
in, een koehandel die door Kant wordt verboden en tegelijk hyper-hy-
pokritisch wordt gelegaliseerd. Onder burgerlijke condities wordt elke 
vorm van samenleven een bizarre contractie, een tragedie, een komedie 
of een farce (het is niet uitgesloten – laten we eerlijk zijn – dat elk per-
sonage heel lang de waan kan koesteren in hetzelfde genre als de ander 
te spelen, onderhevig aan de aristotelische regel van eenheid van tijd, 
plaats en handeling). 

Korsgaard legt de gelegitimeerde asymmetrie op de volgende wijze in 
Kants voordeel uit. Zij meent dat hij, zonder feitelijk de conclusie te 
trekken, toch van mening is dat ‘in de meeste maatschappijen het instituut 
van het huwelijk de seksuele relaties niet geheiligd maar gedegradeerd 
heeft’ (195, mijn curs.). Hoezo de meeste? Het is niet in te zien welke 
historische maatschappij aan deze metafysica zou kunnen ontsnappen. 
Als Kant aan een soort uitzondering heeft gedacht, dringt de vraag zich 
op: hoe had hij redelijkerwijze een historisch-lokaal en geniaal unicum 
kunnen heiligen? Een unieke mythe, een wonder in de context van een 
voor de rest universeel systeem? Het is plausibeler om te veronderstellen 
dat Kant geen één historisch voorbeeld (zeg een of andere federatie of 
democratie) aanzag voor een volmaakte verwerkelijking van de redelijke 
Idee. Hij zag misschien wel een enkele voorloper, een toonbeeld van 
mogelijke progressie. Hij had ook een ideaal schema in zijn hoofd. Maar 
het antwoord op de vraag, hoe een willekeurig schamel teken van Ver-
 
1 Jean-Luc Marion, Étant donné, 150. 
2 Idem. 
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lichting zou kunnen rijmen met de definitie van zijn eigen verlichte tijd-
perk, moet uitblijven. Leven wij in een verlicht tijdperk? ‘Nee, maar wel 
in een tijdperk van Verlichting’. Aan elke lokale progressie ontbreekt 
nog zeer veel, oneindig veel. De rationele teleologie gebiedt dat het 
proces van Verlichting altijd voortschrijdt, ad absurdum, ‘never fulfil-
led’.1 Leven wij in een gedissemineerd tijdperk? 
 
De echtelijke pijn als mondiale force 
Talloze reparaties van de redelijke morele wet hebben er sinds Kant 
plaatsgevonden, opdat het huwelijkse samenleven niet automatisch de 
eigenwaarde (van de vrouw) schendt. Maar hoe zou dit in beginsel on-
derdrukkende egalitaire schema nu toch ooit volgens Kant kunnen ein-
digen, en wel in een vreedzame, hoewel nog niet meteen vriendschap-
pelijke, (wereld)gemeenschap? Kant is op paradoxale wijze evenzeer ge-
ïnteresseerd in incidentele emancipatorische gebeurtenissen alsook in de 
onmogelijke gedachte van een positieve verwerkelijking van de redelijke 
idee. Om te menen dat ergens op aarde deze idee positief gecreëerd is, is 
de totalitaire illusie van elke lokale Gemeinsinn. Het klinkt misschien 
absurd, maar de pijnlijk gevoelde en voor de blote rede niet aanstootge-
vende asymmetrie lijkt voor Kant een heilzame insnijding: aanzet tot 
oneindige emancipatie. Ergens moet altijd categorisch worden ingesne-
den. Deze unieke mythe, zoals door Lévi-Strauss verwoord, is een effect 
van een incisie: met ‘hetzelfde bamboe-mes’ worden jongens en meisjes 
ritueel ingewijd (om de voorhuid bij jongens af te snijden en het maag-
denvlies bij meisjes door te prikken), met als doel ‘equivalentie van de 
seksen ondanks hun klaarblijkelijke verschillen’ (MC, 294; HA, 343-
344). Waar wordt niet het incommensurabele in een nauwelijks waar-
neembaar moment weggesneden, gerechtvaardigd door een vlijmscherpe 
spil van symmetrie? 

Er heerst een ‘heilige plicht’, zoals het in §32 van de Leer van de deugd 
heet. Dezelfde plicht die Lévi-Strauss een ‘heilige plicht van de mens-
heid’ heeft genoemd (AS2, 420; SA2, 361). Er roept iets om respect, 
maar het was nooit één roep. De initiërende vrijheids- en gelijkheids-
daad, waarmee de logica van wederkerigheid kennelijk moest beginnen 
(anheben) levert ook de grond van een duizelingwekkende ongrond. Of 
is dat alleen en puur het wezen van het Westen, ‘het gespleten Westen’ 
(Jürgen Habermas)? 

Wanneer nu de vele asymmetrieën, binnen en buiten de familie, bin-

 
1 Geoffry Bennington, ‘Derrida and politics’, in: Jacques Derrida and the Humanities, 207. 
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nen en buiten de burgerlijke staat, binnen en buiten westen, een toe-
vallig en enigszins absurd verstrooid spoor zijn, dat altijd resteert, of laat 
ik zeggen: zolang iets steeds iets anders en daarna zichzelf wil uitwissen, 
hoe zou dan ooit kunnen worden blootgelegd dat de grenzen van onze 
oerlust en ons oerrespect door geen één wetgever kunnen worden be-
paald?  

Binnen het kader – of door het venster – van de pijnlijk geheiligde na-
tiestaat verschijnt daarbuiten een verboden terrein van eeuwige jacht-
velden, onder (huwelijkse) voorwaarde dat, voor ons als partners, die 
oneindig resterende mogelijkheden geen bedreiging vormen voor onze 
heerlijke relatie. Allerlei esthetische gevoelens resteren, die in Kants op-
tiek slechts in potentie erotisch zijn, gepaard gaand met buitenechtelijke, 
buitenfamiliaire, buitennationale, kortom ex-statische associaties en alli-
anties. 

De echtelijke pijn heeft een innerlijke doelmatigheid: een zoeken naar 
puur buitenechtelijke momenten van ons genot. Esthetische gevoelens 
zijn zeker geen onechte gevoelens, ze moeten echter wel in het openbaar 
reflexief, onder supervisie, diakritisch worden gecensureerd, dat wil zeg-
gen: ze moeten worden gelokaliseerd als de zuivere antipoden van morele 
gevoelens (a-moreel, niet immoreel). Dit geregelde circuit heeft de ge-
wenste stemming van saamhorigheid en een beheerst gevoel van centrale 
verbondenheid op het oog. De definitie van het transcendentaal estheti-
sche verkeer is: gedistantieerde erotische relaties als gunstige keerzijden 
van pijnlijke, monogame en politieke eenheid. Het kader van deze 
kunstpolitieke praktijk moet Gemeinsinn bewerkstelligen (en vice versa), 
een ideaal ruilverkeer tussen ons en de mooi verheven vreemde individu-
en van de andere kant, van andere families, van een andere stand en staat, 
anders maar binnen de definitie van de grenzen van het eigen territo-
rium. Onze culturele economie dient in deze betekenis een vreedzame, 
hoewel nog niet meteen vriendschappelijke uitwisseling van giften en 
kunsten. De grond voor het reguleren van alle relaties binnen en buiten 
de autochtoon gevoelde grenzen is een oneindige ontgifting van het 
volstrekt andere. Zou een andere definitie van ons, van andere kunsten 
van onze polis mogelijk zijn? Andere denkkunst van andere kunstenaars 
met een andere politiek? 
 
De onmogelijkheid van kosmopolitische wederkerigheid 
Kan het schema van het weerzinnige verkeer als model dienen van een 
internationale politiek of van één kosmopolitiek? De zuivere pendant 
van de idee van de monogamie wordt in de Fundering van de metafysica 
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van de zeden aangeduid als ‘zuivere oprechtheid in de vriendschap’ (reine 
Redlichkeit in der Freundschaft, 4: 408). Deze rechtheid kan volgens Kant 
alleen als leidraad van kosmopolitische relaties dienen als het erotische 
gevoel rigoureus – dat wil zeggen oneindig – aan de moreel-redelijke wet 
ondergeschikt wordt gemaakt. Is een zuiver eerlijke vriendschap moge-
lijk zonder het effect van fallologische doodsangsten en compulsieve ruil-
effecten? Zonder spraakverwarringen, zonder misverstanden, zonder 
elkaar ooit in de rede te vallen? Of bedoelt Kant dat in elke hetero- of 
homo-relatie als vorm van binding en gemeenschap, in elk nationaal of 
internationaal verband – tussen alle seksen – de geringste kans op op-
rechtheid moet worden uitgesloten? Wat zou er gebeuren als de angst 
voor onttroning of ontmanning in rook opgaat?1 Oprechtheid in vriend-
schap lijkt alleen denkbaar als een verstrooid factum. Onbegonnen toe-
komst, tomeloze ontijdigheid. 

Zeker is, dat er nooit sprake kan zijn geweest van één factum. Het ene 
factum staat – hoe kan het ook anders – in relatie tot een ander factum. Er 
zijn, om met Nietzsche te spreken, tenminste twee verschillende facta, 
‘effecten an sich’. In de paragraaf B Was ist Recht?, van de inleiding tot 
de Rechtsleer, formuleert Kant reeds deze dubbele facticiteit: ‘Het begrip 
van recht, voor zover dat begrip betrokken is op een daarmee corres-
ponderende verbintenis (dat wil zeggen op het morele begrip van die 
verbintenis), betreft ten eerste slechts de uiterlijke en wel praktische ver-
houding van een persoon ten opzichte van een ander, voor zover hun 
handelingen als facta op elkaar (direct of indirect) invloed kunnen heb-
ben’ (mijn curs.). Op moreel gebied kan nooit echt een zuivere effectieve-
affectieve grens getrokken worden tussen innerlijk/uiterlijk, esthetisch/ 
ethisch, rede/gevoel. Hebben deze facta altijd om zuiver ons feit, om de 
spil van ons gedraaid? 

Wie of wat zou nog de zuivere scheiding tussen ethische en estheti-
sche facta – actieve en effectieve affecten en feiten – kunnen maken? 
Wie kan ontkennen dat a niet A is? Welk opperhoofd kan en wil zelf 
actief de gewenste, volmaakte asymmetrie aan anderen overlaten? Wie is 
er zo gek? Kon volgens de kantiaanse denkwijze de familiaire symmetrie 
nog binnen de natiestaat door de rede worden geconstitueerd en gere-
guleerd, in kosmopolitisch verkeer schiet dit primaat tekort. Kosmopo-
litieken van de vriendschap kunnen zich niet afspelen binnen een geüni-
ficeerde, door de soevereine burgerlijke staat geregelde publieke praktijk 

 
1 In zijn Over een voorname toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen uit 1796, gebruikt 

Kant de woorden ‘entmannung’ en ‘entmannt’ (8: 400) in de betekenis van ondermij-
ning van het gezag van de rede. 
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binnen een wereldstaat. De force van een wereldburgerrecht verstrooid 
ons noodzakelijk.  

Het transcendentale beginsel van autonome vrijheid verliest door Kors-
gaards contextuele relativering niets van zijn apodictische stelligheid: 
wederkerigheid blijft voor haar als a priori wet gehandhaafd, als middel 
en weg tot wereldvrede. Dat het transcendentale beginsel van vrijheid, 
gebaseerd op redelijke gelijkheid en broederschap, eveneens de voe-
dingsbodem is voor de schending van de rechten van de ander, lijkt 
voor Korsgaard een uiterlijke, corrigeerbare schoonheidsfout. Zij reali-
seert zich niet dat kosmopolitieken niet mogelijk zijn binnen de grenzen 
van een Kingdom. Alleen buiten de grenzen van het tot nu toe auto-
logisch denkbare, in een ex-tatisch gebied zonder egologische natie-
grond, zijn die praktijken mogelijk. Zijn deze andere kosmopolieten zo 
waanzinnig dat zij voor volstrekt wetteloze toestanden opteren? 

Allerlei vermogens, onvermogens, talenten en zinnen spelen een rol. 
Elke relatie is potentieel kwetsbaar voor delict. De wetgeving van auto-
nome en autochtone rechtspersonen – zoals natiestaten – kan in beginsel 
niet voorzien in een autonome status van alle leden, in vrije relaties tus-
sen volkeren en staten. Deze woeste wantoestanden meende Kant au-
tologisch te kunnen ondervangen door de Gemeinsinn te reguleren van-
uit een zuiver redelijke wetgeving. Die oplossing geldt niet op kosmo-
politisch niveau waar elke binnenwereld ook een buitenwereld is, en 
geen van beide. De door ons wezen gedicteerde kosmopolitiek tussen 
mogendheden is gebaseerd op gereguleerde miskenning van alteriteit. 
 
Nog niet meteen vriendschappelijk 
De natiestaten zijn natuurlijk in Kants optiek superieur ten opzichte van 
de wilde gemeenschappen. Wij moesten boven de ‘anarchistische toestand 
van de wilden’ uitgaan (hinausgehen) om tot een ‘volkenbond’ te kunnen 
toetreden (8:24). Willen de onderlinge relaties tussen de natiestaten niet 
ontaarden in dezelfde barbaarse warwinkel van oorlog en uitbuiting van 
en tussen de wilden, dan moeten volgens de categorische imperatief, en 
met het doel van de redelijke Idee voor ogen, analoog aan de relaties tus-
sen de families, ook de relaties tussen de staten schematisch worden gere-
geld. Omdat elke staat uit is op alleenheerschappij (eigenbelang – onrede-
lijke zelfliefde – en dus in beginsel ook wetteloze vrijheid) is het voor alle 
staten van levensbelang hun autonomie stukje bij beetje in te leveren. 

Vanuit Kants censurerende benaderingswijze ligt de erkenning van een 
bodemloze diepte of een oneindige verstrooiing niet echt voor de hand. 
In §62 van de Rechtsleer wordt het kosmopolitische recht (ius cosmopo-
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liticum) tussen volkeren geformuleerd op grond van ‘de redelijke idee 
(Vernunftidee) van een vreedzame, hoewel nog niet meteen (wenn gleich 
noch nicht1) vriendschappelijke, gangbare gemeenschap (durchgängige Ge-
meinschaft) van alle volkeren op aarde, die in effectieve wederkerige relaties 
kunnen komen (die untereinander in wirksame Verhältnisse kommen können)’ 
(6: 352, mijn curs., zie ook §§ 43, 59-61). Kant zegt niet: niet vriend-
schappelijk. Maar hoe is het dan, A. met onze vriendschap gesteld? En 
B, hoezo ‘nog niet’, wie of wat is nog niet aangekomen? Deze lacunaire 
zucht, zo is gebleken, is fundamenteel aporetisch: ‘wenn gleich noch 
nicht’ laat zich lezen als ‘vooralsnog niet één’, maar ook als twee maar 
‘niet tegelijk’, of als één maar asymmetrisch, ‘niet te gelijk’. Gemeinsinn 
moet ‘geschaft’ worden, maar we schijnen toch niet zo goed te weten 
tot waar en wanneer, en we weten ook niet wie ons zou kunnen ma-
ken, omdat we eigenlijk niet echt inzien wie met wie niet verwant zou 
zijn. Van één ding lijken we echter heel zeker te zijn: andersheid moet 
worden afgeschaft. 

Lévi-Strauss verwerpt een cultureel positief beginsel a priori, maar 
Kant en Lévi-Strauss komen wel hierin overeen, dat beiden het inter-
menselijke verkeer niet als puur contingente individuele aangelegenheid 
opvatten, en dus veeleer als bepaald door effectieve affectieve relaties 
volgens een logica of een force van wederkerigheid. Het einde van deze 
logica is misschien in zicht. 

Om de limietwerking enigszins te kunnen volgen, vooral in de effec-
ten van interruptie en ontregeling, lijkt het er op dat Kant altijd – overal 
en ergens – de effecten waarneemt van een universeel geldige, kosmopo-
litische wet. Wie bewerkstelligt nu die ‘mogelijke vereniging van alle 
volkeren’? Wie biedt zich het eerst aan? Volgens sectie III over het 
‘kosmopolitische recht’, beschikken volkeren niet rechtmatig en a priori 
over een gemeenschappelijk bezit (communio), maar ze staan wel in  
 

de fysisch mogelijke wisselwerking (Wechselwirkung, commercium2) tot el-
kaar dat wil zeggen dat ze zich in de situatie bevinden tussen het ene 
en het andere volk, om zich aan te bieden voor omgang met elkaar, en 
een volk heeft het recht om een poging daartoe te doen, zonder dat de 
uitheemse (der Auswärtige3) het recht zou hebben hem als vijand te 

 
1 In de vertaling van John Ladd valt het onmisbare woord ‘noch’ weg: ‘even if not a 

friendly’. Ook de vertaling van Mary Gregor gaat hier mank: ‘even if not friendly’ (489) 
Er had zoiets moeten staan als ‘even if not yet a friendly’. 

2 Ladd gebruikt voor Wechselwirkung: interaction.  
3 Ladd : Auswärtige: foreigner. 
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bejegenen – Dit recht, in zoverre het betrekking heeft op de moge-
lijke vereniging van alle volkeren, met het oog op een zekere alge-
mene wetgeving omtrent hun mogelijke omgang, kan het kosmopo-
litisch recht (ius cosmopoliticum) worden genoemd (§62).  

 
De initiatiefnemer vergunt zich een oprecht recht. Het factum, de in-
terventie, en het doel van het interstatelijke verkeer, is gebaseerd op 
‘zuiver oprechte vriendschap’. Voor Kant is ‘vriendschap een bloot idee’ 
en daaraan zou zelfs een ideale relatie beantwoorden, hoewel die relatie 
nog ‘niet al het levensgeluk tot gevolg heeft’ en in de dagelijkse praktijk 
‘onbereikbaar’ is, is het toch een door de rede opgedragen (aufgegeben), 
wel niet een gewone, maar eervolle plicht om die vriendschap na te 
streven (6: 469, §461). Wat heeft ons toch gedreven? 

De vraag van Derrida: ‘kan er zonder deling (partage) en zonder weder-
kerigheid (réciprocité) nog van gelijkheid en broederschap worden gespro-
ken? (PA, 328; 296), kan met nee worden beantwoord. De logica van 
wederkerigheid bepaalt het begin en einde van broederschap en gelijk-
heid, en onze vrijheid vereist een vriendschap, die nooit door de ene of 
de andere zijde gegeven kan worden. De eerste in het oog springende 
eigenschap van een andere vriendschap zou toch wel moeten zijn, dat 
het een toestand van vrijheid is, ‘partage’ en engagement, maar zonder 
wederkerigheid. De normen van monogamie en zuivere oprechtheid 
gelden hier misschien als entourages of coulissen. Vriendschappelijke 
vrede was er in principe niet, en is er ook nog niet, niet ooit en niet nu, 
nooit met één, altijd meteen verstrooid. 

Wat zou een relatie in het licht van het ratio-erotische ideaal van uni-
versele wereldvrede nog meer kunnen betekenen? In de Kritiek van de 
praktische rede wordt een toestand van heerlijke tevredenheid omschreven 
als ‘gelukzaligheid’, dat wil zeggen, als ‘de toestand van een redelijk we-
zen in de wereld, dat het in zijn bestaan helemaal naar zijn wens en wil 
gaat’ (5: 124). Als de zuivere rede noodzakelijk samenhangt met onze 
gift die niet geweigerd kan worden – omdat wij altijd al een bezoeking 
waren – wanneer zal dan ooit kunnen worden gebroken met dit ge-
woonterecht, en door wie? Op het kosmopolitische vlak is het transcen-
dentale wervingsrecht de basis voor een overweldigend eenrichtingsver-
keer. Het egalitaire schema van broederschap kan niet vreedzaam wor-

 
1 Deze formulering is een vrijwel letterlijke parafrasering van een tekst van Rousseau: 

‘Dieu donne donc la raison en supplément des penchants naturels. La raison est donc à la 
fois dans la nature et en supplément de la nature; c’est une ration supplémentaire’ (geci-
teerd door Derrida DLG, 256.) 
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den toegepast op kosmopolitische betrekkingen. De redelijke, universele 
wet, die op familiair niveau binnen staatsgrenzen elk initiatief tot gelijk-
heid als weldaad kon legitimeren, schiet in de woeste en ledige toestand 
tussen natiestaten oneindig tekort, en impliceert van meet af aan een in-
breuk op elke andere gemeenschap: wij het bevelende deel, zij het ge-
hoorzamende deel. Wat zijn nu of ooit de kansen voor nieuwe kosmo-
politieken? Welk effect zou een andere politiek van de vriendschap 
mogelijkerwijs kunnen hebben? Hoeveel voorwaarden zouden er moe-
ten (bij)komen voor de nog uit te vinden vormen van solidariteit?  

Zowel Kant als Lévi-Strauss nemen voetstoots aan dat alle banden, van 
broederschap tot vriendschap, uit een zelfde politico-logische natuur 
bestaan. Volgens beiden worden alle relaties gedomineerd door de logica 
van hetzelfde. Derrida heeft nergens het aporetische karakter van dit sche-
matisme zo uitvoerig belicht als in Politieken van de vriendschap. De de-
constructie van het structuralistische paradigma – en daarmee ook het 
schematisme van de transcendentaalfilosofie – is echter niet goed moge-
lijk als niet ook de Mythologica’s uitvoerig aan bod komen. Terwijl in de 
Mythologica’s het schema van wederkerigheid niet wordt losgelaten, vindt 
er toch ook een transformatie van de transcendentaalfilosofie plaats, en 
wel in de vorm van een decentrering van de transcendentale catego-
rieën. De rede raakt in de jungle het spoor bijster van het blote idee van 
vriendschap. In het zesde hoofdstuk zal dan moeten blijken dat er, bin-
nen en buiten de wereld van Lévi-Strauss, plaats is voor oneindig meer 
en oneindig andere bezige wezens. 
 
Een wereld van gedecentreerde categorieën 
Ik wil een eerste poging doen om na te gaan hoe Lévi-Strauss in de My-
thologica's Kants ‘diep verborgen grond’ (KU, 72) deconstrueert. Het is 
in dit verband relevant dat Lévi-Strauss in de Ouverture van Rauw en 
gekookt zijn eigen ontwikkeling in fasen indeelt: ‘Het wilde denken mar-
keert in mijn ontwikkeling een soort pauze, waarin ik tussen twee in-
spanningen door (entre deux efforts) op adem kon komen’ (CC, 17-18). Deze 
adempauze is dus vooral een functionele leegte, een scharnierpunt, 
waarmee twee delen met elkaar worden verbonden: ‘ik was ervan over-
tuigd nooit langdurig af te wijken van mijn weg’ (CC, 18). En alsof De 
elementaire structuren slechts een voorspel markeren, benadrukt hij vooral 
continuïteit: ‘de continuïteit van het programma dat ik op methodische 
wijze sinds De elementaire structuren heb gevolgd’ (CC, 17). Het naturalis-
tische uitgangspunt van De elementaire structuren wordt in de adempauze 
verlaten, maar de voorstelling van een samenhang van logische relaties 
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wordt zo mogelijk met nog meer force in de Mythologica’s vervolgd. De 
Mythologica’s vormen de keerzijden van De elementaire structuren. 

Het wilde denken was vooral gericht op fricties en ficties van eigen bo-
dem, tussen historisch-dialectisch denken (Sartre) en de structurele an-
tropologie, een zoektocht tussen westers en niet-westers denken, de ‘in-
genieur’ en de ‘bricoleur’, getemd en wild denken. Zou Lévi-Strauss nu 
bedoelen dat deze tegenstellingen in de Mythologica’s worden opgehe-
ven? Deze studies kunnen inderdaad worden getypeerd als analyses van 
de structurele voorwaarden voor de mogelijkheid, niet van universeel soci-
aal gedrag, maar van een kosmopolitische grond. In de Mythologica’s 
richt Lévi-Strauss zich, via een pauze en een tijdelijke afwijking, volle-
dig op een totale sociale logica als een soort methodische uitwerking van 
het ‘totale sociale feit’ van Marcel Mauss: ‘Bovenal, de doelstelling blijft 
onveranderd (Surtout, la destination reste inchangée, CC, 18). Deze doelstel-
ling wordt als volgt geformuleerd: ‘uitgaande van etnografische onder-
vinding (l’expérience1 ethnographique) ging het altijd om het opmaken van 
een inventaris van mentale restricties (enceintes mentales)’ (CC, 18). 

De uitdrukking ‘mentale restricties’ kan zonder al te veel bezwaren 
worden opgevat als een algemene noemer waaronder diverse concepten 
als principe, verhaal, regel, opvatting, idee, notie of teken kunnen vallen 
(en misschein is ‘mentaal’ wel ‘noumenaal’). Een mentale restrictie zou 
wat de eerste fase betreft gevonden kunnen worden ‘achter de ogen-
schijnlijke incoherentie van de huwelijksregels’, en wel als ‘een klein 
aantal eenvoudige principes (principes simples), met behulp waarvan een 
verzameling van zeer complexe gewoonten en gebruiken kon worden 
herleid tot een verwijzingssysteem (un système signifiant)’. Een klein aan-
tal principes en een verwijzingssysteem zijn nadere bepalingen van 
mentale restricties. Maar wat betekent hier de term verwijzingssysteem? 
Zou de parallel met het ‘meer filosofische en architectonische’ (5: 10) 
van de transcendentaalfilosofie toevallig zijn? Zou de transformatie van 
het transcendentalisme in zoverre opgaan, dat de structurele analyse in 
de Mythologica’s toch ook ‘de idee van het totaal’ wil begrijpen en van 
daaruit ‘alle delen in hun wederkerige relatie tot elkaar’ (5: 10.)? Zou 
volgens Lévi-Strauss ook ‘de innigste bekendheid met het systeem’ en 
een ‘overzicht’ mogelijk zijn (ibid.)? 

 
1 In het Frans heeft het woord ‘expérience’ zowel de meer algemene betekenis van ‘erva-

ring’, ‘ondervinding’ of zelfs ‘beleving’, alsook de meer natuurwetenschappelijk getinte 
betekenis van ‘experiment’ en ‘proefneming’. Lévi-Strauss werkt vooral in de Mytholo-
gica’s met deze dubbele betekenis. 
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De tweede fase van de structurele analyse, die van de Mythologica’s, 
wordt in gelijke bewoordingen als de eerste fase omschreven, namelijk 
dat ‘ook in dit geval, aan de arbitraire verschijnselen ... op een veel die-
per niveau, wetten (des lois) ten grondslag liggen’ (CC, 18). Ook hier 
gebruikt hij de term ‘wetten’ als een nadere omschrijving van ‘mentale 
restricties’. Kunnen we stellen dat de ‘wetten’ of ‘regels’ van de tweede 
fase gelijk zijn aan de mentale restricties van de eerste fase? Zeker: er zijn 
geen ‘fundamentele verschillen ... met de wetten die zich in de andere 
functie (dans l’autre fonction) manifesteren’. Om de continuïteit tussen de 
genoemde fasen te benadrukken, citeert Lévi-Strauss nog eens Tylor in 
een voetnoot met een uitspraak die hij reeds als motto van De elementaire 
structuren van verwantschap heeft gebruikt: ‘The tendency of modern in-
quiry is more and more towards the conclusion that if law is anywhere, 
it is everywhere’.  

Lévi-Strauss hanteert het linguïstsiche vocabulaire niet strikt, daarom 
kan hij in de Mythologica’s ook spreken van mentale in plaats van lingu-
ïstische restricties, en een dergelijke variatie vormt bepaald geen beletsel 
voor de structurele benadering: ‘het ging altijd om het opmaken van een 
inventaris’. Dit opmaken van een inventaris kan op niets anders betrek-
king hebben dan een maken en vinden, kortom een uitvinden van men-
tale restricties. Deze inventiviteit krijgt in het licht van het voorgaande 
een eigenaardige strekking. Er wordt immers met betrekking tot De 
elementaire structuren gesproken van slechts een klein aantal, en in de My-
thologica’s van ‘wetten’. Afgezien van de vraag of er onder ‘wet’ en ‘prin-
cipe’ hetzelfde kan worden verstaan, lijkt de beoogde inventaris in de 
Mythologica’s vooral betrekking te hebben op een eindig, zij het voor-
alsnog onbekend aantal restricties. Wat is de noodzaak van het opmaken 
van een inventaris van een vermoedelijk zeer klein aantal restricties? Of 
zouden er toch meer dan twee zijn, en kan Lévi-Strauss ze niet – nog 
niet of nooit – noemen? Waarom niet? Het probleem dat zich hier 
voordoet, kan wellicht worden verduidelijkt door een vergelijking met 
de lijst (tafel, tabel) van Kants categorieën.  

Met het woord ‘inventaris’ wekt Lévi-Strauss de indruk dat hem een 
soort tabel voor ogen staat zoals Kant in zijn Kritiek van de zuivere rede 
presenteert (A 80; B 106). Deze vergelijking gaat echter mank, alleen al 
om het blote feit dat Lévi-Strauss, in tegenstelling tot Kant, op geen 
enkele plaats in zijn oeuvre een bepaalde hoeveelheid noemt. Heeft de 
antropologie dan tot doel een oneindige hoeveelheid mentale wetten te 
inventariseren, is die analyse een soort men-talige Danaïdenarbeid? Lévi-
Strauss meent wel dat ‘mythen, zoals riten, niet te begrenzen (in-termina-
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bles) zijn’ (CC, 14), maar geldt dat dan niet eveneens voor de inventaris 
van de talige restricties? De suggestieve formulering dat ‘het altijd ging’ 
(il s’agit toujours) om een inventarisatie, hoeft kennelijk niet te betekenen 
dat deze ooit voltooid kan worden. Maar wat voor een zin heeft een 
oneindige inventarisatie? En hoe zouden de directe en indirecte reflexen 
tegen deze oneindigheid in werken? 

In het tweede deel van de Kritiek van de zuivere rede, het onderdeel met 
de titel Die transzendentale Logik, somt Kant de vier klassen van catego-
rieën op: 1. kwantiteit, 2. kwaliteit, 3. relatie en 4. modaliteit (A 80; B 
106 ). Het betreft een lijst (Verzeichnung) van ‘alle oorspronkelijk zuivere 
begrippen van de synthese die het verstand a priori bevat’ (ibid.), een 
bladzijde later omschreven als niets minder dan ‘de ware kernbegrippen 
van het zuivere verstand’. Aan deze vier functies van het verstand (maar 
ook van het denken in het algemeen) onderscheidt Kant drie aspecten of 
momenten, zodat er in totaal twaalf transcendentale categorieën kunnen 
worden onderscheiden. Deze functies zouden alle vormen van kennis 
epistemologisch begrenzen. Dit dozijn categorieën is Kants inventaris 
(verdubbeld en verschoven in de Kritieken en het post-kritische werk).  

Hoewel volgens Odo Marquard Kants Antropologie in pragmatisch opzicht 
al getuigt van een ‘wending tot de leefwereld’, bleef toch ook volgens 
hem ‘bij Kant – ondanks de beroemde these van zijn logica-colleges – 
de antropologie slechts een parergon’ (Marquard, 3-4).1 Deze relatie 
tussen metafysica en antropologie meent Lévi-Strauss te kunnen omke-
ren: het primaat van de antropologie leidt tot andere wegen, een andere 
inventarisatie: 
 

Door me in mijn onderzoek te oriënteren op mentale restricties (con-
traintes mentales), komt mijn problematiek overeen met die van het 
kantianisme, hoewel ik andere wegen volg die niet tot dezelfde con-
clusies leiden (CC, 18). 

 
1 Marquards toevoeging van ‘slechts’ onderschrijf ik niet. De these waar hij naar verwijst 

houdt verband met het antwoord dat Kant in zijn Logik formuleert naar aanleiding van 
de volgende vier vragen: Wat kan ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? 
Wat is de mens? ‘De eerste vraag beantwoordt de metafysica, de tweede de moraal, de 
derde de religie en de vierde de antropologie. In de grond van de zaak zou men alle 
vragen echter ook tot de antropologie kunnen rekenen, omdat de eerste drie vragen 
betrekking hebben op de laatste’ (9: 25) De laatste is het parergon dat zich niet zuiver 
buiten het ergon bevindt, het is niet ‘slechts’ een bij- of nawerking. Het parergon – de 
menselijke maat – heeft a priori de functie van omsluiting die minstens even stringent is 
als het categoriale kader. Wanneer een ‘logica van het parergon’ (VEP, 85) op de voet 
wordt gevolgd, blijkt stap voor stap dat die menselijke maat in de grond (en reeds in de 
zool) mateloos is. 
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Een conclusie moet in elk geval zijn, dat deze wegen niet a priori leiden 
tot een inventarisatie van een vast aantal universele kernbegrippen, en 
het is dan ook zeer de vraag of deze wegen wel a posteriori kunnen 
leiden tot een bepaald aantal, zeg een dozijn logische mentale structuren 
van een wereld. Toch houdt de etnoloog zich volgens Lévi-Strauss met 
dezelfde problemen bezig als ‘Kant’, zij het op een dubbel tegengestelde 
wijze (doublement inverse): 
 

Hoewel hij zich met dezelfde problemen bezighoudt, benadert hij ze 
op een dubbel tegengestelde wijze. In plaats van een universeel begrip 
te veronderstellen (à l’hypothese), verkiest de etnoloog de empirische 
observatie (l’observation) van collectieve vormen van begrip, waarvan 
de eigenschappen (propriétés), die als het ware gestold zijn (en quelque 
sorte solidifiées), zich voor hem manifesteren in onnoembaar vele (in-
nombrables) concrete representatiesystemen (CC, 19; RC, 11). 

 
Zou de observatie van gestolde vormen van begrip echt kunnen leiden 
tot een definitief inzicht in de werkingen van relationaliteit? De kanti-
aanse a priori lijst van categorieën wordt verruild voor een onbekend 
aantal categoriale relaties, die evenwel altijd vastomlijnde vormen zou-
den hebben. Onder ‘gestolde vormen van begrip’ verstaat Lévi-Strauss 
elke vorm van ‘geobjectiveerd denken’, van filosofisch tot religieus: 
‘Voor mij verschilt het gebied van het religieuze denken niet van het 
denken zonder meer’1. Moet reeds de veronderstelling van gestolde 
eigen-schappen in één architectuur noodzakelijk en onvermijdelijk lei-
den tot de observatie van een of andere voltooiing of vervulling? Grei-
mas, in het bijzonder in reflectie op het negende hoofdstuk van Structu-
rele antropologie, beantwoordt deze vraag bevestigend: ‘De fundamentele 
inventaris van semische categorieën (l’inventaire fondamental des catégories 
sémiques) is noodzakelijk voor de articulatie van het semantisch univer-
sum in zijn totaliteit’ (mijn curs.).2  

Lévi-Strauss is niet meer zo expliciet wat betreft de mogelijkheid van 
een – denkbeeldige of werkelijke – totaliteit. Het proces van zin-verkrij-
gen of zin-maken (van een zin of richting [sens]) is weliswaar voorwaarde-
lijk lacunair bepaald en daarmee georiënteerd op het invullen van iets (of del-
ging van de schuld, inlossen van een belofte), maar dit gebeurt ontelbaar 
vaak (innombrable). De structurele teleologie is door en door georiënteerd 
en dynamisch gedreven door een soort asymptotisch vluchtpunt of tijd-
 
1 A contre-courant, in: Le nouvel observateur, 25 januari 1967, 31.  
2 Greimas, Du Sens, 161. 
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stip. Het nog geen zin hebben blijft een dwingende frictie – en een lon-
kende fictie – tussen complete onzin en volmaakte zin. De vraag is of en 
hoe Lévi-Strauss nu, anders dan door een semiotische totaliteit (Grei-
mas) of door een a priori afgesloten inventaris (Kant), toch het einde of 
de afsluiting van dit proces wil bereiken. Hoe en waarvoor sluit deze 
wereld van relaties zich definitief af? 

In Het wilde denken wordt iets op paradoxale wijze duidelijk: ‘In feite 
kan het grondbeginsel van een classificatie nooit gepostuleerd worden; alleen het 
etnografisch onderzoek, de ervaring zelf dus, kan dit beginsel a posteriori 
aan het licht brengen’ (PS, 79;TSM, 58).1 In de kantiaanse optiek is een 
dergelijke ontdekking van een a posteriori principe van de orde van een 
‘intellectuele intuïtie’ (intuitus originarius, B 72), onmogelijk empirisch te 
kennen, of hoe dan ook te kennen. Lévi-Strauss lijkt nu de twee onmo-
gelijkheden van het transcendentalisme subtiel te combineren: de onmo-
gelijkheid om op esthetisch gebied algemeengeldigheid te postuleren2, 
gecombineerd met de onmogelijkheid om op het gebied van het weten-
schappelijk kennen intellectueel te aanschouwen, leidt tot een eigenaar-
dig vermogen. In elke natie of gemeenschap werken voor de insiders 
lokaal geldige maar verborgen restricties die de (etno)logisch gevoelde 
grond en de idee van saamhorigheid en eenheid bepalen. Om nog eens 
de kernachtige formulering van Lévi-Strauss te herhalen: ‘de rede zelf, 
zoals Durkheim en Mauss reeds begrepen, is eerder een product dan een 
oorzaak van culturele evolutie’ (RE, VA, 34). Vanuit welk standpunt 
zouden alle mentale structuren en postulaten van plaatselijke etni en ficties 
kunnen worden blootgelegd? In aansluiting op het vorige citaat uit Rauw 
en gekookt stelt Lévi-Strauss dat de antropoloog – behorend tot een soci-
aal milieu, een cultuur, een regio en een historische periode – gericht is 
op de structurele verschillen tussen talloze systemen, om zo  
 

een netwerk van fundamentele en gemeenschappelijke restricties bloot 
te leggen (mettront à nu un reseau de contraintes fondamentales et commu-
nes): een suprème gymnastiek (CC, 19; RC, 11). 

 

 
1 In de Mythologica’s wordt deze gedachte voortgezet, maar het ‘principe’ wordt verruild 

voor ‘interpretatie’: ‘Men kan nooit een interpretatie postuleren: zij moet uit de mythen 
zelf voortkomen, of uit de etnografische context, en als het enigszins mogelijk is uit bei-
den’ (RC, 172) Daarmee is de tegenspraak, vanuit kantiaans perspectief, tussen aprioriteit 
en emprie afgezwakt. 

2 ‘Het smaakoordeel zelf postuleert niet ieders instemming (want dat kan alleen een logisch 
algemeen oordeel doen, omdat het argumenten kan aanvoeren)’ (KU, 54). 
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Behalve dat deze ‘suprème gymnastiek’ niet veel lijkt te verschillen van 
de (neo)kantiaanse of rortyiaanse turnlessen, bepaalt Lévi-Strauss de 
doelstelling van de structurele antropologie nu toch wel heel anders: het 
ging niet om een definitieve inventarisatie, maar – waarschijnlijk altijd al 
– om het blootleggen van een netwerk. Eén netwerk? De methode die 
de striktheden en verstrikkingen van een dergelijk netwerk moet bloot-
leggen, kan nooit a priori en nooit ineens – zoals de transcendentale 
analyse pretendeerde – een vast aantal categorieën of kernbegrippen ont-
hullen. Gaandeweg ontstaan er bepaalde relationele categorieën als struc-
turen en stricturen. Terwijl er wordt blootgelegd, wordt er toegedekt. 

François Dosse merkt op: ‘De observatie is voor hem zeker niet een 
doel op zich, maar een eerste, onontbeerlijk stadium – Lévi-Strauss 
kruist ook de degens met het empirisme’.1 De observatie begint vanuit 
de zelfsuggestie van een plaats – kennelijk een dwingende etnografische 
bevinding – maar Lévi-Strauss wil er ook doorheen, en lijkt daarbij op 
meer gericht dan een lokatie: er wordt al abstraherend naar eenheid ge-
zocht in de vorm van een universeel netwerk van restricties en relaties. 
De doelstelling van de structurele antropologie kan nu als volgt worden 
geherformuleerd: via de etnografische ondervinding ging het altijd om 
het ontdekken van restricties die met elk talig vlechtwerk gegeven zijn 
en mogelijk als een wereld samenhangen.  

Zoals voor Kant ‘de wetenschap de nauwe poort vormt die tot de 
wijsheidsleer voert’ (5: 163), zo vormt voor Lévi-Strauss de fonologie ‘het 
deurtje’ (AS, 80; SA1, 70)2 tot de netwerkende, mythologische geest. Er 
zal echt nog moeten blijken hoe de même force opereert via auto-effec-
tieve lege plaatsen en, via een spoor van talloze restricties en wisselwer-
kingen, streeft naar datgene wat reeds Kant voor ogen zweefde: de ‘ar-
chitectonische idee van het geheel’ (5: 10). 
 
Een anti-structuralistische geste 
Lévi-Strauss is gericht op het verder ontwikkelen van een logica – in de 
voetsporen van Kant, Mauss en Jakobson – en de kern van deze logica 
is, kortweg, ‘het sociale leven’ te begrijpen ‘als een systeem van relaties’ 
(IM, XL). De vernietigende kritiek van Derrida dat het structurele sys-
teemdenken elke moeilijkheid doet verdwijnen (fait s’ évanouir), kan 
toegespitst worden op een bepaalde passage in de Inleiding tot het werk van 

 
1 François Dosse, Histoire du structuralisme, vol.I, 31. 
2 Kant gebruikt in de Kritik der praktischen Vernunft in het ‘Beschluß’ de volgende meta-

foor: ‘wetenschap (kritisch gezocht en methodisch ingeleid) is de nauwe poort (die enge 
Pforte) die tot de wijsheidsleer voert’. 
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Marcel Mauss waar Lévi-Strauss zegt: ‘ik probeer het denken van Mauss 
te reconstrueren, zonder acht te slaan op magische of affectieve noties 
waarvan de interventie ons voorkomt als overschot (dont l’intervention nous 
semble résiduelle)’ (IM, XL). Derrida legt een structurele radeloosheid bloot: 
‘dat wat hier op het spel staat, lijkt juist te bestaan in dat residu (résidu), dat 
wil zeggen in een rest (reste) waarmee men zich geen raad weet’ (DT, 
100). Lévi-Strauss gaat evenals Kant voorbij aan ‘iets wat resteert’ (4: 462), 
noem het inventies en interventies als zwermen, wonderen, illuminisme of 
thaumaturgie, kortom ‘iets onbegrijpelijks’ (R, 58), een bezigheid of ‘een 
zaak’ die altijd schijnt plaats te vinden als we niet iets observeren. 

Door de kritiek van Derrida wordt een methodisch, gemeenschappe-
lijk kenmerk, van zowel de transcendentale als de structurele analyse, op 
een grondige manier geproblematiseerd: ‘als de gift wordt gereduceerd 
tot een ruil, dan is dat simpelweg gelijk aan het annuleren (annuler) van 
de mogelijkheid zelf van de gift (la possibilité même du don)’ (DT, 101) 
Bedoelt Derrida met ‘de gift’ en ‘het residu’ hetzelfde? Het zou om een 
soort onzindelijke bijwerking gaan, van de structurele leemte. Een bijwer-
kende ofwel parergonale logica die ‘de mogelijkheid zelf’ uitschakelt. Wat 
zou de uitgeschakelde voorwaarde voor de mogelijkheid van ‘de gift’ kun-
nen zijn? En is er slechts één voorwaarde of constitutie? En hoezo is ‘deze 
annulatie (annulation) misschien (peut-être) onvermijdelijk of fataal’ (DT, 
101)? 

Over de onvermijdelijkheid van de annulatie bestaat mijns inziens 
geen twijfel, maar daarmee is niet gezegd dat deze werking ook fataal 
zou zijn. Of liever: hoe moet die fataliteit worden begrepen? Fataal voor 
wie of wat? En hoe kan de uitwisselingslogica an sich (transcendentaal of 
structureel) ‘misschien’ fataal zijn? Waren er altijd meer, en nog volstrekt 
andere mogelijkheden, anders dan de ene ‘mogelijkheid zelf van de gift’? 
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5. 
SCHEMATISME EN DECONSTRUCTIE 

 
 

Onder de titel ‘Objectiviteit, vrijheid, waarheid, verantwoordelijkheid’ 
(DP, 102) bespreekt Derrida een werk van Pierre Bourdieu1 en hij wijst 
daarbij op de problematiek van een ‘absoluut weten’(DP, 106). Dat we-
ten is volgens Bourdieu onmogelijk, het is ‘een gezichtspunt zonder 
zicht, een blinde vlek van alle theorieën, van het intellectuele veld en 
zijn belangenstrijd’ (DP, 105), maar tegelijk markeert hij het sociologi-
sche weten op een specifiek metafysische wijze. Uit die ‘belangenstrijd’ 
zou namelijk ‘soms, als noodzakelijk toeval, de interesse voor de waarheid 
voortkomen’ (ibid.). Door de uitdrukking ‘noodzakelijk toeval’ schaart 
Bourdieu zich aan de zijde van Kant en Lévi-Strauss: ‘oneindige progressie 
– en beëindiging van het oneindige: dat is het ‘noodzakelijke toeval’ (DP, 
107). De ene ‘blinde vlek’ (pure leegte, lacune) duidt er op dat Bourdieu 
de schematismes van voorheen als ‘noodzakelijk’ onderschrijft. 

Hoe kan nu een ‘oud’ schematisme worden gedeconstrueerd zonder 
niet tegelijkertijd een ‘nieuw’ schematisme in te stellen? Ik ben niet ge-
ïnteresseerd in allerlei valstrikken, maar om deconstructie als een nieuwe 
manier van vragen te begrijpen, loont het waarschijnlijk wel de moeite 
om de tricky relatie tussen de ‘oude’ schematismes nauwkeurig te herle-
zen. Kortom, hoe heeft Lévi-Strauss het kantiaanse schematisme gede-
construeerd en tegelijk een ander schematisme ingesteld? Op deze vraag 
heb ik reeds enkele antwoorden gevonden. Maar de vraag die de vorige 
inspireert, is nog vrijwel onbeantwoord gebleven: welk inzicht levert 
het schema van Derrida op, als het gaat om nieuwe kosmopolitiek en 
het uitvinden van een andere solidariteit, en een nieuw schema van 
vriendschap? 
 
Het schema van Derrida 
In zijn gebruik van het woord waar het hier om gaat, ‘het schema (le 
schéma)’ (DP, 102), wijst Derrida op de door Kant en Lévi-Strauss (en 
Bourdieu) niet onderkende beperkingen: het kan ‘niet door en door 
worden samengevat’ en het betreft ‘een paradoxale topologie waarvan 
de plaatsen zich nooit totaal blootgeven (ne s’exposent jamais totalemant)’ 

 
1 La Distinction, Critique sociale du jugement, Minuit 1979. 
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(ibid.). Geen enkele synopsis, geen aanschouwing, geen discours ‘heeft 
direct zicht op deze zaak’ (n’est simplement en face de cette chose, ibid.). 
Het weten dat er betrekking op heeft (de geschiedenis of sociale weten-
schap van intellectuelen, van de cultuur, van de instituties zoals scholen 
en universiteiten, de institutie filosofie) moet er zich wel op werpen – 
het verwerpen en opnieuw ontwerpen – maar dit weten voltrekt zich 
nooit volstrekt binnen of buiten de traditie. De volgende formulering 
laat een precieze denkbeweging zien: ‘Dit weten moet (il doit) zijn ‘ob-
ject’ tegelijk bekritiseren en overwaarderen (surévaluer), en het opnieuw 
instellen (réinstituer) terwijl het zijn genealogie deconstitueert (en décon-
stituant) (DP, 103). Weten, deconstitutie en deconstructie gaan hier een 
innige relatie aan, en deconstructie lijkt zich te onderscheiden van het 
weten van voorheen door niet opnieuw het ‘object’ in te stellen. 

Een anti-kantiaans en anti-structureel gebaar kan niet anders worden 
‘beschreven’ dan als een spoor van een ‘zaak’ voorafgaande en voorbij 
het genealogische schema. Waar, en hoe noodzakelijk, resteren er nog 
andere schijnsels van Verlichting? Een vertaling van het Duits naar het 
Nederlands kan misschien uitkomst bieden. De vertaling van ‘notwen-
dig’ is ‘noodzakelijk’. Het Duits maakt als het ware duidelijk dat de 
‘zaak’ van ‘noodzakelijk’ misschien altijd al wel een ‘wende’ of ‘wen-
ding’ is geweest. In de woorden van Derrida: Kant heeft de wending 
van het autonoom reflecterende subject overgewaardeerd, en Lévi-
Strauss heeft, met zijn kritiek op de subjectieve reflectie, het fundament 
van de kantiaanse filosofie gedeconstitueerd en tegelijk de spil van de 
wendbaarheid in de vorm van objectieve reflexie opnieuw ingesteld. 
Het object waar het om draait is nooit een ding op zich (Ding an sich) 
geweest, maar eerder een ont- en verwerping (Gegenstand) die wij vooral 
voelen wanneer en waar onze politieke zaak (Sache) in het geding is. 

Lévi-Strauss bekritiseert en overwaardeert de positiviteit van het trans-
cendentale schematisme, en hij meent tegelijkertijd een nieuw schema-
tisme te ontwaren. De door Lévi-Strauss ingestelde verschuiving van 
subjectieve naar objectieve reflectie (wat dat ook moge wezen), heeft 
geleid tot de decentrering van het transcendentale politieke subject. 
Deze deconstructie is een parafrasering van de ‘natuurlijke dialectiek’ die 
Kant uitvoerig bespreekt in het aanhangsel bij de transcendentale dialec-
tiek onder de titel ‘Het einddoel van de natuurlijke dialectiek van de 
menselijke rede’ (A 669;B 697). Als die ‘natuurlijke dialectiek’ gedreven 
wordt door een onredelijke oerlust, zouden de reflecties van Lévi-
Strauss ook wel eens regelrecht kunnen samenhangen met een dwin-
gend positief gevoel; de antropoloog brengt immers ‘niet alleen zijn 
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gevoelens tot zwijgen’ (AS, 398; SA1, 364). De vraag is dan: hoe stelt 
Lévi-Strauss het begin in van zijn oneindig schematisme? En waar ein-
digt hij het oneindige reflexieve af- en toewenden? Kortom: wanneer 
meent hij de zaak te hebben afgewikkeld en blootgelegd? 
 
Lust en vrijheid 
Met name over de relatie tussen lust en vrijheid doet Kant allerlei lastig 
te interpreteren uitspraken. In de derde Kritiek is de ‘gunst’ verleidelijk 
geformuleerd als ‘het enige vrije welbehagen’ (KU, 47). En die vrijheid 
wordt ongeëvenaard onder woorden gebracht als ‘de vrijheid om van 
wat dan ook een object (Gegenstand) van lust te maken’ (ibid.). Er is geen 
‘grond van deze lust’ (KU, 29), toch is deze ongedwongen, zwermende 
vrijheid niet volstrekt gedesoriënteerd. De lust wordt problematisch, 
zodra deze ongegrondheid als een zaak (Sache) en als een bepaalde kwes-
tie wordt opgevat, als teken van een gerichte lacune, kortom: wanneer 
de lust geforceerd wordt tot een noodzakelijke en innige band met 
praktische wetgeving of wetenschap. Intuïties en sensibiliteiten worden 
dan bepaald door een censurerend centrisme dat elke afwijking annu-
leert, pathologiseert, dan wel assimileert. De lust die volledig tot reflectie 
is verleid, heeft zijn zwervende hoedanigheid verruild voor de habitat 
van de zuiverende rede. 

Voorafgaand aan de toepassing van de categorieëntabel op het veld van 
gevoelens, zag Kant zich door een dwingende lust genoodzaakt: hij 
moest zonder reden de volgorde van de categorieëntafel omwisselen 
(KU, §1, de eerste voetnoot1). In Kants esthetica huist een oerlust: er is 
geen voldoende reden om het tweede moment op de eerste plaats te 
zetten. De lust is hier tegelijk subject en object van verwerping. Dit 
duidt op een weerzinnige onplaatsbaarheid, binnen en buiten het re-
flecterende wezen.  

Derrida begrijpt die noodzaak als een aandrang om ‘een logisch kader te 
transporteren naar en op te leggen aan een niet-logische structuur’ (VEP, 

 
1 Paul Guyer meent dat ‘Kants gebruik van het kader in de derde Kritik zowel anachro-

nistisch als misleidend is’ (131), hij vecht Kants omkering aan en verdedigt ‘de prioriteit 
van het aspect van universaliteit’ (133). Deze revisionistische lezing werkt op grond van 
Guyers overtuiging dat communiceerbaarheid het enige actuele aspect van Kants estheti-
ca zou zijn. Gustavo Leyva herformuleert deze overtuiging op reductionistische wijze: 
´Wichtig ist aber auf die Tatsache aufmerksam zu machen, daß die vier verschiedenen 
Momente letzlich auf vier Bestimmungen hinweisen, die sich ihrerseits auf eine Eigen-
schaft reduzieren lassen, nämlich auf die Algemeingültigkeit des Geschmacksurteils’ 
(117). De noodzaak tot het delen van gevoelens, in een Guyeriaanse universele saamho-
righeid, is een dwanggedachte die misschien wel nooit zal uitsterven. 
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80-81; 69). De formulering van een ‘niet-logische structuur’ is enigszins 
ongelukkig en lévi-straussiaans gezien een tegenspraak. Of zij kan gele-
zen worden als een anachronisme, want Kant kende immers het woord 
‘structuur’ niet. Datgene wat met ‘niet-logische structuur’ wordt be-
doeld, begrijp ik als een bedreigende verstrooiing of uitzwerming, die 
door Kant geforceerd wordt binnen de korf van de Gemeinsinn. Nog 
voordat de lustzwerm iets is, moet het esthetisch oordeelsvermogen de 
lust al tot object van reflectie maken. Binnen en buiten het kader van de 
Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen is daarmee alles geregeld, zolang 
de bezige rede zichzelf steeds via het eigen gevoel de bal kan toespelen – 
zo lijkt de algehele redenering. Dan kunnen ook verbeelding en ver-
stand gezamenlijk streven naar zuivere vereniging, binnen het formele 
kader van de rede. ‘Het bewustzijn van de louter formele doelmatigheid 
in het spel van de kenvermogens van het subject (..) is de lust zelf’ (KU, 
37). Ontegenzeglijk is een dergelijke ‘innerlijke causaliteit’ (KU, 37) ook 
determinerend voor de structurele hang om termen te opponeren. 1 

Het doelmatig geschematiseerde samenspel wordt reeds gedomineerd 
door een ‘schematiek van de filiatie’(PA, 12), een systematisch streven 
tot uitwissing van aporetische, uitzwermende vrijheid. De oriëntaties 
van sensibiliteiten – gevoelens die niet logischerwijs op elkaar of ons zijn 
gericht – worden door een ontledende logica in- en uitgesteld. Aldus 
wordt de vrije lust tot een compromis geforceerd om toch niet van wat 
dan ook een object van lust te maken. 
 
Het grondgevoel 
Het is evident dat empirische categorieën zoals rauw en gekookt, verrot 
en verbrand moeilijk gelijk te stellen zijn aan Kants ‘zuivere categorieën’ 
(A 248;B 305). Lévi-Strauss heeft een gevoelige snaar geraakt door de 
zuivere categorialiteit te deconstrueren tot een in beginsel oneindige toe-
name van categorieën. De blote momenten van het esthetische oordeels-
vermogen (de categoriale herhaling van ‘zonder’) zijn subreptieve tegen-
delen van het conceptuele, en Lévi-Strauss neemt daarmee de sluier weg 
tussen het blote gevoel en de blote rede. Hij demonstreert met een slin-
gerend pad door de jungle van mythen heen, dat begrippen en gevoe-
lens onlosmakelijk verbonden zijn. Hij betreedt een in principe grenze-
loos terrein waar ‘logische eigenschappen, als attributen van dingen, zich 

 
1 In §12 wijst Kant er op dat deze gedachte van ‘innerlijke causaliteit’ niet identiek is aan 

het begrip van ‘causaliteit uit vrijheid’, er is sprake van een analogie (auf ähnliche Weise, 
KU, 36) Maar dit vermogen tot filiatie heeft bepaald niet ‘merely’ te maken, zoals Mak-
kreel meent, met ‘a state of mind of the subject’ (Makkreel, 53). 
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even direct manifesteren als smaken en geuren’ (RC, 14). Voor het my-
thische denken zijn planten en dieren niet alleen ‘goed om te eten’, maar 
ook ‘goed om te denken’ (bonnes à penser, T, 89). Lévi-Strauss meent, 
evenals Kant in de Kritiek van het oordeelsvermogen, dat de lust ten aanzien 
van een object kan omslaan van een zinnelijke smaak (Sinnengeschmack) 
in een reflexieve smaak (Reflexionsgeschmack) (KU, 22), maar door de 
ogen van Lévi-Strauss is reflexie wel een veelomvattende, objectieve wer-
king geworden. 

De implicaties van Lévi-Strauss’ deconstructie van de reflexiefilosofie 
worden stap voor stap manifest. Kunnen ze allemaal duidelijk worden? 
Anders gezegd, de steeds weerkerende vraag in dit hoofdstuk is hoe het 
structurele schematisme het transcendentale schematisme tegelijk over-
waardeert en bekritiseert, om vervolgens een ander schematisme en een 
andere totaliteit opnieuw in te stellen.  

In het commentaar na §29 van de Kritiek van het oordeelsvermogen geeft 
Kant een toelichting op zijn transcendentale benadering. Op grond van 
de mogelijkheid dat iemand zijn ego kan negeren, zou de esthetische re-
flexie opgevat kunnen worden als iets gemeenschappelijks. De reflexieve 
smaak moet noodzakelijk als pluralistisch worden opgevat, om die reden 
zou er ook een principe aan ten grondslag kunnen liggen (KU, 130). 
Deze grond, zoals Kant reeds in §§ 20 en 21 heeft betoogd, kan niets 
anders zijn dan een zuivere negatie van het eigenbelang, resulterend in 
saamhorigheid en relationaliteit (Gemeinsinn). 

De koppeling van een welbehagen en een niet-alleen- ik-gevoel, dat 
verband zou houden met iets algemeens, is door Kulenkampff als volgt 
bekritiseerd: ‘Bij het gevoel van lust of onlust van privé-motieven afzien, 
laat – zo zou men toch zeggen – niets over; het leidt niet tot een alge-
meen, maar tot helemaal geen standpunt’.1 Zou deze standpuntloosheid 
een gevaarlijke toestand zijn? Het doet zich voor als willige verstrooiing 
en een levensgevoel (KU, 4) of zelfs een levensprincipe (KU, 129), dat 
niet direct verbonden is met lichamelijke en sociaal-politieke gesitueerd-
heid. Zwermende lustgevoelens kunnen ook met een ander worden ge-
deeld op het moment dat wij vinden dat ‘de zaak mooi’ is (die Sache ist 
schön, KU, 50). Of dat het wel mooi geweest is. Maar dat oordeel kan 
niet gebaseerd zijn op de zekerheid dat iedereen het daarmee eens is: er 
ontbreekt niet alleen ons begrip van een ‘Sache’, er is zeer waarschijnlijk 
nooit één ‘Sache’ (geweest). Daarom kan men ook anderen niet bij wet 

 
1 Kulenkampff, Vom Geschmacke als einer Art von sensus communis – Versuch einer Neu-

bestimmung des Geschmacksurteils, in: Andrea Esser (Hg), Autonomie der Kunst? Zur Aktua-
lität von Kants Ästhetik, Akademie Verlag, Berlin 1995, 29. 
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verplichten een bepaald gevoel te hebben, laat staan hetzelfde gevoel. 
Maar de onmogelijkheid van die zaak lijkt te verdwijnen in het toe-
schrijven van mijn gevoel aan anderen: so mutet er anderen ebendasselbe 
Wohlgefallen zu (KU, 50). Als ik ‘hetzelfde’ gevoel a priori aan een ander 
toeschrijf of toedicht – dus aan mijn dichtst bijzijnde a priori ander – is 
er welhaast voor de ander die eventueel feitelijk in mijn buurt zal ko-
men vrijwel geen grond meer voor een ander gevoel. De ‘Sache’ van het 
gevoel is voor Kant vrijwel niets anders dan een spil om ons op dezelfde 
‘Sache’ te richten. Hetzelfde wordt in het andere van de ander ingegrift, 
zelfs voordat er voor mij of op zich een ding is. 

In de Antropologie in pragmatisch opzicht wordt deze lust vooral als soci-
aliteit onderstreept: ‘Hier voelt het gemoed zijn vrijheid in het spel van 
de fantasieën (dus van de zintuiglijkheid); want aan de socialiteit met 
andere mensen is vrijheid voorondersteld, en dit gevoel is lust’ (7: 241). 
Kants oogmerk om de smaak te funderen op een zelfde gevoel, een ge-
voel van hetzelfde en ergens bij te horen (als gevoelde pendant van het-
zelfde begrip), zou geen onverschilligheid inhouden, gemeingültig is im-
mers niet gleichgültig.1 De ‘reflexieve smaak’ is ‘gemeingültig’, dat wil 
zeggen, publiek (KU, 52). Dit niet-begripsmatige gevoelige aspect van de 
publieke sfeer is volgens Françoise Proust de reden waarom Hannah 
Arendt zich intensief met de Kritiek van het oordeelsvermogen heeft bezig 
gehouden, omdat zij beoogde aan te tonen dat de smaak ‘voor Kant een 
andere naam is voor socialiteit’.2 

De kwestie kan ook, en wellicht beter, als volgt worden gesteld. Als de 
lust tot vrijheid niet gegrond kan zijn in begrip, en niet in één zaak, 
hebben we het dan niet over een zwermende oerlust, waarvoor Kant en 
Kulenkampff grondige angst hadden? En brengt dat de noodzaak teweeg 
om de zin altijd te forceren tot één zaak van respect, vanwege een voor-
liefde voor onze heerlijke publieke zaak? Ook Lévi-Strauss meent dat 
‘impulsen’ altijd ergens vandaan moeten komen, in Het totemisme van 
vandaag: ‘In waarheid verklaren de impulsen en emoties niets; zij zijn altijd 
het gevolg: hetzij van een lichamelijk vermogen (la puissance du corps), hetzij 
van een geestelijk onvermogen (l’impuissance de l’esprit). In beide gevallen 
komen zij ergens uit voort en zijn zij nooit de oorzaken’ [T, 100]. 

De grond van onze vrijheidsimpulsen is niet uitsluitend een zinnelijk-
lichamelijke en evenmin uitsluitend redelijke of publieke blootheid. 

 
1 In §62 van Kants Anthropologie heet gleichgültig het ‘stumpfe Gefühl’ (7: 236), te vertalen 

als afgestompt gevoel of botheid. 
2 Françoise Proust, ‘Les Idées esthétiques’, in: Kants Ästhetik, Kants Aesthetics, L’esthétique de 

Kant (ed. H. Parret), Walter de Gruyter, Berlin/New York, 1998, 516. 
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Mijn auto-affectie, als het al ergens uit voortgekomen is, is een ambigue 
zin en weerzin, met en tegen de ander, binnen en buiten het fijnzinnige 
kader van de natiestaat. De bron van mijn grondgevoel is het naturistisch 
willen lokaliseren van een non-plaats (non-lieu, non-topos). Een aversie 
tegen helemaal geen standpunt. Deze gonzende plaatsloosheid moeten 
wij bewerken en omwerken tot hetzelfde publieke gevoel. Een privé-
smaak is even ondenkbaar als een privé-taal. 
 
Stemming en vrijheid 
In verband met de ‘esthetische algemeenheid’ (KU, 24), gebruikt Kant 
ook wel de ambigue uitdrukking van ‘een algemene stem’ (KU, 25), 
waarbij hij benadrukt dat het ‘slechts een idee is’ (KU, 26). Lyotard heeft 
als eerste op de bijzondere betekenis van de term ‘stem’ gewezen. Kant 
gebruikt deze term drie keer vlak na elkaar in §8 (KU, 25-26) en nog 
een keer in §26 (KU, 91). De term Stimme, aldus Lyotard, betekent ‘nog 
iets heel anders dan het Franse ‘voix’, het drukt een harmonie van 
stemmen en een mentale toestand (Stimmung) uit, en bovendien het 
ontwerp van zijn bepaling als bestemming (Bestimmung)’ (1991, 31-32). 
Lyotard legt op basis van een analogie een verband tussen stem, stem-
ming en teleologie. Wat de ambiguïteit van ‘voix’ betreft, moet er ook 
gewezen worden op de homofonie van ‘voix’ en ‘voie’ in La Voie des 
masques. Deze weg en stem van de maskers zijn zeker bedoeld als impli-
ciete, teleologische samenklank. 

Het is verleidelijk om Lyotard te volgen en elk kenvermogen een ei-
gen stem toe te dichten: ‘de stem van het verstand en de stem van de 
verbeelding’ (ibid.). De tweede plaats waar Kant het woord Stimme ge-
bruikt, legt hij inderdaad een direct verband met een kenvermogen: die 
Stimme der Vernunft (KU, 91). Maar Kant drukt zich in de Kritiek van het 
oordeelsvermogen niet meer zo specifiek uit. Met andere woorden, er zijn in 
de derde Kritiek geen andere stemmen te vinden, niet een stem van het 
verstand, niet een stem van de verbeelding of van het oordeelsvermogen. 
Er is maar één stem: de ‘stem van de rede’, de ‘hemelse stem’ (5: 35). 

Volgens Lyotard klinkt er uit de Kritiek van het esthetische oordeelsvermo-
gen een sfeer van transcendentale meerstemmigheid. Aan het einde van 
zijn betoog heeft hij het zelfs over niets minder dan ‘een stem die het 
concert van stemmen oproept’ (1991, 253). In het Nederlands kan een 
formulering van Lyotard als ‘la voix de la concordance’ (idem, 259) in 
één woord worden vertaald met ‘overeenstemming’, daarmee is zoveel 
gezegd dat de gesuggereerde samenhang kan worden opgevat als een 
koor of samenzang. Een andere formulering van Kant kan mogelijk ook 
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pleiten voor Lyotards apriorisch a capella, wanneer Kant namelijk be-
toogt dat er een subjectief principe is (misschien de lust, misschien de 
menselijke rede) dat ‘al onze kenvermogens overeenstemmend (zusam-
menstimmend)’ maakt (KU, 242). In de lijn van Lyotard geredeneerd zou 
er aan elk kenvermogen een stem moeten worden toegekend, anders 
heeft het weinig zin om van overeenstemmen te spreken. 

De directe relatie die Lyotard wil leggen tussen alle kenvermogens en 
de menselijke stem, is humanistisch geforceerd. Termen als ‘stemmen’, 
‘overeenstemming’ en ‘gestemdheid’ kunnen immers evenzeer verband 
houden met de klank van muziekinstrumenten, en ook met de klank en 
muzikaliteit van iets dat niet menselijk is (vogelzang, kattegejank). Lévi-
Strauss’ kritiek op oostindisch dove filosofen kan daarom ook kritisch 
gericht worden tegen Lyotard als één van degenen die ‘weigeren in te 
zien en toe te geven’ dat er zoiets zou kunnen bestaan als ‘die grote ano-
nieme stem’ (cette grande voix anonyme; HN, 572; NM, 640). Maar heeft 
Lévi-Strauss hier nu een volstrekt andere stem in gedachten dan die ene 
heilige stem van Kant die ook in de Kritiek van het oordeelsvermogen moet 
zorgdragen voor een wechselseitige Zusammenstimmung (KU, 57)? Waartoe 
leidt de stemweg van het structurele schematisme?  

In reflectie op Derrida’s De stem en het fenomeen is een andere benade-
ring mogelijk. We krijgen hierdoor een beter inzicht in het foneem of 
fantoom stimm (de laatste ‘e’ is niet altijd hoor- of leesbaar) als iets dat 
niet exact lokaliseerbaar en relateerbaar is. Beginnen we weer bij de uit-
spraak van Kant dat ‘de algemene stem (..) slechts een idee is’ (KU, 26), 
en leggen we vervolgens een verband met de latere formulering van de 
‘stem van de rede’ (KU, 91), dan lijkt Kant toch bijna niets anders te 
willen zeggen dan dat er een verband is tussen de algemene stem en de 
idee van de rede (Vernunftidee, KU, 193). Met andere woorden, we tref-
fen hier bij Kant de uitdrukking aan van wat Derrida ‘de eenheid van 
het denken en van de stem in de logos’ noemt (VPh, 83; 100). De be-
langrijkste aspecten die in Derrida’s optiek het zogenoemde aanwezig-
heidsdenken van Husserl flankeren, zijn zonder uitzondering van toe-
passing op Kants bepaling van de zuivere intelligibiliteit en transcenden-
tie van de rede. Deze operatie van de rede – het volstrekt bij zichzelf 
blijven van de rede als een zuiver zichzelf horen oordelen (onover-
schreeuwbaar) – noemt Derrida de ‘auto-affectie (...)die ‘in het medium 
van de universaliteit opereert’ (ibid., 88; 104, vert. aangepast). Deze al-
gemene stem van de rede zou volgens Kant bovenzinnelijk zijn, alleen 
toegankelijk voor zichzelf. Op deze even onweerlegbare als onnavolg-
bare toegankelijkheid is Kants praktische positieve gevoel gegrond. 
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Het lijdt geen twijfel dat Derrida’s karakterisering van de metafysica als 
logo- en fonocentristisch ook betrekking heeft op zowel Kants notie van 
die Stimme der Vernunft als Lévi-Strauss anonieme stem. In deze stem, die 
de stemming als klankbord en spreekbuis van saamhorigheid gebruikt, 
resoneert ook nog een andere Stimm-ung mee. De geldigheid van het 
esthetisch oordeel kan nooit bereikt worden door het postuleren van 
ieders instemming (Einstimmung). En daarom formuleert Kant gewiekst 
dat iemand die een smaakoordeel uitspreekt ‘zichzelf de instemming van 
anderen belooft’ (KU, 26). Deze formulering bevestigt enigszins Der-
rida’s inzicht in La Vérité en peinture dat zelfs ‘in de meest intieme auto-
affectie – intrinsiek – de meest onreduceerbare hetero-affectie huist’ (VEP, 
56; 47). In het vorige hoofdstuk is gebleken dat volgens Kant deze intie-
me affectie de force van de pijnlijke monogamie is (die in het celibaat 
wordt genegeerd). Lévi-Strauss ziet de zaak van hetero-affectieve inven-
tie over het hoofd door te veronderstellen dat deze overbodig is (résiduelle). 

In de Kritiek van de praktische rede meent Kant dat de stem van de rede 
onoverschreeuwbaar is en (dus) zelfs voor de gewoonste mensen ver-
neembaar: ‘die Stimme der Vernunft ... so unüberschreibar, selbst für 
den gemeinsten Menschen vernehmlich (5:35, §8, Anmerkung II). Er 
schuilt iets onredelijks en dictatoriaals in deze onoverschreeuwbaarheid. 
Maar is de rede onoverschreeuwbaar omdat zij zelf zeer luidt klinkt? Of 
is die stem eerder een dwingend zwijgen, stom, onoverschreeuwbaar 
stil? Spreekt de rede nog voordat iemand zijn mond heeft opengedaan? 
Niet echt sprekend, maar onmondig zuchtend? Wat zucht er? De stem 
van de rede is niet één. Vanwege een weerzinnige lust en heerzucht 
moet er ook altijd steeds een andere stem mee-resoneren en tegelijk het 
zwijgen worden opgelegd. Voordat er iets redelijk is, hebben wij reeds 
al onze zinnen gezet op de juiste Stimmung en zijn wij op onze hoede 
voor Verstimmung. In zijn essay Over een voorname toon die recentelijk in de 
filosofie is aangeslagen omschrijft Kant de Verstimmung als een aandoening 
die 
 

volstrekt niets met logica gemeen heeft, die geen vooruitgang van het 
verstand, maar wel een voorgevoel (praevisio sensitiva) zou zijn van dat-
gene wat geen object van de zintuigen is, dat wil zeggen, een vermoe-
den van het bovenzinnelijke. Dat het hier gaat om een zeker mystiek 
invoelingsvermogen, een sprong (salto mortale) van begrippen in het 
ondenkbare, een vermogen tot het bevatten van datgene wat geen be-
grip bereikt, een verwachting van het geheimzinnige of veeleer een 
aandachtig luisteren ernaar, maar eigenlijk om een disharmonie (Vers-
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timmung) van zwermende hoofden (Schwärmerei): dat is zonneklaar (8: 
398).  

 
Derrida geeft in zijn essay Over een apocalyptische toon die recentelijk in de 
filosofie is aangeslagen de dubbele waarde van de Verstimmung aan. Ener-
zijds duidt deze wanklank, vanuit het perspectief van de zuivere rede – 
die alles in harmonie wil houden door middel van orders en voorschrif-
ten – op een ‘sociale wanorde en een verstoring’ (DTA, 34; 132). Wan-
neer deze Verstimmung echter niet exclusief vanuit de regulatieve dwang 
van de rede wordt gecensureerd, is het evenzeer de mogelijkheid voor 
de andere toon, of de toon van de ander, om op welk moment dan ook 
de bekende muziek te interrumperen. Verstimmung, als men het ontspo-
ring (déraillement) zou kunnen noemen, la saute du ton zoals wel een 
stemmingswisseling heet, is verwarring en tegelijk de vervoering over 
een bestemming (Bestimmug), maar ook de mogelijkheid van allerlei ande-
re articulaties. De eenheid van toon, als die zou bestaan, zou zeker de be-
stemming garanderen, maar ook de dood (DTA, 68; 150). Moet er om 
die reden niet van een noodzaak tot excentrische of a-centrische vrijheid 
worden gesproken? Wie zal die zaak behartigen? 

De noodzaak van extatische vrijheid is ingegeven door een oerlust, een 
lust die vooraf gaat aan het onderscheid tussen kennis- en smaakoordeel. 
Rodolphe Gasché gebruikt misschien iets te egologische termen als ‘ver-
strooid zelf’ en ‘innerlijke verstrooiing’, maar daarmee is zeker een 
voorwaarde aangegeven voor ‘de mogelijkheid om zich op iemand an-
ders te richten’.1 Deze verdeelde saamhorigheid houdt direct verband 
met een apriorisch gewemel dat niet zuiver innerlijke lust is. Als een 
ander schema van vriendschap iets zou kunnen betekenen, dan is het 
ook een interruptie van de redelijke sorteermachine, een oerlust om de 
positieve gevoelens van onze zuivere lust en ons zuivere respect in ver-
warring te brengen. Oerlust is geen pure, monotone heerzucht. 

In de bewustzijnsmythologie van de Kritiek van het esthetische oordeels-
vermogen wordt getracht een toestand van wetteloosheid te zuiveren, 
maar de instantie die deze zuivering praktiseert, moet zich evenzeer in 
een publieke of semi-publieke zwermtoestand begeven, wil er über-
haupt iets gehoord worden. De voor Kant bedreigende neveltoestand 
waarin exaltatie en waanzin samenzweren met andere vermogens, wijst 
niet zozeer op ontsporing als wel op een ‘vermenging van stemmen, van 
genres en codes, verwarring van bestemmingen, waardoor het domi-
 
1 Gasché, ‘Über das Wegsehen; Aufmerksamkeit und Abstraktion bei Kant’, in: Aufmerk-

samkeit, (ed. N. Haas et al.) Eggingen: Edition Klaus Isele, 1998, 133 en 156. 
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nante contract of de dominante overeenkomst wordt ontmanteld’ 
(DTA, 83; 160). Wie zou zich daar nu tegen willen verzetten? 
 
Het oneindige schematiseren 
De ‘canonieke formule’ van Lévi-Strauss kan dienen ter verdere oriën-
tatie van de gedachte dat het structuralisme de schematiek van de trans-
cendentaalfilosofie heeft gedeconstrueerd, en opnieuw heeft ingesteld.1 
In het hoofdstuk over de ‘Analogieën van de ervaring’ in de Kritiek van 
de zuivere rede wijst Kant op het verschil tussen het wiskundige en het 
filosofische concept van analogie, en hij vat dit verschil in de volgende 
formule samen: ‘In de filosofie is een analogie niet de gelijkheid (Gleich-
heit) van twee kwantitatieve, maar van twee kwalitatieve relaties, waarbij ik 
op grond van drie gegeven leden (drei gegebenen Gliedern) alleen de ver-
houding tot een vierde lid a priori kan kennen, maar niet dat vierde lid zelf a 
priori kan kennen en geven (nicht aber ... selbst erkennen, und a priori geben), 
ik beschik daarmee echter wel over een regel (Regel) volgens welke ik dat 
lid in de ervaring kan zoeken, en over een markering (Merkmal) om het 
daar in te vinden’ (A 179-80; B 222, vert. licht aangepast).  

Volgens de structurele formulering van de canonieke formule vervalt 
het onderscheid tussen kwantitatieve en kwalitatieve relaties. Er kan 
geen zuivere grens worden getrokken tussen kentheoretische, estheti-
sche en ethische markeringen. Voor Lévi-Strauss geldt dat de vier ter-
men er a posteriori zijn, één is er echter nog niet gegeven. Hij houdt 
evenals Kant één regel of leesrichting aan, om relaties te leggen, tussen 
fonemen, grafemen, zoëmen (etc.), en om de ‘vierde’ term te zoeken en 
te vinden. Ter compensatie voor de ontbrekende, (wiskundige) gelijkheid. 
Deze wijze van compenserend zoeken had Lévi-Strauss reeds in zijn voor-
woord van Six leçons sur le son et le sens op het oog : ‘le sujet parlant 
cherche à compenser l’absence de l’un par un recours à l’autre’ (mijn curs.).2 

Het vocabulaire van Lévi-Strauss is niet getoonzet in Kants bewust-
zijnsfilosofische register. Kants schematisme functioneert als instrument 
ter veraanschouwelijking van zoiets als blote vrijheid (als vermoedelijke te-
genhanger van schaamteloze vrijpostigheid). Lévi-Strauss speelt dit spel 

 
1 Lévi-Strauss schrijft de formule voor de structurele analogie dikwijls als volgt: Fx (a) : Fy 

(b) ≅ Fx (b) : Fa-1 (y) Variaties zijn ook te vinden in La Potière jalouse. In Anthropologie 
structurale staat: ‘une relation canonique’ (252; 228). Het voert te ver om hier te illustreren 
hoe de canonieke formule bij concrete interpretaties als een soort mantra functioneert, 
daarvoor verwijs ik naar de uiteenzetting van Marcel Hénaff, Claude Lévi-Strauss et 
l’anthropologie structurale, 245-249.  

2 Préface, Jakobson, Six leçons sur le son et le sens, 11-12. 
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mee, hij pleit niet voor een woeste immoraliteit, hij wil echter wel aan-
tonen dat de vermeende ledigheid van anderen – dat wil zeggen het 
seksuele en intens zwermende leven van wilde culturen – hoofdzakelijk 
een projectie is van een geborneerde of beperkte Verlichting. 

Kant had vermoedelijk een erg wilde fantasie. Als nu aan deze fantasie 
toch een fijnzinnig leefpatroon beantwoordt, dan zou een schematisme van 
de lust, als een in- en uitzinnige keten van effecten van een même force, en 
als regelrechte tegenhanger van de redelijke vrijheid, zelfs tot een gonzen-
de en blozende oneindigheid kunnen leiden. Ondanks zijn deconstructie 
van de noumenale grenswerking, meent ook Lévi-Strauss echter oog in 
oog te hebben gestaan met de macht (puissance) van een overweldigende 
majesteit (majesté) (CC, 40). Het effect van deze machtig zoemende maje-
steit is mogelijk identiek aan de schok die Kant voelde en wilde laten 
voelen voor ‘de morele wet in zijn onschendbare majesteit’ (8: 405).  

Geeft Lévi-Strauss vanuit een andere hoek in de kosmos gehoor aan 
dezelfde of een andere stem, een andere echo? Hoe zet hij zijn in be-
ginsel oneindige cosmetica om in een kosmopolis? Hoe denkt hij de 
zinnelijk-fysieke en erotische effecten en affecten, de contra-effecten-
affecten, en de soms ook aanstootgevende relaties tussen effectieve-af-
fectieve menselijke, dierlijke, plantaardige en minerale figuren en perso-
nages, als schematische strevingen en weerstrevingen, als contraire en 
contradictoire markeringen mondiaal te kunnen huisvesten? Waar en 
wanneer maakt Lévi-Strauss een einde aan de oneindig zwermende vrij-
heid? De structurele schematisering is niet langer, zoals in Kants woor-
den van de tweede Kritiek, in tegenspraak met de wet van de zuivere 
rede. Maar evenmin kan voor Lévi-Strauss het ene positieve gevoel er a 
priori zijn. Geen enkel schema existeert. Lévi-Strauss transformeert 
Kants abstracte, kosmopolitische schema van liefde en respect in een 
oneindig meanderend vlechtwerk van ambigue, fictieve schema’s. Deze 
keten van quasi-intimiteiten en obsceniteiten, kan in principe niet vast 
lopen. Hoe regisseert en forceert Lévi-Strauss de effectieve ficties nu zo 
dat ze zich toch aan hem in hun geheel als wereld blootgeven? 
 
De ontbloting van de kiem van vrijheid 
Dikwijls doet Lévi-Strauss het voorkomen alsof de schema’s en struc-
turen, die hij al parafraserend reconstrueert, reeds verborgen lagen in het 
ruwe materiaal, als een soort ‘oorspronkelijke kiem’. Juist met deze ver-
onderstelling van een verborgen oorsprong komt zijn wetenschap zeer 
dicht bij een transcendentale vorm van schematisering zoals Kant die 
reeds aan het einde van de Kritiek van de zuivere rede heeft omschreven. 



 257

En Kant ontpopt zich op zijn beurt als een ware verzamelaar: ‘systemen 
lijken als gewormte door een generatio aequivoca te zijn ontstaan uit de 
nietsverhullende versmelting van verzamelde concepties; ze zijn eerst nog 
gebrekkig maar worden mettertijd compleet, alsof ze allemaal hun schema 
(ihr Schema), als de oorspronkelijke kiem, in de zich bloot afwikkelende rede 
hadden (als den ursprünglichen Keim, in der sich bloß auswickelenden Vernunft 
hatten). Daarom is niet alleen elk systeem afzonderlijk volgens een idee ge-
structureerd (gegliedert), maar zijn ze daarenboven allemaal als delen van 
een geheel weer doelmatig verenigd in een systeem van menselijke kennis, 
en staan ze een architectuur van alle menselijke kennis toe, die in de 
huidige tijd, waarin al veel materiaal is verzameld of uit de ruïnes van 
ingestorte bouwsels kan worden weggehaald, niet alleen mogelijk is, maar 
ook niet eens zo moeilijk’ (A 835;B 863, mijn curs., vert. aangepast).  

Het is niet kenmerkend voor Kants transcendentalisme dat hij uit één 
wortel ‘twee stammen’ ziet groeien, ‘waarvan de ene de rede is’ (ibid.), 
en ook niet dat de idee een ‘architectonische eenheid’ fundeert (A 833;B 
861), maar wel dat in het ‘schema’ de ‘rede’ zich onomwonden zou to-
nen. Met dit apriorische fantasma voor ogen en in zijn articulatie van die 
systematische eenheid, stuit Kant op allerlei grenzen, en daarbij maken 
we wederom kennis met dat andere opmerkelijke fantasma, namelijk 
‘dat de menselijke rede een natuurlijke hang heeft deze grenzen te over-
schrijden’ (A 642;B 670). 

Een bloot transcendentaal centrum dwingt een glanzende kiemcel tot 
schematisme, gedicteerd in de richting van een zuiver doel, een vredige 
eenheid, die we echter altijd naar elders moeten verschuiven. Het struc-
turele schematisme erotiseert deze werking tot in het oneindige. Mis-
schien wel tot er niets van overblijft. Zeker is, dat een majesteit de ge-
spleten inspiratiebron is van een architectonische droom, van een of an-
dere geforceerde fictie. 

Tot hoever zijn de structurele en transcendentale draden, grenzen en 
resten met elkaar vervlochten? Vast staat dat ook volgens Lévi-Strauss 
altijd iets – in De elementaire structuren de vrouw – als gemanipuleerd ding 
en als verspilling moet functioneren. Er moeten schema’s op iets, ergens 
en hoe dan ook worden toegepast. Hoe gewelddadig is nu het structura-
lisme in de Mythologica’s, wat moet de structurele analyse geweld aan-
doen, en waaruit zou kunnen blijken dat het mythologische denken een 
ongebreidelde hang heeft naar ‘Iets’ en nog ‘iets’, een drang om alles te 
onbloten? Een onverzadigbare zucht naar grenswerkingen en het ont-
doen van onze wereld van ongehoorzame zwermen en sporen van ver-
derf? Om zich te verheffen? 
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Deze vragen kunnen worden omgezet in een andere. Nadat in Rauw 
en gekookt het incestverbod in kook-categorieën is vertaald, waarbij de 
spil niet door een vrouw maar door ‘kookvuur’ wordt gevormd, draait 
in Van honing tot as de force van uitwisseling en uitwissing niet langer om 
voortplanting of voedselbereiding, maar om de logica van genotsmidde-
len, zeg ‘honing’ en ‘tabak’. De spil van deze dynamiek is een zwer-
mend wezen van oneindige extase en verspilling. Als nu de zwerm en de 
jungle, waarvoor verlichtingsdenkers de grootste angst koesteren, een zo 
mogelijk nog fijnmaziger architectuur zal blijken te zijn, dan luidt de 
vraag: kan slechts binnen deze wereld de schematische in- en uitsluiting 
van verstrooiing, de ‘neutralisatie van de onzin’ (ED, 93), plaatsvinden? 

Gesteld dat het structurele schematisme een inversie is van het trans-
cendentale schematisme, en gesteld dat om die reden de lacunaire resten 
en absoluta van Kant en Lévi-Strauss als onuitwisbare ongelijktijdighe-
den – of ontijdigheden – kunnen worden beschouwd, dan wijzen deze 
volstrekt heterogene resten misschien wel op het oneindig resteren van 
niet één iets, en niet twee, drie, vier, etc., maar volstrekt iets anders, 
volstrekte andersheid. Als de interventie van de categorische imperatief 
van oorsprong niet zuiver redelijk is, en als de interventie van het in-
cestverbod altijd wijst op steeds meer, oneindig meer angst-beluste in-
terventies, dan kan geen enkel effect als centraal worden aangewezen. 
Eenheid is altijd tegelijk mogelijk en onmogelijk. Elk netwerk is altijd al 
een rest van niet te annuleren disseminatie. Het absolute en het triviale 
van ons is een onontwarbare verslingering, en niet alleen een verslinge-
ring aan elkaar. 
 
Effectieve affecten 
Wat voor een soort weten wordt ons nu door schematisering verschaft, 
welke aha-erlebnis? Zal het ooit echt duidelijk worden? Het gaat om 
schematische inzichten in grenswerkingen, gedomineerd door de zelfre-
gulatie van wederkerigheid, zoals die bijvoorbeeld ook in de Kritiek van 
de zuivere rede worden onderzocht, onder de rubriek van kwaliteit: rea-
liteit, negatie en limitatie. In de paragraaf die aan de tweede editie is 
toegevoegd (§ 11), licht Kant deze driedeling beknopt toe: ‘de derde 
categorie ontspringt uit de verbinding van de tweede met de eerste. (...) 
Zo is de beperking niets anders dan realiteit, verbonden met negatie’ 
(B110). 

Kant bezigt een keer de term ‘limitatie’ (Limitation), maar in zijn toe-
lichting, en ook verder in de gehele eerste Kritiek, gebruikt hij uitslui-
tend de kennelijke equivalente term ‘beperking’. Onder invloed van het 
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Angelsaksisch empirisme, met name Hume, begrijpt hij de relatie tussen 
realiteit en beperking niet meer, zoals zijn rationalistische leermeesters, 
als zuiver logisch. Maar hij houdt ook iets vast: ‘negatie’ is geen realiteit 
op zich, het is een werking van de ‘realiteit’. Zonder zich te beperken 
kan iets zich niet realiseren. Bij ‘beperkingen’ moeten we ook niet al-
leen denken aan de invloed van het verstand en de rede op de verbeel-
ding, gevoel, etc. In het begin van de Kritiek van de zuivere rede wordt 
summier aandacht besteed aan de categorieën van kwaliteit.1 In de twee 
boeken van de transcendentale analyse, waarin het ‘schematisme van de 
zuivere verstandbegrippen’ aan de orde komt, treedt er een interessante 
verschuiving op in de verhouding tussen ‘verstand’ en ‘zintuiglijkheid’, 
want de ‘schema’s’ krijgen als het ware een werkzaamheid tegen de 
categorieën in. De categorieën worden ook restricties opgelegd: 
 

Het springt in het oog dat ofschoon de schema’s van de zintuiglijkheid 
de categorieën pas realiseren, ze die niettemin ook restricties opleggen, 
dat wil zeggen ze beperken tot voorwaarden die buiten het verstand 
liggen (namelijk in de zintuiglijkheid) ( B185-186). 

 
De inwerking van iets buiten het verstand, iets zinnelijks, wordt door de 
schema’s gemarkeerd, gesignaleerd, maar evenzeer gelokaliseerd, en 
misschien toch wel listig gerealiseerd en opgewekt, als simulacra van de 
zintuiglijkheid. Ook in de structurele schematisering lijkt het vooral te 
gaan om steeds nieuwe toegiften van buiten. Dit binnen- buitenspel 
moet ergens wel op fatale grenzen stuiten. 

In de vier paragrafen over de ‘grensbepalingen van de zuivere rede’ 
(§§57- 60) van de Prolegomena, heeft de limitatie het effect van een dub-
belwerking: de begrenzing is niet uitsluitend negatief, want ‘in elke 
grens is ook iets positiefs’ (4: 354). Derrida heeft de aporie van het sche-
matisme kernachtig geformuleerd: ‘een niet-kennis organiseert (organise) 
het veld’ (VEP, 102; 89-90). Zuivere lust kan worden opgevat als tege-
lijk iets negatiefs en positiefs, equivalent aan het a priori gevoel van res-
pect. Respect is niets anders dan de oerdeling van negatieve en positeve 
oerlust. En zuivere symmetrie is een natuurlijke fictie. Lust en respect 
vormen de weerzinnige limietwerkingen van voortdurende grensbepaling 
en – verschuiving, continue limitering, continue grensoverschrijding. 

 
1 Dit is reeds geconstateerd door Anneliese Maier. Zij betoogt voorts op overtuigende 

wijze dat de klasse van kwaliteitscategorieën, waarvan volgens haar de ‘intensiteit’ het 
belangrijkste zo niet het enige kenmerk is, veeleer thuishoort in de ‘transcendentale 
esthetica’ van de Kritiek van de zuivere rede. 



 260

De rede is evenals de oerlust een rest, een zwervende limitering die 
nergens is, niet binnen of buiten een wereld. De mythe van de mytho-
logica’s is het geloof dat verschuivende limieten zichzelf limiteren tot 
een geheel: dat zich iets bloot geeft, en ‘dat het zich bloot (bloß) beperkt 
tot de verhouding tussen datgene wat buiten de grens ligt en dat wat er 
zich binnen bevindt’ (4: 361). 

De kwaliteitslimiet die Kant aanlegt, te weten welbehagen zonder enig 
belang, is zeker niet ‘anachronistisch’ (zoals Guyer meent). De tweede 
paragraaf van de Kritiek van het oordeelsvermogen opent als volgt: ‘welbe-
hagen wordt het belang genoemd, dat wij aan de voorstelling van het 
bestaan (Existenz) van een object hechten’ (mijn curs.). Kant refereert 
mogelijk aan de heersende opvatting van zijn tijd (‘wordt ... genoemd’: 
er kan Hamann, Herder of Jacobi bedoeld zijn), en meent te moeten 
beginnen met een bepaling van de term ‘belang’: welbehagen wordt 
door sommigen ook wel belang genoemd. Kant meent vermoedelijk dat 
die twee niet hetzelfde zijn, ‘belang’ is een nog nader te bepalen soort 
welbehagen. Hij gebruikt in dit verband ook de ouderwets aandoende 
term ‘streefvermogen’. De openingszin van §2 kan nu als volgt worden 
geïnterpreteerd: welbehagen dient zich het eerst aan als vertrooiing en 
moet, door de beperking van het streefvermogen, verzilverd worden in 
algemeen belang (de smaak van ons).1 Wij gebieden strevingen, tegen-
strevingen en weer-tegenstrevingen. 

Uitgaande van een economische koppeling van verspilling en wel-
overwogen welbehagen, introduceert Kant de categorieën van ‘realiteit’ 
en ‘negatie’. Het welbehagen overkomt ons het eerst bij het bevredigen 
van een behoefte, maar dat wil zeker niet zeggen dat die twee factoren – 
welbehagen en directe bevrediging – noodzakelijk verbonden zijn. Er is 
kennelijk ook zoiets als welbehagen zonder behoeftebevrediging, een 
puur plezier tot verstrooien. Derrida ziet zelfs een verband met Husserls 
épochè en meent dat er sprake is van een ‘soort transcendentale reductie, 
de épochè van een these van het bestaan waarvan, onder bepaalde formele 
condities, het uitstel het pure gevoel van plezier losmaakt. (VEP, 52; 44). 
Leidt deze ‘discretie’ of ontbinding – zo lijkt Kant zich af te vragen – 
niet tot verdwaling en dromerij? Verlies van mijzelf in het lustoerwoud 
van de geest? Bestaat er zoiets als een oneindig verstrooivermogen? 

 
1 Ook op dit punt kan Kant begrepen worden als aanhanger van de econoom Adam 

Smith: de natuur van de mens werkt zodanig dat hij het allereerst en vooral zijn eigen-
belang nastreeft. De ‘eigenliefde’ moet door de onzichtbare hand van de zuivere prakti-
sche rede niet worden vernietigd, maar worden ingetoomd tot redelijke eigenliefde (zie: 
5: 73)  
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Kants antwoord luidt als volgt: wanneer de vraag zich aandient of iets 
mooi is, wil men niet weten of iemand – doet er niet toe wie – iets 
gelegen is aan het bestaan van de zaak (die Existenz der Sache), maar ‘hoe 
wij die zaak in blote beschouwing (aanschouwing of reflectie) beoorde-
len’ (KU, 40-41). Wij moeten ‘volstrekt indifferent’ (gleichgültig) zijn om 
‘in zaken wat de smaak betreft de rechter te kunnen spelen’ (KU, 41). 
Deze zuivere indifferentie moet voorkómen dat onze gevoelige publieke 
zaak te vol en te drukbezet wordt, te gevoelig, te bezeten van ver-
strooiing. Geen enkel oordeel is ooit belangeloos geweest: ongerichte 
gevoelens zijn er om omgebogen te worden tot onze verspilling van het 
andere. We hebben er gewoon grenzeloos plezier in om de anderen lek-
ker te verstrooien. Dit is de kapitaliserende werking van Kants esthetico-
nomie. Het geslepen wezen van entertainment – noem het ‘God’ of 
‘Isis’ – was reeds in Kants dagen booming business. 

Omdat de negatie in de analyse van het schoonheidsgevoel zo’n signi-
ficante rol speelt, concludeert Derrida terecht: ‘Het is het zonder dat telt 
voor de schoonheid’ (VEP, 101; 89). Wat Derrida vooral met betrekking 
tot het derde aspect van doelmatigheid uitwerkt in La vérité en peinture in 
het hoofdstuk Le sans de la coupure pure, geldt voor de gehele analyse van 
schoonheid: ‘het spoor van het zonder’, dat wil zeggen, de zich herha-
lende negaties, ‘het spoor van de afwezigheid van niets’, is ‘de oorsprong 
van schoonheid (..) Deze s-censor wordt nooit an sich waargenomen, 
niet in de totaliteit en niet erbuiten: het zonder is niet zichtbaar, aan-
schouwelijk, waarneembaar, het bestaat niet. En toch is er iets .... dat het 
schone geeft (ça donne-le beau)’ (VEP, 103; 91). ‘Ça pense’ (Lyotard, Lévi-
Strauss) wordt door Derrida gedeconstrueerd tot ‘ça donne’. Deze uit-
zinnige vrijgevigheid is de force van alteriteit, en van de ander zonder 
alternatief.  

Het eerste aspect van kwaliteit wordt gedefinieerd als ‘zonder enig be-
lang’, vervolgens geldt voor het tweede aspect van ‘kwantiteit’ dat het 
hier algemeengeldigheid betreft ‘zonder concept’, voorts wordt het derde 
aspect van ‘relatie’ gedacht als doelmatigheid ‘zonder doel’, en tenslotte 
valt onder het vierde aspect van ‘modaliteit’ de notie van noodzakelijkheid 
‘zonder concept’ (het zij wellicht ten overvloede opgemerkt dat voor 
Kant het ‘zonder concept’ dubbel telt). In de transcendentaalfilosofie, 
evenals in de structurele analyse, wordt de in beginsel oneindige ver-
strooiing van het ‘zonder’ methodisch georganiseerd om ‘onze zaak’ te 
markeren, puur tegenover de anderen, het andere etc. Het hoofdmotief 
van die kunstpolitiek wordt dan: onze zaken behartigen alsof ze vrij van 
belang zijn. 
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Geweld en vrijheid 
Bijna aan het einde van het essay Beantwoording van de vraag: wat is Ver-
lichting? zegt Kant dat mensen ‘zich vanzelf geleidelijk uit primitiviteit 
loswerken’ (aus der Rohigkeit heraus1). Met betrekking tot deze progressie 
die als doel ‘het vertrek (der Ausgang) van de mens uit de onmondigheid’ 
heeft, geldt het geschreven woord als de ware gift en het cruciale me-
dium van de ‘onbeperkte vrijheid’ (uneingeschränkte Freiheit) van het ‘vrije 
denken’ (freie Denken). Daarmee heeft Kant het schrift op kosmopoliti-
sche wijze (Leserwelt) verbonden met mondiale bevrijding, dat wil zeg-
gen, het gaat hier om het vertrek – uitsluitend met behulp van het 
schrift – uit een primitieve, analfabetische toestand die wordt geken-
merkt door een toestand van natuurlijke rechteloosheid: onvolwassen-
heid of minderjarigheid (Unmündigkeit). Lévi-Strauss relativeert deze 
koppeling: ‘als we menen dat het schrift ooit een voorwaarde voor pro-
gressie (progrès) is geweest, dan moeten we tegelijk inzien dat bepaalde 
wezenlijke ontwikkelingen (certains progrès essentiels) die de mensheid 
heeft doorgemaakt – en misschien wel de meest wezenlijke (et peut-être 
les progrès le plus essentiels) – hebben plaatsgevonden zonder de interventie 
van het schrift (sans son intervention)’.2 Hij relativeert de status van het 
schrift, en wijst andere interventies aan, voorafgaand aan het schrift, en 
maakt zo Kants aanspraak op de onpartijdige status van het schrift tot 
doorgestoken kaart. Met de afwijzing van het beginpunt van de ene 
globalisering omarmt Lévi-Strauss echter tegelijkertijd het ‘meest we-
zenlijke’. 

Met de bevrijdende eigenschappen van het schrift was voor Kant aan 
Rohigkeit een schier eindeloze reeks depreciaties verbonden: primitiviteit 
zou equivalent zijn aan ongeletterdheid, analfabetisme, slavernij, bestia-
liteit, wanorde, waanzin, kannibalisme etc. Lévi-Strauss heeft ten dele 
gelijk: met het schrift begint niet een universele cultuur, alfabetisme is 
niet hetzelfde als schrift, analfabetisme staat niet gelijk aan cultuurloos-
heid en, omgekeerd, het schrift is niet volstrekt vrij van primitiviteit en 
rauw geweld, het kent zijn eigen restricties en belangen.3 Rohigkeit 
wordt door Jean-Michel Muglioni vertaald als ‘grossièreté’, lompheid, 
 
1 Rauw in de betekenis van grof, bruut, barbaars, dus onbeschaafd. Maar Susan Shell wijst 

er tevens op dat Kant in zijn vroege werk roh in de betekenis van ‘verstrooiing’ en ‘wan-
orde’ gebruikt (The Embodiment of Reason, 56-57). 

2 Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, 31. 
3 John Ladd wijst er op, in zijn inleiding van de Metaphysical Elements of Justice (XXVIII, 

voetnoot), dat Kant in een van zijn colleges het verhaal vertelt van een dorp van onge-
letterden en Kant meent dat dat dorp zelfs beter dan andere wordt bestuurd. Analfabetis-
me en (fonologische) macht sluiten elkaar niet uit. 
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onbetamelijkheid.1 Voor Lévi-Strauss is rauwheid een empirische cate-
gorie – niet langer een puur morele bepaling van onbetamelijkheid – en 
een onderdeel binnen een netwerk van ethische en esthetische opposi-
ties en relaties: de crudité van Rauw en gekookt is geen toestand van abso-
lute ledigheid, maar evenmin een genieten ‘van onbeperkte vrijheid’ (in 
het geschreven woord, voor Kant). Als we hierbij de zevende stelling 
van Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief betrekken, 
waar Kant meent dat ‘het onvermijdelijke vertrek’ (der unvermeidliche 
Ausgang) van de ‘wilde mens’ uit zijn toestand van wetteloosheid en 
doelloosheid – van ‘brutale vrijheid’ – tot een ‘wetmatige constitutie’ 
leidt, dan kan direct worden ingezien dat Kant aan Verlichting, als ver-
trek uit een primitieve toestand, de voorwaarde van alfabetisering van 
alle mensen verbindt, waaronder ook alle Europese vrouwen (das ganze 
schöne Geschlecht): onze gift en onze wetgeving begint met een anagram-
matologisch gebaar. Deze brutale geefdrang is weerzinnig gemotiveerd: 
vanwege categoriale angst voor hun gevaarlijke doelloosheid eisen wij 
het recht op van de enige redelijke weg. Die wetteloze woestelingen er-
kennen immers van nature slechts de zucht naar oorlog (misschien wel 
omdat wij zeker weten dat zij niet ons woord [er]kennen).2 Hoewel er 
ver weg altijd wel uitzonderingen op de regel te vinden zijn: ‘de Cana-
dese wilde is overigens eerlijk en braaf’ (2: 243).  

Lévi-Strauss ondergraaft de uitgekookte dubbelmoraal van de Verlich-
ting: als kan worden aangetoond dat de schema’s van dat zogenaamd 
onbetamelijke, mythische denken geenszins verschillen van die van het 
getemde transcendentale denken, en als bovendien inzichtelijk kan wor-
den gemaakt dat het mythische denken volgens een aanverwante logica 
functioneert (zich zelfs ontwikkelend tot een architectuur) en geenszins 
wetteloos is, dan is dat spookbeeld van de rauwe anderen, die zoge-
naamde primitievelingen, mogelijkerwijs zorgvuldig bekokstoofd door 
obscene verlichters, en geenszins zo halfgaar, brutaal, choquerend ge-
welddadig en asociaal als sommigen in hun Verblinding dachten. Sterker 
nog: Kants ideaal van een wettige en rechtvaardige toestand zou wel 
eens een pervers voorwendsel kunnen zijn geweest. Onze Gemeinsinn als 
een vorm van gezellig alleenrecht op onze allesverbrandende – of alles-
verrokende – vrijheid: ‘men moet vrij zijn om zich in vrijheid van zijn 
krachten te kunnen bedienen. De eerste pogingen ‘zijn rauw (roh) en 

 
1 Muglioni, Qu’est-ce que Les Lumières?, 79. 
2 Uit de Rechtsleer van de Metafysica van de zeden, bijvoorbeeld §§60 en 61, blijkt dat Kant 

de ‘natuurtoestand van volkeren’ gelijkstelt aan ongerechtigheid (wetteloosheid) en de 
wilde, barbaarse omgang (‘op de wijze van de wilden’) aan oorlogszuchtigheid. 
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gewoonlijk (gemeinichlich) met een bedenkelijke en gevaarlijke toestand 
verbonden geweest’ (6: 292, voetnoot). Wie bedoelt Kant met ‘men’? 

In het hoofdstuk Het geweld van de letter: van Lévi-Strauss naar Rousseau 
in De la grammatologie heeft Derrida de droom van de mogelijkheid van 
een volstrekt andere geweldloze cultuur doorgeprikt. Deze perforatie komt 
er op neer dat Lévi-Strauss de betekenis van het schrift weliswaar heeft 
gerelativeerd maar zonder de waarde van het belangrijkste onderscheid 
volledig in twijfel te trekken. Lévi-Strauss vertrouwt nog blindelings op 
het onderscheid tussen ‘volkeren met schrift’ en ‘volkeren zonder schrift’. 
‘Lévi-Strauss ne suspecte jamais la valeur d’une telle distinction’ (GR, 
176; 120). Zijn anti-etnocentrisme blijft derhalve ook gevangen binnen 
het logocentrisme van Rousseau en Kant. En hij bekrachtigt zelfs deze 
verwantschap door het schrift exclusief te koppelen aan geweld – ‘cette 
conquête, c’est l’écriture’.1 Lévi-Strauss’ anti-etnocentrisme raakt verstrikt 
in zijn eigen vooroordeel van een schrift- en geweldloos ideaal. Deze 
sentimentele grond is ook bepalend voor bijvoorbeeld Habermas’ con-
cept van de ‘leefwereld’ als ‘aschriftelijke achtergrondconsensus’ (askrip-
tive Hintergrundkonsensus, 1998, 229). 

Aan de notie ‘volkeren zonder schrift’ beantwoordt realiteit noch be-
grip – het is de rest van een dwanggedachte – en derhalve is ook de 
structuur van geweld veel complexer – het is een strictuur zoals Derrida 
de relatie geweld-geweldloosheid (oorlog-vrede) dikwijls aanduidt. Zo 
er al één oorsprong van geweld gedacht kan worden, kan deze in elk 
geval niet eenduidig aan het schrift dan wel aan analfabetisme, bescha-
ving of wetteloosheid worden toegedicht. Relevant is nu de vraag of 
Lévi-Strauss zijn opvatting over het schrift nog heeft herzien. In de My-
thologica’s wordt niets meer over het schrift gezegd, een enkele opmer-
king over (zijn) taal is echter wel veelzeggend. Vandaag de dag zouden 
we volgens Lévi-Strauss weten dat een taal van nature discontinu is (nous 
savons aujourd’hui que la nature du langage est discontinue)’ (MC, 279; HA, 
326). Deze tegenwoordigheid van geest van ‘natuurlijke’ discontinuïteit 
kan opgevat worden als een volstrekte inversie van de transcendentale 
gedachte dat onze ‘huidige’ natuur a priori continu is. In het gebruik 
van de term langage wordt een cruciaal onderscheid gearticuleerd.2 On-
der de noemer van het heden valt ons weten samen met ons taalgebruik 
(spraak, schrift). Zo bezien distantieert Lévi-Strauss zich in Mythologica’s 
in het geheel niet van zijn vroegere standpunt: voor ‘schrift’ komt niet 
‘taal’ in de plaats, maar het mythologische schrift promoveert tot een 
 
1 Charbonnier, 28 en verder: 32-33, 74, 76) 
2 Zie ook Greimas’ dictionaire, onder de lemmata ‘langage’ en ‘articulation’.  
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natuurlijke articulatie: een weten van de discontinue natuur van taal als 
een voor ons aanwezig weten – aujourd’hui – dat in geen enkel opzicht 
meer verschilt van Kants geloof: het is onze tijd waarin de kiem zich 
ongehinderd en continu moet ontwikkelen (R, 147). 

Wat heeft het schematisme van Lévi-Strauss vandaag de dag te beteke-
nen in relatie tot Kants aanwezigheidsgeloof? Het vraagt om iets vol-
strekt anders. Bijvoorbeeld om de natuur van het eigen Franse, men-
talige taalgebruik en de familie Indo-Europese talen te decentreren.1 Met 
het wij van ‘wij weten’ kan Lévi-Strauss niemand anders hebben willen 
aanspreken dan zijn eigen taalgebruikers (de vrienden van het structura-
lisme), de discipelen die in Gemeinsinn aan de leer van onze structurele 
gespletenheid hangen. De discontinuïteit die Lévi-Strauss in de context 
van ‘aujourd’hui’ plaatst, wordt geregeld door een hardnekkige rest van 
transcendentaal schematisme: wij vormen de spil van de mondiale dis-
continuïteit (het Westen is het gespleten wezen). En wat Lévi-Strauss 
nog anders kan hebben bedoeld, laat zich niet in één moedertaal of va-
derland articuleren, het is in geen enkele taal te lokaliseren of te isoleren. 
De uitspraak ‘wij weten vandaag’ kan daarom beter als een uiting van 
deconstructieve performativiteit worden geïnterpreteerd: ‘o vrienden, er 
is geen vriend’ (PA, 17). 
 
De deconstructie van liefde en respect 
Met de aanspraak op de wereldwijde force in menselijke relaties die blijft 
(la même force reste), gedreven door een aanspraak op continuïteit (‘de 
continuïteit van het programma’ CC, 17; RC), draagt de structurele ana-
lyse tegelijk de spil als kiem van homogenisering in zich. 

Het mythologische schematisme neemt afstand van het mentalistische 
en bewustzijnsfilosofische perspectief van de transcendentaalfilosofie. De 
transcendentale schematisering beoogde de twee ‘grote zedelijke krach-
ten’ (6: 449) van respect en liefde (of ook: verhevenheid en schoonheid; 
analyse en synthese) in een analogische samenhang te denken, op grond 
van de spil van het ene apriori positieve gevoel van onze plicht. Deze 
krachten of vermogens worden onder invloed van de structurele linguïs-
tiek getransformeerd tot de semiologische effecten van con- en disjunc-
tie. Lévi-Strauss ruilt niet het ene a priori positieve gevoel in voor een 
ander a priori. Hij heeft een kritisch motief: de twee krachten van Kant 
zijn nooit zuivere substanties geweest, dus ook altijd zinnelijke, aan-
stootgevende, onzuivere stromen. Krachten die nooit direct kunnen wor-

 
1 Benveniste, Indo-European Language and Society, 9. 
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den waargenomen. De stoot van de structurele logica is die van de oer-
lust van een archi-geest. Als nu de structuralistische architectuur wordt 
aan- of omgestoten (zeg gedeconstrueerd), zouden we dan weer vanzelf 
kunnen terugkeren in Kants evenwichtige wereld van liefde en respect? 
Dat is onmogelijk. Die onmogelijkheid roept als het ware om een radi-
cale beweging, voorbij elk schema. Voordat we zover zijn, zullen we 
toch eerst de spinsels van het structurele schematisme nog verder moe-
ten afwikkelen.  

De wet van het incestverbod maakt plaats voor een ‘wet van het my-
thische denken, te weten dat de transformatie van een metafoor op een 
metonymie uitloop’ (TSM, 106). Om te kunnen volgen welke dynami-
sche liguïstische relatie Lévi-Strauss meent waar te nemen tussen onder-
werp en lijdend voorwerp, respectievelijk lustsubject en lustobject, of 
leidend en lijdend voorwerp, moet ik ook de context citeren:  
 

Ook al is in de meest vertrouwde en ongetwijfeld meest verbreide 
equivalentie het mannelijke wezen degene die eet en het vrouwelijke 
degene die wordt gegeten, dan mogen we toch niet vergeten dat in 
mythen vaak de omgekeerde vorm voorkomt in het thema van de va-
gina dentata, dat duidelijk ‘gecodeerd’ wordt in termen van voedsel en 
wel op directe wijze (en daarmee een bewijs voor deze wet van het 
mythische denken: dat de transformatie van een metafoor op een me-
tonymie uitloopt). Het is trouwens mogelijk dat het thema van de va-
gina dentata overeenkomt met een niet langer omgekeerd maar direct 
gezichtspunt in de seksualiteitsfilosofie van het Verre Oosten waar, zo-
als de werken van Van Gulik aantonen, de bedkunst voor de man 
hoofdzakelijk erin bestaat te vermijden dat zijn levenskracht (sa force 
vitale) door de vrouw wordt opgezogen en dit gevaar in zijn voordeel 
om te keren (PS, 141; TSM, 127, vert. aangepast).   

 
De werking van de vitale force, en de mythische verboden en geboden 
die daarmee noodzakelijk verband houden, zijn niet altijd direct te ob-
serveren als gedragsregels, maar mogelijk wel te reconstrueren door mid-
del van het schematiseren van taal- en denkregels omtrent die dikwijls 
bedreigende weerstrevingen. In Het wilde denken worden de transcen-
dentale waarden van ‘respect’ en ‘liefde’ voor het eerst getransformeerd 
tot effectieve affecten, van zuig- en braakbewegingen, van verlangen en 
angst. De mythische motieven van de getande vagina (vagina dentata) 
transformeren onophoudelijk in andere mythologica's. 

Derrida karakteriseert en deconstrueert dit schematisme als een meta-
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fysica van samenleven, een denken dat ‘een sociaal lichaam (familie, et-
nie, natie)’ met behulp van een ‘organische metafoor’ meent te kunnen 
begrijpen. Maar, zo vervolgt hij, ‘samenleven kan niet gereduceerd wor-
den tot organische symbiose of juridisch-politiek contract. Niet tot het 
‘leven’ volgens de natuur of volgens de geboorte, het bloed of de aarde, 
niet tot het leven volgens conventie, contract of institutie’ (AI, 194). Als 
er al een concept van zoiets als samenleven mogelijk is, dan zou dat dus 
volgens Derrida niet moeten bestaan in voortzetting van de genealogische 
zuigkracht, maar ergens worden uitgevonden, wellicht tijdens de breuk 
met die kracht: in de interruptie gebeurt een volstrekt andere orde.  

Het werk van Lévi-Strauss is overduidelijk gelieerd aan de ontoerei-
kende begripskoppels die ‘in het westen bijna de gehele metafysica, elke 
interpretatie van de sociale relatie, elke filosofische politiek of sociologie 
van het samenzijn conditioneren, de oude koppels physi/nomos, physis/ 
thesis, natuur/conventie, biologisch leven/recht’ (AI, 194). In dit opzicht 
sluit ook de Lévi-Strauss van Het wilde denken nauw aan bij de post-
kritische Kant. Beiden menen door middel van vergaande schematise-
ring een culturele logica te kunnen baseren op complementaire krachten 
van de menselijke natuur, zoals die van aantrekking en afstoting – zin en 
weerzin, of aan- en uitzuiging etc. En in Kants optiek kon de architec-
tuur van de staat nog volgens het schematisme van de natuurlijke familie 
worden voorgesteld. In het vorige hoofdstuk ben ik hier al uitvoerig op 
ingegaan, dus pro memorie:  
 

De mensen die een volk uitmaken, de autochtonen, kunnen worden 
voorgesteld naar analogie van de afstamming van gemeenschappelijke 
stamouders (congeniti), terwijl ze het niet echt zijn. Maar in intellectu-
ele en juridische zin maken zij toch wel – geboren uit een gemeen-
schappelijke moeder (de republiek) – als het ware een familie (gens, 
natio) uit waarvan de leden (staatsburgers) allen gelijk van geboorte 
zijn en die zich niet mengen met degenen die zich, in natuurtoestand 
levend, vlakbij hen bevinden, en zij als onedel beschouwen, terwijl deze 
(de wilden) van hun kant wederom, vanwege de wetteloze vrijheid die 
zij verkozen hebben, een hogere dunk van zichzelf hebben (sich vor-
nehmer dünken) hoewel zij uit volksstammen bestaan en niet uit staten 
(6: 343). 

 
De wilden moeten vanwege ons categorische imperatief een marginaal 
bestaan als bannelingen leiden, zij zijn niet eenvoudig elimineerbaar of 
integreerbaar, zij verkeren in de problematische toestand nog niet door 
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ons gereduceerd te zijn. Hun wetteloze vrijheid is bij de beesten af of te 
goddelijk. In zijn essay Over een voorname toon die recentelijk in de filosofie is 
aangeslagen (1797 een jaar later dan de Metafysica) schrijft Kant aan de 
‘voorname toon’ van de geëxalteerde zieners de ‘dood van alle filosofie’ 
toe (8: 398, 405). Dat wil zeggen, die ‘hoge dunk van zichzelf’ staat gelijk 
aan arrogantie, ‘Schwärmerei’, de boventoon voeren, een verkeerde 
mondigheid, daaraan lijkt Kant het land te hebben, en misschien geldt 
dat wel voor alle wilden; ze maken een ontrouw, staatsgevaarlijk ge-
zoem, gezucht of geratel. Die zwervers mogen als potentiële krachten 
buiten ons bestaan, maar ze moeten tegelijk wel aan onze grens blijven. 
Zonder hen voelen we immers onze eigen omnipotentie niet en zou de 
redelijke staat niet eens ontstaan – laat staan bestaan (en ontheemding ligt 
altijd op de loer, daarom moeten wij het eerst observeren, terugloeren). 
Dit pre-performatieve verschil tussen de staat en de stam, respectievelijk 
wettige en wetteloze vrijheid, is reeds door de structurele antropologie 
gedeconstrueerd. De deconstructie van Lévi-Strauss keert zich tegen het 
archi-tectonische apriorisme, toch is ook zijn toon (‘wij weten vandaag 
de dag’) zeker niet die van een paria. De structurele antropologie bekri-
tiseert en transformeert weliswaar de fundamentalistische analogie tussen 
monogamie en de incestueuze gezellige burgerlijke rechtsstaat, maar stelt 
er direct en indirect een andere mondiale monotectonie voor in de 
plaats.  
 
Het wilde geloof 
Het volgende voorbeeld uit Het wilde denken moge nog een en ander 
verhelderen. Het zuiverheidsgebod schijnt bij de Hidatsa een grote rol te 
spelen. Deze Noord-Amerikaanse indianen begrijpen de dichotomie 
‘reinheid’ en ‘bezoedeling’ als een complex van restricties dat het prak-
tische bestaan structureert. De bezoedeling (la souillure) bestaat, volgens 
de verhalen van deze Noord-Amerikaanse indianen, ‘in een te nauwe 
conjunctie (une conjonction trop étroite) van twee termen die in een toe-
stand van ‘zuiverheid’ dienen te blijven’ (PS, 70). Deze vorm van incest-
verbod ontleent zijn ‘logica’ aan de menstruatie, de periodiciteit van de 
vrouw (les règles féminines) (ibid). Deze logica kan worden afgelezen aan 
verschillende definities van de jacht. Het gaat hier om een structurele 
relatie tussen een gewone klopjacht (resulterend in een bloedende prooi) 
en een rituele lokjacht (met bloederig aas, maar gericht op een ongeha-
vende prooi: de adelaar, waarvan de veren waardevol zijn). De klopjacht 
is uitsluitend een mannenaangelegenheid: het is voor de vrouw verbo-
den deel te nemen aan deze bloederige jacht. Bij de rituele lokjacht op 
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de adelaar met zijn felbegeerde veren is echter de aanwezigheid van de 
ongestelde vrouw juist geboden. Dit is een typisch voorbeeld van een hy-
bride overgang tussen De elementaire structuren en Mythologica’s, want Lévi-
Strauss beroept zich hier op een etno-grafische observatie van gedrag, de 
jacht bij de Hidatsa, maar hij veronderstelt tegelijk, dat de ‘termen’ 
etno-linguïstisch verband houden met ‘het denken’ van de Hidatsa. Zo 
komt hij tot de volgende analogica (dat wil zeggen, ‘totemistische logica’ 
[TSM, 54] of ‘concrete logica’s’ [TSM, 66]). Bij de klopjacht, die 
meestal bloederig is en aan de rituele lokjacht vooraf gaat, geldt de (on-
gestelde) vrouw als een ‘conjunctief exces (un excès de conjonction), het-
geen vanwege overtolligheid zou leiden tot verzadiging (saturation) van 
de oorspronkelijke relatie, de dynamische kracht neutraliserend (neutrali-
sant)’ (ibid.). Vandaar dat bij deze jacht de aanwezigheid van vrouwen 
taboe is, zij zou de afstand tussen de jager en zijn bloedende prooi voor-
tijdig verkleinen (het hiaat vullen) en daarmee het noodzakelijke contact 
tussen jager en prooi ontkrachten, de prooi misschien zelfs afstoten. 
Voor de lokjacht op de adelaar daarentegen, waarin de prooi levend en 
onbeschadigd (niet bebloed) gevangen dient te worden – van hoog in de 
lucht gelokt door middel van een bloederig stuk vlees – is de aanwezig-
heid van de ongestelde vrouw juist bevorderlijk en dus geboden, haar bloed 
zou een extra aanzuigende werking hebben en dus de vangst versnellen. 
Dezelfde tekens krijgen dus bij de lokjacht een omgekeerde betekenis 
samenhangend met een omkering in richting: om de goddelijke adelaar 
zijn jagersrol te kunnen ontnemen, kan hij alleen in de prooival gelokt 
worden door een genealogisch koppel van jagers, dat zich voordoet als 
‘bloederige prooi’. De structuur van culturele regels – in dit geval de 
relaties tussen geboden en verboden in twee jachtsoorten – wordt be-
paald door wederkerigheid en een absolute man-vrouw binding als 
effect van de goddelijke vogelspil. Conclusie: bezoedeling (excessieve 
conjunctie, incest) is gerelateerd aan de simultaneïteit van dezelfde tekens 
(als het dier de bloedende prooi is, is een bloedende vrouw een bezoe-
deling van de jacht van de man); zuiverheid is gerelateerd aan periodiciteit 
en ruimtelijke distantie. De jacht is een tekst met een structuur van regels 
van dis- en conjunctie: ‘niet de elementen zelf zijn constant, maar alleen 
de relaties ertussen’ (TSM, 53). Effectieve relaties hangen altijd samen. 
Anders gezegd, Kants extreme behoefte aan regelmaat en periodiciteit 
(het Ding van niemand, de oneindige progressie, monogamie, Gemein-
sinn) kunnen haast niet anders dan structureel samenhangen met exces-
sieve dis- en conjuncties (celibaat, prostitutie).  

Er zijn ook eetverboden, ‘voortkomend uit het geloof dat de voorou-
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der geïncarneerd is in een dier- of een plantensoort’ (TSM, 88). En een 
verbod met een zelfde structuur verschijnt op linguïstisch niveau: ‘alle 
homofonen van de naam van de overledene worden door zijn nageslacht 
vermeden, dat betreft zelfs gewone termen met nauwelijks fonetische 
overeenkomst. Men verbiedt geen bananen, maar woorden’ (ibid.). Ach-
ter elk ogenschijnlijk willekeurig onderscheid schuilt een taboe, ofwel 
sociaal-culturele richting- en grenseffecten: ‘dezelfde formule verschijnt 
en verdwijnt, identiek of getransponeerd van het ene niveau van con-
sumptie naar het andere, soms toegepast op de behandeling van vrou-
wen, soms op voedsel, en dan weer op het taalgebruik’ (ibid.). 

Tussen al deze effecten zou een zowel metaforisch als metonymisch 
verband bestaan, niet alleen tussen de man als consument en de vrouw 
als geconsumeerde, maar vooral ook tussen allerlei gebruiken omtrent 
seksualiteit en voedselbereiding. Zo zijn de Aranda endogaam maar niet 
endoculinair, terwijl bij de Wakelburo endoculinariteit verplicht is en 
juist endogamie strikt verboden. Deze inverse symmetrie maakt zoveel 
duidelijk als ‘dat men ‘hetzelfde kan zeggen’ (la même chose) door middel 
van regels die formeel identiek zijn, waarvan alleen de inhoud omgekeerd 
is’ (PS, 137;TSM, 103, vert. aangepast). Op deze wijze kan de logica 
worden begrepen van ‘de zeer diepgaande analogie’ (TSM, 105) die bij 
volkeren over de gehele wereld zou bestaan, namelijk die tussen copulatie 
en consumptie, tussen huwelijkse regels en de regels rondom domesticatie. 

Lévi-Strauss begrijpt het schematisme van het wilde denken nog steeds 
op identieke wijze als in De elementaire structuren, de waarde van de 
vrouw als uniek ruilobject is echter wel gerelativeerd. Dat beschouwt hij 
vermoedelijk als een voordeel. Het gaat in alle gevallen om ‘middelen’ 
van wederkerigheid die altijd op één of andere wijze ‘aanwezig’ zijn:  
 

De uitwisseling van vrouwen en de uitwisseling van voedsel zijn mid-
delen om de wederzijdse verbondenheid (l’emboîtement réciproque) van 
sociale groepen te garanderen of om deze verbondenheid tot uitdruk-
king te brengen. Omdat het hier om sociale gebruiken van hetzelfde 
type gaat (du même type) (die overigens algemeen worden opgevat als 
twee aspecten van hetzelfde gebruik (du même procédé)), is te begrijpen 
dat ze ofwel beide tegelijk aanwezig (simultanément présents) kunnen 
zijn en daarmee hun werking vergroten (beide op reëel niveau, of al-
leen het ene gebruik op reëel en het andere op symbolisch niveau), 
ofwel om beurten aanwezig (alternativement présents), zodat slechts het 
ene gebruik de functie totaal vervult (la charge totale), of die op symbo-
lische wijze voorstelt in het geval deze functie op een andere wijze 
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vervuld wordt, zoals dat ook kan gebeuren bij de afwezigheid (l’ab-
sence) van beide gebruiken (PS, 144;TSM, 109, vert. aangepast). 

 
Evenals in De elementaire structuren zijn alle tekens relationele categorieën, 
maar Lévi-Strauss richt zich in Het wilde denken niet meer op één ruil-
middel of één praktijk, er zijn verschillende vormen van ‘endo-praxis en 
exo-praxis’ (TSM, 118). Leidt nu de structurele dis- en conjunctie niet 
toch tot onvermijdelijke unificatie, en ten slotte tot een totaal-effect van 
het scharnier: de es-sence van de pré-sence en ab-sence? Het genealogische 
schematisme is zo machtig, dat die force inderdaad uiteindelijk de ont-
dekkingspraktijk van de structurele analyse zelf fataal moet worden. 
 
Structuraliteit en contingentie1 
Om in het veld van empirische gegevens talloze schema’s te kunnen bloot-
leggen en aan elkaar te rijgen, zal Lévi-Strauss – volgens Derrida met het-
zelfde gebaar als Rousseau of Husserl – alle feiten moeten verwijd(er)en (écar-
ter tous les faits, ED, 426) en aldus ook de resten van arbitraire gegevens neu-
traliseren en uiteindelijk elimineren. Met andere woorden, wil Lévi-Strauss 
zijn aanspraak op een ‘weten’ kunnen handhaven, dan zal zijn (Franstalige) 
gebruik van schematisme onherroepelijk sommige anderstalige gegevens ge-
weld moeten aandoen. In het structuralisme bevindt zich een kiem van tota-
litair denken, een zich ontwikkelend proces van neutralisatie van alle onzin. 
Deze archinatuur staat gelijk aan een pre- en postlogisch schandaliseren. 2 

Lévi-Strauss heeft vlak na de Tweede Wereldoorlog wel nadrukkelijk 
op de absurditeit van volledige functionaliteit gewezen, en dus is de ver-
onderstelling gerechtvaardigd dat een totaal samenhangende structuur en 
volstrekte annulatie een waanzinnige fictie is (dat wil zeggen: iets waar-
aan geen reëel en ook geen fictief object beantwoordt). Het mytho-
logische denken is niet wezenlijk Frans of Europees, daarom spreken 
waarschijnlijk de feiten ook niet altijd duidelijke taal. De structurele 
analyse als een bepaalde articulatie is een fictief proces dat een onver-
mijdelijk teleologisch, totaliserend schijnkarakter heeft. Voor dit weten 
geldt zeker dat de grenzen permanent moeten worden verlegd, er moet 

 
1 ‘Wetenschap in haar geheel is gebaseerd op het onderscheid tussen het contingente en 

het noodzakelijke, hetgeen gelijk is aan het onderscheid tussen gebeurtenis (événement) en 
structuur’ (TSM, 21).  

2 Durkheim beschouwde het primitieve denken nog als pre-logisch. Lévi-Strauss gebruikt 
de uitdrukking ‘scandale logique’ in Le Cru et le cuit, 13. De Engelse vertaling heeft voor 
‘scandale logique’ ‘crying illogicality’ (RC, 5), waardoor de kwestie van het ‘schandaal’ 
verdwijnt en daarmee de verwijzing naar het incestverbod in De elementaire structuren. 
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onophoudelijk (sans arrêt) worden gesuppleerd. Daarmee herhaalt de ne-
telige kwestie zich met nog groter geweld: met de articulatie van structu-
rele ficties worden in de Mythologica’s de fictieve resten – als fictief logisch en 
onlogisch – symmetrisch geneutraliseerd. De Mythologica’s zijn doordrenkt 
van het geloof dat we met elkaar onze wereld maken. 

Zin en onzin permuteren in iets en iets, iets en niets, Iets en Niets, en 
uiteindelijk ook in Niets en niet-niets etc., oneindig rijgend en wevend 
tot op het moment van de suggestie van een wereld. De verleidelijke 
macht van het oerwoud dient voor de structurele analyse als onuitput-
telijke force en erotische grondstof, voor de productie van een spoor, van 
residuen en resten, dat in de grond van de zaak grondeloos en onredu-
ceerbaar is. Het fundament van de transcendentaalfilosofie, het substraat 
van de menselijke rede zelf, is de humus van de jungle van de Mytholo-
gica’s. En Lévi-Strauss is verslingerd aan elk mogelijk totaaleffect van en 
in het ‘gewoel van verschijningen’ (A 111). Kants weerzin tegen dit ge-
woel noodzaakte hem tot één categorisch effect. De kracht van dit veto 
is structureel verstrooid. Het bezige wezen verplaatst zich en volgt zijn 
weg langs ‘een middenweg (une voie moyenne) tussen esthetische waar-
neming en logische denkoefening in’ (CC, 22). Het begin van deze weg 
wordt gemarkeerd door een mythe, die afkomstig is van de Bororo, een 
Zuid-Amerikaanse Indianenstam (een volk dat voor het eerst door Karl 
von den Steinens Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens (1894) bekend 
is geworden). De redenen (les causes) waarom juist deze mythe (M1) het 
eerst de aandacht vraagt, noemt Lévi-Strauss ‘grotendeels contingent’ 
(largement contingentes, CC, 10). Deze grotendeelse toevalligheid doet 
geen afbreuk aan de methodologische status ervan: M1 is een referen-
tiemythe (mythe de référence, ibid.) waarnaar steeds – ook in de drie vol-
gende delen van de Mythologica’s1 – zal worden verwezen. Het is een 
brandpunt of draaipunt van reflecties, van mythemen en zoëmen, die 
gaandeweg caleidoscopisch (een ander woord voor ‘anaclastisch’) wor-
den ontleed en aan elkaar gevlochten. 

Wat is ‘grotendeels contingent’? Welk kleinere deel zou niet contin-
gent zijn, en wat betekent dan nog klein? De voorkeur voor M1 is met 
name gelegen in de ‘onregelmatige positie binnen een groep’ (ibid.). En 

 
1 In deel drie De oorsprong van de tafelmanieren fungeert weliswaar de mythe M354 als 

referentiemythe, maar toch blijft M1 daarbij van belang: ‘deze neemt een strategische 
positie in, vergelijkbaar met die van de eerste mythe M1’ (OTM, 15) In deel vier wordt 
alleen verwezen naar ‘de referentiemythe’ en daarbij worden opvallend genoeg zowel 
M1 als M7-12 genoemd – vermoedelijk is in De naakte mens M354 niet meer van strate-
gische waarde. 
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daarmee geeft Lévi-Strauss een specifieke betekenis aan contingentie, 
namelijk niet die van absolute arbitrariteit, maar van onregelmatigheid, 
hetgeen een nauwkeurig bepaalde negatie is: er ontbreekt nog het anti-
podische, niet structuraliteit. Het verband tussen dit gebrek en de voor-
keur voor de Bororo-mythe is zeer hecht: ‘Vanwege de interpretatie-
problemen die deze mythe oproept, is zij inderdaad bij uitstek geëigend 
(spécialement propre) om er de reflectie op uit te oefenen’. Dit reflexieve 
aspect van toe-eigening zal ik in de volgende paragraaf nog een keer 
proberen af te lezen aan de kantiaanse reflectie. 

Wat is M1? Als het al iets is, is het een positie in een verzameling van 
M1-M6 – een verzameling die vervolgens een relatieve positie inneemt 
temidden van talloze andere verzamelingen etc. Geen enkele mythe kan 
op zich een autonome waarde hebben, want het belangrijkste uitgangs-
punt van de structurele analyse is immers dat ‘de betekenis relatief is in 
een netwerk,’ de betekenis van een mythe is ‘primair positioneel’ (CC, 
64; RC, 56). M1 is wat zijn positie betreft volstrekt gelijk aan alle andere 
mythen: ‘de waarheid (...) is niet een geprivilegieerde inhoud. Zij bestaat 
in logische relaties’ (CC, 246; RC, 240). 

De vraag omtrent de status van M1 verschuift naar een mogelijk 
ethisch-esthetisch motief voor de keuze van M1. Misschien had Lévi-
Strauss wel een eigenaardige esthetische voorkeur voor die ene mythe, 
zonder doel, zonder concept. Zonder een bepaalde voorconceptie? De 
middenweg van de Mythologica’s begint bij een natuurlijke overdaad, 
‘rijkdom en vruchtbaarheid’: 
 

beginnend bij een mythe, niet zomaar willekeurig gekozen als wel 
krachtens (en vertu) een intuïtief gevoel (sentiment intuitif) van zijn rijk-
dom en vruchtbaarheid, heb ik deze mythe daarna geanalyseerd vol-
gens regels die ik eerder uiteengezet heb (CC, 10; RC, 2). 

 
Zou dit ‘intuïtieve gevoel’ als een noodzakelijk kracht kunnen gelden, 
als een grond van een niet zomaar willekeurig vermogen? Hier is een 
relatie tot de kantiaanse ‘rijkdom’ (KU, 175) van onze verbeeldingskracht 
actief. Mythe van de rijkdom? Wat is er gebeurd, wat is er ‘per toeval ge-
kozen’ (choisi au hasard)? Wat voelde Lévi-Strauss intuïtief, hoe rijk voel-
de hij zich, misschien zelfs voorafgaand aan een gegeven moment waar-
op hij zeker wist dat ‘de kern van de nevel zich zal condenseren en zich 
zal organiseren’ (CC, 11; RC, 3)? De nevel die het mythische denken 
vooralsnog omhuld, is zonder twijfel verwant aan het geniale ‘gewoel’ 
van Kant, en de ‘wervelende wolk’ van De Saussure, ‘waarin geen vorm 
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intrinsiek is bepaald’.1 Zo contingent als het ‘intuïtieve gevoel’ is, het is 
ook een weldadige toestand van voorgevoel en voorsmaak, voorafgaand 
aan een oordeel, en zelfs aan een vooroordeel. Een voorbereiding van 
een zich fermenterende, onuitputtelijke rijkdom – zeg maar een vooraf-
gaand voordeel voor de systematische geest. Organisatie-geloof, de sug-
gestie van een zucht of verlangen dat alles aan mij wordt ‘opgelegd’.2 
Deze woelige toestand, hoe intuïtief ook, effectueert een a priori inven-
tieve intuïtie: de voorstelling dat er ‘orde achter de chaos’ moet zijn; dat 
wil zeggen, dat er een (v)oorsprong is van ‘organiserende principes’ en 
van ‘mythische materie’ (la matière mythique), die zich ‘niet anders dan 
geleidelijk aan (progressivement)’ zal onthullen (CC, 11; RC, 3). De natuur 
van het erotische ding is door heerlijke nevels omhuld.3 

In de Mythologica’s wordt de kantiaanse autonomie getransformeerd tot 
de ‘mythe zelf’ van gevoel en concept, de gespleten spil en de natuur 
van de analyse: ‘de mythe zelf (le mythe lui-même), is onderworpen aan de 
toets van de analyse, die ertoe in staat zou zijn de natuur van de mythe 
te ontsluieren (de révéler sa nature) en tot een bepaald type te rekenen’ 
(CC, 12; RC, 4). Hier wordt niet ‘een soort prestabiele harmonie (une 
sorte d’harmonie préétablie) tussen verschillende structurele niveaus’ (SA1, 
333) gepostuleerd. Stuk voor stuk verbinden de ‘losse draden zich, lacu-
nes worden gevuld (des lacunes se comblent), relaties ontstaan’, en daaruit 
blijkt dat de mythe zelf – of beter: hetzelfde van de mythe – behalve 
ergens aan vooraf te gaan ook proleptisch gelieerd is aan ‘iets dat lijkt op 
(ressemble) een ordening die zichtbaar wordt’. Er kan nog geen sprake 
zijn van een totaal overzicht, want het ‘ultieme punt’ waarop de my-
thologie mogelijkerwijs zou kristalliseren tot een stabiel geheel ‘zal nooit 
bereikt worden’. De kennis van de mythe kan echter wel verdiept wor-
den (doit permettre d’approfondir). De onmogelijkheid van een einde kop-
pelt Lévi-Strauss direct aan het gedecentreerde begin: zoals er niet een 
bepaald beginpunt valt te observeren – M1 is niets anders dan een door-
kruist kruispunt – is er natuurlijk ook geen eindpunt. Gebruikte Kant als 
metafoor de ‘roos’, Lévi-Strauss gebruikt na het wilde viooltje het ‘ro-

 
1 Ferdinand de Saussure, Course in general linguistics, 110. 
2 Ibid., 111. 
3 Christopher Johnson wijst er op dat Lévi-Strauss ook een voorkeur voor de ‘kosmologi-

sche metafoor’ van de nevel heeft wanneer hij het ontstaan van de structurele antropolo-
gie beschrijft: ‘This metaphor describes what is basically a double bind situation: anthro-
pology is unable simply to impose itself as an autonomous discipline – it must negotiate 
the context of adjacent disciplines and the history of its emergence in relation to those 
disciplines. At the same time, as the nebular metaphor implies, the rightful place of an-
thropology is at the centre of these disciplines’: Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, 18. 
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zet’ of roosvenster (en rosace), waarbij in talloze cirkelbewegingen het 
semantische veld van een mythe (son champ sémantique) in kaart kan wor-
den gebracht, om te ontdekken dat ‘de analyse van de mythe een taak is 
zoals die van Penelope, een afwisselende weving en uiteenrafeling’ (CC, 
13; RC, 5).  

Achter de aanvankelijke ‘grotendeels contingente redenen’ blijkt een 
systematische wisselgeest te schuilen die in tweevoud iets oplegt: ‘het is 
mij misschien gelukt, dankzij een plan en een methode die eerder aan mij 
zijn opgelegd (qui se sont imposés) dan door mij gekozen, bepaalde funda-
mentele eigenschappen van het onderwerp te pakken te krijgen’ (mijn 
curs.). Het ‘misschien gelukt’ werkt als tweevoudige macht, een trait 
d’union-force van binnen-buitenaf en voor-na. Gebeurtenis en structuur 
blijken gelijktijdig de middenweg te flankeren. Het ‘grotendeels’ contin-
gente is een effect van een listige inventiviteit en een fatale teleologie: de 
structurele geest is een zich opdringende force, de mythe van het zelfde, 
die de opening tussen gewoel en methode, structuur en gebeurtenis 
maakt. 

Er ontbreken auteurs (‘mythen hebben geen auteur’ (RC, 18)), het 
centrum is van begin af aan gespleten (twee mythen), een motief ont-
breekt (absent, CC, 64). Er is een oorspronkelijk gebrek (la carence initiale, 
MC, 98), mogelijk een gebrek aan mededogen (absence de pitié?, CC, 
101). Zegt Lévi-Strauss in indirecte mythologische taal, dat onze god 
echt niet langer meer begrepen kan worden, zoals Kant dacht, als ‘onbe-
grijpelijke aanvulling’ (R, 156)? Maar kan de keten van gebrek en ver-
vulling dan niet ergens worden gesloten? De a priori onbepaalbaarheid 
van begin en einde is de voorwaarde voor de mogelijkheid van een ander 
schematisme. Dit toevallige schematisme kent geen redelijke spil als vast 
punt, het is een oneindige middenweg. 
 
Het inzicht gaandeweg 
Het ontstaan van de antropologie is, in de woorden van Fabian, ‘tied to 
the question of alterity’.1 Het grootste probleem is volgens hem dat van 
‘confrontaties’: ‘How should we think about confrontations between us 
and them, self and other, Occident and Orient, the West and the rest?2 
Voor Fabian kan het antwoord alleen gevonden worden in de praktijk 
waarin een ‘meeting of minds’ niets anders betekent dan een ontmoeting 

 
1 Fabian, Moments of Freedom: Anthropologie and Popular Culture, The University Press of 

Virginia 1998, 23. 
2 Ibid., 33-34. 
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van anderen in den lijve.1 Deze ontmoetingskunst lijkt mij kritisch ge-
richt tegen ‘the theoretical gaze’ van de antropologie tot op heden. Ten 
aanzien van de antropologie, maar zeker voor de structurele antropolo-
gie geldt dat het ‘did not find its object, it construed it as an other’ (mijn 
curs.).2 Deze fantastische theoretische blik, met als doel constructie, recon-
structie en schematisering, is ook de benaderingswijze van de Mytholo-
gica’s. Maar er telt hier ook een belangrijk verschil: het draait niet langer 
om een ander denken, maar om een zich bevinden van de gehele we-
reldbevolking. Lévi-Strauss werkt als een architect ex cathedra aan een 
kathedraal van een kosmopolitisch geloof. Dat kan zelfs uitlopen op een 
ontmoetingskunst zonder confrontaties, zonder schema, zelfs zonder de 
noodzaak tot een ontmoeting. 

Lévi-Strauss vertaalt een zeer omvangrijke wereldverzameling van 
tenminste 1200 mythen (van M1 tot en met M813, plus 385 varianten), 
en dan tel ik de vele verwijzingen niet mee, naar oude Japanse en Chi-
nese mythen, episoden uit de Griekse mythologie, en zelfs alledaagse 
Europese rituelen en gebruiken (bijvoorbeeld de charivari, ook wel 
chivarie genoemd). Vanwege de lengte van sommige mythen ziet hij 
zich dikwijls genoodzaakt tot een samenvatting of een summiere om-
schrijving. Ten aanzien van al deze samenvattingen, die gebaseerd zijn 
op secundaire codes (de codes van het eerste niveau zijn die van de taal 
waarin de mythen oorspronkelijk verteld zijn) spreekt Lévi-Strauss van 
‘observatie’ alsof hij er zelf bij was: 
 

Het doel van dit boek is te laten zien hoe empirische categorieën, zoals 
de categorieën van het rauwe en het gekookte, het verse en het ver-
rotte, het natte en het verbrande, etc., die slechts door de etnografische 
observatie (par la seule observation ethnografique) precies gedefinieerd 
kunnen worden, door zich elke keer in het perspectief van een bijzon-
dere cultuur te verplaatsen, zodat niettemin die categorieën als con-
ceptuele instrumenten kunnen dienen om abstracte ideeën te ontwik-
kelen en samen te voegen (les enchaîner) in proposities (CC, 9; RC, 1). 

 
De term ‘observatie’ markeert de mythe van de metafysica: er is een po-
sitie die zich verheft boven alle relaties. De auto-suggestie is dat wij de 
spatie zijn. Vóór alles gaat het om distantie, interpretatie en samenvatting 
van een oneindige reeks, zwermende indianenverhalen. Paul Ricoeur 
heeft nauwgezet aangetoond hoe Lévi-Strauss de dichotomie tussen na-
 
1 Ibid., 105. 
2 Ibid., 23. 
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tuur en geest met het bijbehorende onderscheid tussen verklaren en be-
grijpen, achter zich heeft gelaten1. Derrida wijst er echter op ‘dat het 
hier gaat om een taal over de taal’ (ED, 422). Als de term observatie kan 
worden opgevat als vrijwel identiek aan interpretatie (schreef Diderot 
niet De l’interprétation de la Nature?), hoe zou het dan staan met de circu-
lariteit die Lévi-Strauss op het oog heeft, in relatie tot de zogenoemde 
hermeneutische cirkel? Evenals in De elementaire structuren worden in de 
Mythologica’s overduidelijk cirkelgangen voltrokken. Wat de methode 
van deze wendingen betreft, moet uitsluitend gedacht worden aan de 
linguïstiek: ‘zoals in de linguïstiek, zijn het de discontinuïteiten die het 
ware onderwerp vormen van de antropologie’ (SA1, 328). Lévi-Strauss 
denkt mythisch: een denken ‘dat overeenstemt (coïncider) met zijn object 
door er een homoloog beeld van te vormen, maar dat er nooit in slaagt 
ermee te versmelten (mais sans jamais réussir à s’y fondre)’ (CC, 14). Voor-
gewend als onvermogen kan het ‘nooit er in slagen om te versmelten’ 
gelezen worden als kritiek op het hermeneutische ideaal van horizon-
versmelting. De etnoloog heeft zich voorgenomen niet te versmelten, hij 
wil gestolde denkvormen reconstrueren om te tonen dat er ‘vele waar-
heden’ mogelijk zijn (CC, 172).2 

Er is nergens een moment van versmelting of van volstrekte ontheem-
ding waar te nemen, de structurele zoektocht anticipeert op een samen-
hang, ‘een gemeenschappelijke betekenis’ (une signification commune) 
(CC, 20) en een ‘globale coherentie’ (cohérence globale, CC, 21), die be-
reikt zou kunnen worden op grond van de ‘wederkerige vertaalbaarheid 

 
1 Ricoeur 1981, 145-164. Van belang is de gedachte van Ricoeur dat ‘structurele analyse 

en hermeneutiek complementair zijn’ (idem, 160) In aansluiting hierop typeert Lévi-
Strauss in zijn inaugurele rede de dichotomie van verklaren en begrijpen als ‘een onware 
dichotomie, ingevoerd door denkers als Dilthey en Spengler’ (SA2, 9, mijn curs.) 

2 Zo vanzelfsprekend als deze uitspraak in de context van de structurele analyse is, zo proble-
matisch is deze nog in het licht van Gadamers hermeneutiek. Een geslaagde hermeneutische 
interpretatie is in zijn optiek namelijk altijd gebaseerd op een versmelting, en daarmee op 
Waarheid: de honingachtige oplossing van de ‘horizon’ van de interpreet en de ‘horizon’ 
van de tekst: ‘Im Vollzug des Verstehens geschieht eine wirkliche Horizontverschmelzung, 
die mit dem entwurf des historischen Horizontes zugleich dessen Aufhebung vollbringt’: 
Hans-Georg Gadamer, Wahrheit und Methode, J.C.B. Mohr (Paul Siebeck): Tübingen 1986, 
312. De problematische relatie tussen de structurele analyse en Gadamers hermeneutiek kan 
nog iets verder worden uitgediept. Gadamer begrijpt de mythos als een domein met een 
eigen waarheid, en wel een waarheid ‘die buiten het bereik ligt van de rationele wereldver-
klaring’ (Gadamer. Die Aktualität des Schönen, Stuttgart, 1977, 4) Er zijn aldus in Gadamers 
visie twee waarheidsdomeinen: ‘Dat in de mythos een eigen waarheid verneembaar wordt, 
vereist toch de erkenning van de waarheid van kenwijzen die buiten de wetenschap vallen’ 
(ibid., 53). Voor Lévi-Strauss zijn het mythische denken en de (kritische) wetenschap twee 
aspecten van het structurele schematisme. 
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van vele mythen’ (CC, 20). Deze ‘methode’ zou niet tot een ‘vicieuze 
cirkel’ vervallen, want 
 

de methode houdt alleen in, dat elke mythe op zich bestaat als een be-
perkte toepassing van een schema (d’un schème), dat gaandeweg (pro-
gressivement) duidelijk wordt met behulp van wederkerig inzichtelijke 
relaties (les rapports d’intelligibilité réciproque), die tussen de verschillende 
mythen te onderscheiden zijn (CC, 21; RC, 13). 

 
Over het ‘gaandeweg duidelijk worden’ van dat ‘schema’ zegt Lévi-
Strauss aan het einde van de Ouverture het volgende. Het vlechtwerk van 
wederkerige relaties moet opgevat worden als een woud van beelden en 
tekens, waarin een ‘geheime betekenis’ zich schuil houdt: ‘verscholen in 
de diepte van een woud van beelden en tekens, geheel omgeven door 
de betovering waar zij haar emotionele werking aan dankt, en die men 
in elk geval in deze vorm niet begrijpt’. Die geheime betekenis is hier 
equivalent aan de oorsprong van een emotionele werking, opgevat als 
een puls van vruchtbaarheid, de logische tegenhanger van anti-concep-
tie. Vervolgens heeft Lévi-Strauss ‘getracht de verborgen betekenis (secrète 
signification) te veroveren (conquérir)’ (CC, 40). Al deze machtige effecten 
en affecten zijn kennelijk toe te schrijven aan dat ene verborgen schema. 
De mythe van de mythologie is kortom de force die zichzelf het ont-
dekken van een verborgen, huiveringwekkend naakte waarheid, belooft: 
een weg tussen mij en de ander is een dialectische fictie. Komt er een 
ander inzicht gaandeweg of blijft het gaande weg? 

Evenals voor Kant zijn er voor Lévi-Strauss weinig plaatsen die voor 
het bewustzijn toegankelijk zijn. Maar volgens Kant houdt ‘de verbeel-
ding’ er toch van om ‘in het donker te wandelen’ (7: 136), dat is ‘een 
verborgen kunst in de diepten van de menselijke ziel’ (A 141;B 180). 
Het is nooit echt donker. Lévi-Strauss’ aanwending van ‘de kantiaanse 
notie van schematisme’ is een oneindige, maar georiënteerde om- en 
omwenteling. En daarom moeten mythen ook altijd worden begrepen 
als de ‘zichtbare schaduw van een verborgen logische structuur’ (RC, 
339). Susan Shell wijst er op, dat ook voor Kant de gedachte van een 
‘grenzeloze verbeelding’ een afstotende gedachte was. Kant ‘wishes to 
preserve himself from nomadic wanderings through imagination’s waste-
land’.1 Ook voor Lévi-Strauss is er altijd een ‘verborgen logica’ (une 
logique secrète) die de relaties tussen de mythen regelt (HN, 614), een 

 
1 Susan Shell, The Embodiment of Reason, 201. 
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techniek om zich oneindig te (her)ontdekken. Waar en hoe vindt nu 
toch die finale of fatale afstoting plaats? 

In zijn ‘L’échange et la lutte des hommes’ heeft Claude Lefort, zoals 
indertijd velen met hem1, Lévi-Strauss beschuldigd van zogenoemd ‘re-
ductionisme’ (logificering en mathematisering van de cultuur), waarmee 
hij voorbij zou gaan aan de geleefde subjectieve ervaring. De vermoede-
lijke angst voor de evident rationalistische mogelijkheden van het struc-
turalisme heeft menig criticus echter ook verstrikt in een web van au-
tochtone kritiek, opgehangen aan de vermeende wezenlijkheid van de 
eigen Gemeinsinn. En daarmee werden ook de onmogelijkheden van de 
structurele logica aan het zicht onttrokken. Het mythische denken 
wordt als het ware voortgedreven door het ontbreken van een a priori 
zuivere rede en het streeft quasi-immanent naar een onmogelijke toestand 
van voltooiing. Dat maakt die geheime logica zo absoluut inventief en 
aporetisch tegelijk. Wij weten vandaag de dag dat het structurele sche-
matisme slechts de schijn heeft van een ‘autonoom mechanisme’.2 Er 
doemen onophoudelijk onuitwisbare resten op. Resten van gebeurtenis-
sen die de voorwaarden zijn van de mogelijkheid en de onmogelijkheid 
van het structurele schematisme.  
 
Is een schema van vrijheid mogelijk? 
Om een idee te krijgen van wat er in de transcendentaalfilosofie op het 
spel staat, wat betreft de notie van het schema, kan een citaat uit de Kri-
tiek van de praktische rede ter oriëntatie dienen. Kant neemt als uitgangs-
punt de Newtoniaanse natuurwet van causaliteit, die schematisch kan 
worden voorgesteld (want, zo meent niet alleen Kant, iets waarvan je je 
geen voorstelling kunt maken, is geen kennis): 
 

Met de natuurwet, als wet waaraan de objecten van de zintuiglijke 
aanschouwing als zodanig onderworpen zijn, moet een schema, dat wil 
zeggen een algemene werkwijze van de verbeeldingskracht correspon-
deren (om voor de zinnen a priori de zuivere wetsbepaling van het 
verstand uit te drukken) (5: 69). 

 

 
1 Voor een meer uitvoerige bespreking van de kritiek van Lefort en anderen, zie: Eduard 

Delruelle. Claude Lévi-Strauss et la philosophie, Bruxelles 1989. Het citaat van Lefort ontleen 
ik ook aan deze studie: 46. Maar zie ook: Jean Pouillon. ‘L’oeuvre de Claude Lévi-
Strauss’, 105-109; 122-127. 

2 Lucien Scubla, , Lire Lévi-Strauss, Éditons Odile Jacob, Paris 1998. 
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De zuivere dichotomieën van natuur en vrijheid, zinnelijk en boven-
zinnelijk, die de gehele transcendentale onderneming schragen, leiden 
hier tot de consequentie dat het wetgevende vermogen – de ‘a priori 
wetsbepaling’ – in de eerste plaats wordt geïdentificeerd als volstrekt niet 
aanschouwelijk. Het ethische vermogen is evenzeer onaanschouwelijk en 
daarom zou men ook kunnen denken dat op dit gebied – analoog aan 
de andere noumenale onzichtbaarheden – de categorische wetgeving 
toch wel ergens in of op kan worden toegepast. Ogenschijnlijk tegen 
deze common sense verwachting in vervolgt Kant: 
 

Maar aan de wet van vrijheid (als een volstrekt niet zinnelijk bepaalde 
causaliteit), derhalve ook aan het concept van het onvoorwaardelijk-
goede, kan ten behoeve van zijn toepassing in concreto geen enkele 
aanschouwing, en derhalve geen enkel schema worden toegeschreven (5: 
69., mijn curs.). 

 
In het voorgaande heb ik al voldoende gezegd over die wet. Maar hoezo 
nu die twee keer ‘derhalve’? En wat is dat voor ‘concept’? Vanwaar die 
dubbele uitsluiting van ‘geen enkele aanschouwing’ en ‘geen enkel 
schema’? De stelligheid waarmee het puur ‘geen enkel’ in verdubbeling 
wordt geponeerd, wekt het vermoeden van een structurele roep om 
oerzoete vervulling. Na het aanhangsel van de transcendentale dialectiek, 
via de Kritiek van het teleologische oordeelsvermogen, lijkt onze conceptie 
inderdaad meer en meer in een praktische richting te zoeken naar een 
aanschouwing waaraan toch een schema kan worden toegeschreven. 
Kant ziet reeds in de tweede Kritiek ‘een gunstig perspectief’ – als het 
ware tegen beter weten in – voor een ethisch schema, onder voorbe-
houd dat er niet ‘een gebeurtenis in de zinnelijke wereld’ onder wordt 
verstaan (5: 69). Het gaat hier om – maar Kant steekt zijn twijfel echt 
niet onder stoelen of banken – een ‘schema (als dit hier het juiste woord 
is) van een wet zelf te doen’ (ibid.). Het geslepen wezen schematiseert 
zich volgens zijn eigen wet. In het voorgaande heb ik geconcludeerd dat 
‘het juiste woord’ voor ‘een wet zelf doen’ de regel van ons incestver-
bod is en van onze monogrammatologische cultuur. 

Vermoedelijk was Kant (in het geheim) reeds doordrongen van de 
cultureel toevallige weerzinnigheid van het huwen. Maar hij koesterde 
op grond daarvan toch niet alleen de mogelijkheid, maar ook de nood-
zaak van een zuiver schema van ons allemaal. Het gaat mij hier vooral 
om de vraag hoe dat schematisme vele relaties beheerst, ook andere dan 
buiten-echtelijke, en hoe die zucht als richtsnoer en drijfveer functioneert 
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van relaties waarin liefde en respect de toon zetten. Dat brengt mij tot het 
uiteenrafelen van bijvoorbeeld een enkele voetnoot in De religie binnen 
de grenzen van de blote rede.  

Van de ideeën waarmee we doorgaans bovenzinnelijkheid aanduiden – 
zoals vrijheid, onsterfelijkheid van de ziel, God – kunnen we ons ‘door 
de rede geen concept (keinen Begriff) maken’ (R, 68, voetnoot). Het zijn 
woorden die verwijzen naar zaken die elke aanschouwing te boven of te 
buiten gaan. Kant heeft reeds eerder opgemerkt, dat de rede zich ‘be-
wust is van haar onvermogen’ (ihres Unvermögens, R, 57, voetnoot). Het 
gaat zelfs om een ‘beperking van de menselijke rede, die er nu eenmaal 
toch niet van los te maken is’ (R, 68, voetnoot).  

Ons dubbele onvermogen is enerzijds een beperking (Beschränktheit), 
maar anderzijds brengt juist dit absolute gebrek min of meer vanzelf de 
behoefte aan analogie en symmetrie teweeg: ‘om bovenzinnelijkheden 
voor ons bevattelijk (faßlich) te maken, hebben wij altijd een zekere ana-
logie met natuurwezens nodig (wir bedürfen immer)’ (ibid.). Kortom, elk 
schematisme moet ervoor zorgen dat er toch iets bevattelijk wordt van 
het onbevattelijke, van iets waarvan geen concept en waarvan geen aan-
schouwing mogelijk is.  

Een schema maakt ‘een morele waarde van belang (von Belang) voor-
stelbaar (vorstellig)’, dat wil zeggen, de waarde van een handeling: ‘hoewel 
daarmee niet gezegd wil zijn dat het op zich (an sich) (χατ‘ αληθειαν) 
ook zo is’. Dit ‘schematisme van de analogie (ter verheldering) kunnen 
wij niet ontberen’ (ibid.). Het betreft een onontbeerlijke omvatting van 
iets onbevattelijks (‘etwas Unbegreifliches’, R, 58).  

Kant speelt een allesbehalve eenvoudig en meer dan esthetisch taalspel 
met ‘zonder’ en ‘geen’. De religie binnen de grenzen van de blote rede heeft 
veel weg van een supplement van de analyse van het gevoel in de Kritiek 
van het esthetische oordeelsvermogen. In die zin beschouw ik dit werk als 
een vierde Kritiek. Hierin creëert de force van de supplementariteit, te-
gelijk met elk volgend ‘zonder’, een steeds meer omvattend ‘met’. Het 
draait hier uiteindelijk, evenals in de Mythologica's, om een zucht naar 
een sluitend kader. Bij de eerder genoemde passage – ‘de verbeeldings-
kracht die zonder concept (ohne Begriff) schematiseert’ (KU, 137) – moet 
natuurlijk ook gedacht worden aan het ‘zonder concept’ van het tweede 
en vierde moment van het smaakoordeel (KU, 58 en 82) etc. 

Aan de wet van vrijheid kan geen schema worden toegeschreven, die 
wet is zonder schema. En toch dringt het schematisme van de analogie 
zich onophoudelijk op. Alsof het absoluut an-analoge – het anecono-
mische en onwederkerige – toch met stukjes en beetjes van iets anders 
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onbegrijpelijks geschematiseerd kan worden. En hoezo niet voorstel-
baar? Ik herhaal een citaat uit de Kritiek van de praktische rede: ‘Zo duide-
lijk en scherp zijn de grenzen van de zedelijkheid en de zelfliefde afge-
sneden (abgeschnitten), dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het 
onderscheid kan ontgaan of iets tot de ene of de andere behoort’ (5: 36). 
Waarom zou de snee (coupure) in de religie niet meer zo ‘duidelijk en 
scherp’ zijn? Over de zelfliefde, de zo scherp afgesneden antipode van de 
plicht uit respect voor de zedelijke wet, valt in De religie binnen de gren-
zen van de blote rede niets met zekerheid te zeggen. Maar volgens de 
voetnoot die ik hierboven heb geciteerd, zou vanwege het schematisme 
een bepaalde waarde toch wel bevattelijker kunnen worden. Welke 
waarde? Kant verwijst naar de Bijbel, waarin ook een analogisch schema 
wordt gebruikt, namelijk om ‘de liefde van God voor het menselijk 
geslacht tot op zekere hoogte bevattelijk (faßlich) te maken, door aan 
hem de hoogste opoffering toe te schrijven die alleen een liefhebbend 
wezen kan doen, om zelfs onwaardigen gelukkig te maken (aldus heeft 
God de wereld liefgehad etc.)’ (R, 68, voetnoot). Wordt met deze ana-
logie echt iets bevattelijk? Het blijft onbegrijpelijk ‘hoe een absoluut 
volmaakt wezen (allgenugsames Wesen)’ (ibid.) iets heiligs van en uit zich-
zelf zou kunnen opofferen, en zich daarmee van haar of zijn kostbaarste 
bezit zou beroven. Voor niemendal. 

Heeft God in een geëxalteerde bui iets waanzinnigs gegeven? Al heb-
ben we het waarschijnlijk niet verdiend, en kunnen we het ook niet 
begrijpen, er is ons toch een soort ontwikkelingshulp gegeven, een on-
begrijpelijke gave of waarde uit onbegrijpelijke bron, door middel van 
een onbegrijpelijk gedoe (Tun). Die onvoorwaardelijk-goede handeling 
zouden we volgens Kant, door te schematiseren, toch wel bevattelijk 
kunnen maken. Hij doet zelfs nog een tweede poging. Er vindt zoge-
zegd een esthetische verheldering plaats. Terloops verruimt Kant, en 
vooral tussen haakjes, de definitie van concept enigszins, om op dit ge-
voelige terrein niet helemaal zonder iets te zitten: ‘ik wil hier enkel nog 
terloops opmerken, dat men bij het opklimmen van het zintuiglijke naar 
het bovenzinnelijke inderdaad wel kan s c h e m a t i s e r e n  (een concept 
bevattelijk maken door analogie met iets zintuiglijks)’ (ibid., spatiëring van 
Kant, mijn curs.). Er is ongemerkt een sprong gemaakt van geen concept 
naar een concept. Alsof de reflectie, onder regie van de onthullende rede, 
het algemene niet kan bevatten maar wel in een salto zou kunnen om-
vatten: Iets tussen twee keer niets. Het lijkt een woordspelletje, maar be- 
en omvatten vormen reeds bij Kant een structureel paar van contenu-con-
tenant. 
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Geleidelijk aan zou er iets steeds omvattelijker worden, en deze sche-
matiseerbare conceptie zou zelfs niet van redelijkheid ontbloot zijn. Het 
is echter niet de volledige waarheid. We ‘hebben een schema noodza-
kelijk nodig om een concept voor ons begrijpelijk (verständlich) te maken 
(door een voorbeeld te geven)’; we kunnen echter niet concluderen dat 
er meer conceptie is. Uit onze behoefte aan een schema als oerbeeld kan 
niet volgen dat ‘een schema ook noodzakelijk een predikaat van het ob-
ject zelf (der Gegenstand selbst) zou moeten zijn’ (R, 69, vert. aangepast). 
Wat is nu ‘het object zelf’? Als ik Kants woorden vertaal naar het Bij-
belse schema, dan bedoelt hij vermoedelijk dat we uit het denkbeeld dat 
‘God heeft lief gehad etc.’, niet de conclusie kunnen trekken dat God 
gelijk staat aan ons schema van liefhebben etc. Er mag aan de zaak van 
alles worden toegedicht, dat vermindert voor ons misschien de weer-
stand of tegenstand (als mogelijke vertalingen van Gegenstand), maar God 
kunnen wij niet omvatten met ons schema van liefhebben. God omvat 
misschien liefhebben en respecteren, maar ook die twee ef-facten zijn 
niet gelijk aan het object. Een God heeft misschien respect verdiend, 
vanwege zijn onbegrijpelijke gift aan de mens. Vandaar misschien ons 
respect voor elke gulle Gever. Maar geldt dat respect ook andersom? Of 
heel anders? Als a priori respect voor ons, en voor onze wetgeving, via 
anderen? Wat staat ons hierin tegen? Of beter: wat belet ons van alle 
wezens onder ons, ook van alle dieren, respect te verwachten? 

Als we de oorsprong van de wereld nu eens een klokkenmaker zouden 
noemen, en ‘elk organisch schepsel en überhaupt de doelmatige wereld’ 
(R, 69, vert. aangepast) een verzameling klokken, dan zegt deze analogie 
dat de dingen als doelmatige producten van één verstandige schepper 
kunnen worden opgevat, maar daarmee kunnen we nog niet conclude-
ren dat de ‘oorzaak (Ursache) zelf verstand heeft’. Dat ik aan die oor-
spronkelijke Ursache verstand kan toeschrijven ‘is niet alleen (bloß) een 
voorwaarde voor mijn bevattingsvermogen (meiner Faßlichkeit), maar ook 
de voorwaarde voor de mogelijkheid zelf, om Ursache te zijn’ (ibid.). 
Ofwel: de eigenschappen of predikaten ‘oorzaak’ en ‘verstand’ zeggen 
iets over de werking van mijn kenvermogens, en bitter weinig over de 
bovenzinnelijke ‘Sache selbst’. God is verstandig noch onverstandig, 
redelijk noch onredelijk, maar wij hebben op een of ander wijze toch 
wel een relatie met hem. En hij ook met ons? Hij heeft ons iets of ie-
mand gegeven, maar vooralsnog is niet in te zien hoe die relatie volledig 
wederkerig kan worden. Het absolute is een mateloze ‘Sache’. Er kun-
nen oneindig veel schema’s zijn, absoluut disseminerend. De Ursache an 
sich van het schematisme is geen object van kennis. 
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Kants hoop lijkt gevestigd op zoiets als een onbevattelijk scharnier-
punt. Als het echt te bevatten of aan te vatten was, zou het absolute 
totaal schematiseerbaar zijn, dat wil zeggen voor mensen bevattelijk en 
omvattelijk tegelijk. Maar dan zou de mens ook te gelijk zijn aan ‘de 
zaak’, en dat wil zeggen: buiten of boven-menselijk. Kant geeft een soort 
waarschuwing: het ‘veranderen’ (verwandeln) van het analogisch schema-
tisme in een ‘s c h e m a t i s m e  v a n  o b j e c t b e p a l i n g  (ter uitbreiding 
van onze kennis), is a n t r o p o m o r f i s m e , en dat heeft vanuit moreel 
perspectief (in religie) de meest nadelige gevolgen’ (R, 68-69, spatiëring 
van Kant). Waar duidt dat tussen haakjes ‘in religie’ op? Zou antropo-
morfisme elders minder nadelige gevolgen hebben?  

Zoals aan het zuivere concept van vrijheid geen schema kan en mag 
worden toegeschreven, zo kan en mag het schematisme niet veranderen 
in een objectbepaling. Dat heette in de zedenleer ‘verdinging’. In deze 
verboden verandering schuilt echter ook een hachelijk zoete, absoluut 
subreptieve verleiding. Te menen dat men begrip heeft van de ‘zaak 
zelf’, staat gelijk aan een verboden machtsgreep en verboden geweld: 
‘Tussen de relatie van een schema tot zijn concept en de relatie van dit 
schema van begrip tot de zaak zelf (zur Sache selbst) is immers helemaal 
geen analogie, maar een gewelddadige (gewaltige) sprong (overgang in 
een andere soort) die regelrecht tot antropomorfisme leidt’ (ibid., vert. 
aangepast). Deze salto mortale is taboe, alleen genieën, geëxalteerden en 
andere extatische types doen eraan. De menselijke rede verbiedt grote 
sprongen. Maar de schematisering van redelijke censuur in kunst en 
cultuur vindt Kant kennelijk niet te gewelddadig: ‘de smaak maakt als 
het ware de overgang van het zinnenprikkelende naar het habituele 
morele belang zonder een te gewelddadige (gewaltsamen) sprong moge-
lijk’ (KU, 215, mijn curs.). De verzachting van ons’ habituele geweld, en 
de ‘mogelijkheid’ van een sprong waarbij het ‘te’ wordt geannuleerd, 
omvat een ongekende, subreptieve verandering die onze heerzucht, on-
ze zaak, verabsoluteert tot een redelijk belang. 

Schematiseren en antropomorfiseren gaan hand in hand, redelijk etico-
esthetisch. De absolute oorsprong zal nooit bevattelijk worden, toch 
hebben schema’s voor Kant steeds de voorkeur, boven een gevreesde 
zwerm. De lege plaats moet door ‘ons’ gemarkeerd worden, voortdu-
rend. Onze pogingen tot eenwording, onze schema’s van het onvoor-
waardelijk-goede, omvatten misschien ooit toch meer dan niets, al zal 
onze bezigheid nooit vrij van geweld zijn.  

Met formules als ‘God is een klokkenmaker’ en ‘God heeft liefgehad’ 
kan het absolute als het ware voorstelbaar worden gemaakt, alsof men 
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terugblikkend het Ding bekijkt als een tegelijk verleidelijke en te respec-
teren zaak. Maar dat is niet het enige weerzinnige vermogen van het 
schematisme. Een schema kan ook op een anticiperende manier een relatie 
met het absolute markeren, dat wil zeggen teleologisch of proleptisch.1 
In De religie binnen de grenzen van de blote rede wordt de relatie tussen het 
schema en het ontbrekende begrip daarom eveneens teleologisch opgevat:  
 

Vraagt men nu: welke tijd van de gehele tot nu toe bekende kerkelijke 
geschiedenis de beste is, dan heb ik geen bedenkingen om te zeggen: 
het is de huidige2, en wel zo, dat men het zaad van het ware religieuze 
geloof, zoals dat in het christendom door enkelen, maar toch open-
baar, is gestrooid, slechts ongehinderd meer en meer hoeft te laten 
ontkiemen om daarvan een continue toenadering tot een kerk te ver-
wachten, die alle mensen voor altijd verenigt en die de zichtbare voor-
stelling (het schema) van een onzichtbaar rijk Gods op aarde uitmaakt 
(R, 147). 

 
Het gestrooide zaad mag niet verstrooien, en zo werkt het schematisme 
tout court: het proleptische schema functioneert als complement van het 
paraleptische schema. De twee oriëntaties op de ‘zaak’ functioneren als 
twee verbindende relaties met ons in de ‘huidige tijd’ en ‘aujourd’hui’. 
Ons weten vormt de spil van ons verleden en onze toekomst. 

Schema’s zijn spil-effecten, waarmee lokale wereldverbeteraars zich 
omgeven. Om continuïteit van iedereen te verzekeren, en tegelijkertijd 
een volstrekt andere mogelijkheid, te weten een andere spil uit te slui-
ten. Het gewelddadige, van de genoemde geweldige sprong, komt er op 
neer dat de zaak zelf – exact anti-schematisch – tegenwoordig wordt 
gesteld als iets wat altijd als kiem en eenheid in de huidige tijd van ons 
moet uitgaan. Vanuit ons stellen we ons tijdstip terug- en vooruitziend 
vast, en zo kunnen we ons ook vooruit stellen, onze voorstelling is dat 
we altijd zullen voorstellen de eerste te zijn en te blijven. Wij weten 

 
1 ‘Prolepsis’ wordt door Kant in de Kritiek van de zuivere rede vertaald met ‘anticipatie’ (A 

167;B 208) Het proleptische schema heeft een anticiperende, voorzienige werking of 
zin, het paraleptische schema heeft een recipiërende, terugblikkende zin. 

2 Onze tijd is de best denkbare, daarmee leven we nog niet, zoals Leibniz dacht, in de best 
denkbare wereld. Maar de toekomst lokt: voortgekomen uit ons eigen zaad, is het onze 
heerlijke innere Sinn die ons het pure plezier van het voorspel en de voorpret van de lon-
kende toekomst verschaft, de zuivere, esthetische Gunst (een soort stille sirene). Peter 
Heath vertaalt Gunst, in zijn vertaling van Friedrich Schellings System des transzendentalen 
Idealismus, met ‘bounty’, hetgeen toch wel – het toepasselijke – lustige denkbeeld op-
roept van een bounty-eiland (beloofd land of luilekkerland). 
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immers, misschien wel als enigen op de wereld, dat de zaak zelf zich niet 
laat bevatten, en met die wetenschap omhelzen wij anderen, sluiten we 
andersheid in en uit. Die wetenschap is bij ons ontkiemd, en in die 
vriendschap moeten wij anderen vóór blijven. Met de formulering ‘aan 
de wet van vrijheid kan geen enkel schema worden toegeschreven’, 
heeft Kant misschien altijd wel bedoeld: niet één schema, maar wel 
twee. Wil het geslepen wezen zich verwerkelijken, dan moet hij zich 
doorsnijden en zich, voor zijn gevoel, niet te gewelddadig verenigen. 
 
Het schema van vriendschap 
In §24 van de Leer van de deugd, het tweede deel van de Metafysica van de 
zeden, speelt de schematisering van het onzichtbare een cruciale rol: 
volmaakte vriendschap is onbevattelijk, maar tegelijk het enige en ware 
doel van het menselijk doen en laten, en dus – als het nog niet zou be-
staan – moet het tenminste geschematiseerd kunnen worden. Met be-
hulp van de twee belangrijkste elementen van vriendschap, liefde en 
respect, tracht Kant in de Metafysica van de zeden een schematisme van 
gereguleerde wederkerigheid begrijpelijk te maken, een wisselwerking 
die niet alleen betrekking zou hebben op individuele relaties maar ook, 
en waarschijnlijk allereerst en vooral, op politieke betrekkingen, en wel 
op het niveau van relaties tussen natie-staten.  

De Metafysica van de zeden valt in twee spiegeldelen uiteen die, zo lijkt 
Kants bedoeling, elkaars complement vormen: de Rechtsleer (deel 1. pri-
vaat recht; deel 2. publiek recht) en de Leer van de deugd (deel 1. over de 
plichten jegens zichzelf; 2. over de plichten jegens anderen). Kant beoogt 
beide delen te verenigen als schematiseringen van de ene redelijke zaak: 
enerzijds geformuleerd als het kosmopolitische, internationale recht op 
vrede – een nog niet meteen vriendschappelijke toestand; anderzijds de 
zedenleer als volmaakte vriendschap – een nog niet meteen vredige toe-
stand. Kunnen deze twee delen elkaar aanvullen? 

De gedachten van Kant gaan uit naar een soort convergentiepunt, een 
positie te ver weg en tegelijk te dichtbij, een onbevattelijke plaats ergens 
tussen onvolmaakte vrede en onvolmaakte vriendschap. In de laatste 
paragrafen van de Metafysica van de zeden, het besluit van de Leer van de 
deugd, wordt het onbevattelijke en onvoorstelbare wederom geschemati-
seerd. In de §§ 46 en 47 ‘over de innigste vereniging van liefde met res-
pect in de vriendschap’ blijkt het mogelijk om de werkingen van liefde 
en respect, als gereguleerde wisselwerkingen, te ‘schematiseren’ (6: 468). 
Daarmee is de onbegrijpelijkheid niet begrijpelijk geworden (ook niet 
volgens de beroemde woorden van de Fundering van de metafysica van de 
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zeden1), maar er blijkt wel uit, dat wij ons altijd genoodzaakt voelen om 
iets te schematiseren. Al zal via dit schematisme nooit de zaak zelf wor-
den begrepen. Maar dat lijkt Kant voor lief te nemen.  

Aan het schema van vriendschap wordt door Kant een macht toege-
kend die hij de praktische rede had ontzegd. De monogamie van de lief-
desplicht was niet de enige absurditeit. De uiterste, paradoxale conse-
quentie van het voorgaande wordt in §47 getrokken, namelijk dat vol-
maakt morele vriendschap niet slechts een ideaal schema is, maar ‘wer-
kelijk existeert’. Het volstrekt onbegrijpelijke resulteert zo in een ge-
welddadig en zeer problematisch schema van de zaak zelf dat regelrecht 
tot een bepaalde vorm van antropomorfisme leidt. 

Deze vriendschap is alleen mogelijk door middel van een soort rede-
lijke onderdrukking en een reductie van affecten: ‘In elk geval kan de 
liefde in de vriendschap geen affect zijn, omdat dit affect in de keuze 
blind en in de voortzetting in rook opgaat (verrauchend)’. Morele vriend-
schap is ziend, waant zich misschien wel alziend – misschien wel omdat 
het niet meteen vredig is. Het morele schematisme selecteert de effec-
tieve affectie van broederschap als realiteit: een mannelijke vriendschap 
die niet zelf in rook opgaat, maar wel het vrouwelijke in rook doet op-
gaan, of uitrookt. 

De broederlijke vriendschap zou van nature geen ‘blinde functie van de 
ziel’ zijn (A 78; B 103). De ‘zoetigheid van het gevoel’, die gewoonlijk 
(gewöhnlich) voorkomt bij ‘ongecultiveerde personen’, is vijand nummer 
één, maar tegelijk vormt dit affect de springplank voor een echte geweld-
dadige sprong. In onze huidige tijd springt de vriendschap tussen beschaaf-
de mannen er uit als de beste. Deze vrienden roken samen een vredespijp, 
zonder weerzinnige affecten, in vrede verenigd. Zou dit rookgebod en 
–verbod de openbare voorstelling en het nieuwe publieke schema van het 
onzichtbare rijk Gods op aarde zijn? De zuivere rede onderwerpt – als 
gerechtvaardigde ethische depreciatie – tegelijk met een vanzelfsprekend 
etnocentrisch gebaar, zowel de ethische waarde van de vriendschap tussen 
vrouwen en met vrouwen, alsook de ethische waarde van alle andere (niet-
christelijke, niet-menselijke) vriendschappen.   

Lévi-Strauss heeft tot ver na De elementaire structuren het antropologi-
sche inzicht verdedigd, dat de vrouw binnen allerlei vormen van uit-

 
1 De Fundering besluit Kant met de woorden: ‘Und so begreifen wir zwar nicht die prakti-

sche unbedingte Notwendigkeit des moralischen Imperativs, wir begreifen aber doch 
seine Unbegreiflichkeit, welches alles ist, was billigermaßen von einer Philosophie, die bis 
zur Grenze der menschlichen Vernunft in Prinzipien strebt, gefordert werden kann’ (4: 
463). 
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huwelijking als ruilmiddel functioneert. Dit culturele schematisme in-
terpreteer ik als kritiek op de kantiaanse metafysica. In de Mythologica’s 
distantieert Lévi-Strauss zich echter van dit feit, want de vrouw heeft op 
het niveau van de totale sociale (teleo)logica niet meer de betekenis van 
een exclusief ding: vrouwelijk is een teken binnen de seksuele code, 
zoals bijvoorbeeld ook water-vuur of honing-tabak. Geen substanties 
maar categoriale relaties, polen van bepaalde dichotomische of antino-
mische effecten. De sociologische wet van wederkerigheid wordt in de 
Mythologica’s getransformeerd tot objectieve reflexiviteit. De vraag is nu: 
hoe kunnen de Mythologica’s worden begrepen als een deconstructie van 
de Metafysica van de zeden, en waar loopt dan het vloeiende, narratieve 
schematisme van Lévi-Strauss vast? 

Het belangwekkende van de Mythologica’s is dat in deze werken op 
ongeëvenaarde wijze wordt gedemonstreerd dat in de mythologische 
talen en tekens van vriendschap, esthetische en ethische effecten en af-
fecten op een complexe wijze onlosmakelijk met elkaar verweven zijn. 
De kantiaanse dichotomie van blind-affectieve en alziend-effectieve 
vriendschap blijkt in het mythologische taalgebruik niet zuiver te kun-
nen worden onderscheiden. De in Kants ogen blinde, vrouwelijke, 
esthetische liefde laat zich niet ondergeschikt maken aan een vermeende, 
alziende, ethische, mannelijke vriendschap. Na een grondige lezing van 
de Mythologica’s in het volgende hoofdstuk, is het echter pas mogelijk 
om de consequenties van deze deconstructie op waarde te schatten. Dat 
wil zeggen, Lévi-Strauss deconstrueert het kantiaanse schematisme van 
monogamie en mannenvriendschap, en daardoor kunnen we een glimp 
opvangen van iets anders dan de eigenaardige bezigheid van het verlich-
tingswezen. Derrida nodigt uit tot een ‘een paradoxale topologie’, een 
schema zonder schema. Het ‘rousseauïstische schema’ (DT, 89; 66), dat 
het genealogisch schematisme van Kant en Lévi-Strauss beheerste, wordt 
door Derrida met respect behandeld, maar zonder uitsluiting van hetero-
affectiviteit. 
 
Het verbergen en ontdekken van schema’s 
Zoals vele hedendaagse politieke en multiculturele denkers geloofde 
Lévi-Strauss in een kosmopolitische politiek van bricolage, een kunst 
om lokale verhaallijnen met elkaar te verweven tot een allesomvattend 
‘wederkerige belangenbehartiging’, ‘zonder alternatief’ (Habermas, 1998, 
165). Als ik in deze paragraaf en het volgende hoofdstuk de intuïties van 
Lévi-Strauss volg, dan plaats ik tegelijk vraagtekens bij het vertrouwen 
in dat schematisme. We hebben reeds gezien dat Lévi-Strauss’ intuïtie 
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voor de ene mythe niet belangeloos was. M1 diende zich niet toevallig 
als oriëntatiepunt aan. Het redelijke en staatkundige ‘organisatieschema’ 
(Habermas, ibid.) dat in Kants esthetische censuur in het geheim mee-
beslist, is de ware drijfveer van het structurele schematisme, als quasi-
onbewuste, kosmopolitische eenheidsmacht. Vermoedelijk is het na-
oorlogse engagement ook voor Habermas de inzet en aanzet: het ban-
deloze moet nu voorgoed worden gebonden aan onze wereldzaak. Ik 
volg Lévi-Strauss op de voet. Eerst ontrafel ik het begin van het sche-
matistische spel in de Mythologica's. En in het volgende hoofdstuk ga ik 
een heel eind met hem mee, via allerlei schema’s, met als doel om uit-
eindelijk bij de fatale zaak of kwestie uit te komen.  

Met behulp van de Enciclopédia Boróro reconstrueert Lévi-Strauss de 
vermoedelijke structuur van de Bororo-gemeenschap. Om een voorstel-
ling van die lokale gemeenschap te maken, kan een ‘gesimplificeerd mo-
del’ dienen, maar hij hecht minstens zoveel waarde aan de historische en 
demografische geschiedenis van ‘een bijzonder dorp’. Deze uitersten, het 
gesimplificeerde mathematische model en de singuliere historiciteit, voegt 
hij vervolgens samen in een ‘syncretisch model’ ofwel een ‘uniek sche-
ma (un schème unique)’ (CC, 48). Hij volgt de Enciclopédia Boróro, maar hij 
distantieert zich er ook van, omdat de auteurs de indruk wekken ‘een 
unieke en absolute waarheid na te jagen die, wat de Bororo betreft (chez 
les Bororo), waarschijnlijk nooit heeft bestaan’ (RC, 42). Die tussenzin is 
veelzeggend: ‘wat de Bororo betreft’. 

Lévi-Strauss transformeert een waarheid tot een uniek schema en uit 
allerlei etnografische bronnen leidt hij af dat ‘de realiteit van de Bororo 
niet monolitisch was’ (RC, 42). De structuur van de Bororo-gemeen-
schap is vermoedelijk dualistisch geweest, bestaande uit twee exogame 
groepen bewoners, de Tugare en de Cera, elk met vier clans. Het princi-
pe van wederkerigheid, dat vermoedelijk ook de sociale realiteit van 
verwantschapsrelaties tussen de Tugare en de Cera heeft bepaald, geldt als 
principe van transformatie, niet alleen van hun mythen.  

De referentiemythe M1 moet toegeschreven worden aan de Tugare. 
Nadat de namen van personages, planten en dieren zijn toegelicht, en 
tevens duidelijk wordt dat de mythe verwijst naar het ornament (de pe-
niskoker) en de gebruiken rondom het inwijdingsritueel van jongeman-
nen, wordt de tweede mythe geïntroduceerd. Kennelijk kan er pas iets 
structureels worden gezegd over M1 als M2 er aan wordt gerelateerd. In 
die zin is niet M1 het centrum, maar vormen ‘deze twee mythen de cen-
trale positie in de filosofie van de Bororo’ (CC, 58; RC, 50). De my-
thologische weg is als het ware gepland door de fictionaliteit heen.  
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In beide mythen wordt de hoofdpersoon geassocieerd met incest. In 
de eerste mythe betreft het een oningewijde jongeling, Gerguiguiatugo 
genaamd, die zijn moeder verkracht. In de tweede mythe is een jonge-
ling getuige van de verkrachting van zijn moeder door haar broer – geen 
broer van geboorte, maar omdat hij tot dezelfde groep behoort, is hij 
wel als broer verwant aan haar. In beide mythen speelt wraak een be-
langrijke rol. In het eerste geval tracht de vader zijn zoon te vermoorden 
door middel van levensgevaarlijke opdrachten: hij stuurt hem naar het 
nest van de zielen (of de waterwereld van de dode zielen) om ramme-
laars1 te stelen. Dit nest bevindt zich hoog in of op een rots, het gaat in 
elk geval om een positie die in verticaal opzicht de tegenpool is van de 
wereld van de aardse gemeenschap. De jongen overleeft de intrige van 
de vader, en deze stuurt hem vervolgens naar een andere gevaarlijke 
hoogte met als opdracht jacht te maken op ara’s. Eenmaal naar boven 
geklommen haalt de vader de ladder weg en laat de jongen in eenzaam-
heid achter. De held komt in zijn isolement bijna om van honger en 
dorst, maar vindt na verloop van tijd de pijl en boog uit, waarmee hij op 
reptielen gaat jagen. Gieren bedreigen hem, maar helpen hem ook om 
terug te keren naar zijn dorp. Hij ondergaat allerlei metamorfosen die 
gepaard gaan met een regenstorm die alle vuren in het dorp dooft, be-
halve het vuur van zijn grootmoeder. Teruggekeerd naar zijn dorp her-
kent zijn grootmoeder hem, die vervolgens zijn vader erbij roept. De 
vader verwelkomt hem alsof er niets is gebeurd. Maar de zoon zint op 
wraak. Hij verandert in een hert, spiest zijn vader aan zijn gewei en 
gooit hem in een meer (of moeras) waar hij opgegeten wordt door Bui-
goé-geesten (waarschijnlijk piranha’s). Daarna keert hij terug naar zijn 
dorp en wreekt zich op zijn eigen moeder en tevens op de andere vrou-
wen van zijn vader.  

In de tweede mythe (M2) vermoordt de echtgenoot metterdaad de 
verkrachter (zijn zwager) maar ook zijn eigen vrouw. In reactie hierop 
zint zijn zoon op wraak, gericht op de vaderfiguur. Door toedoen van 
de moederloze zoon, die in de gedaante van een vogel de vader met uit-
werpselen verjaagt, wordt de vader een invalide woudreus. De naam van 

 
1 Aan het einde van het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden om wat voor een soort 

rituele muziekinstrumenten het hier vermoedelijk gaat. Nu is vooral van belang dat deze 
instrumenten geassocieerd zijn aan de ‘dode zielen’ en dat het leven van de jongen dus 
op het spel staat als hij ze met muziek wekt. Dit kennelijke verbod in M1 om de goden 
te wekken moet in relatie worden gezien tot een ander gebod om de goden op te 
roepen, en is dus slechts een aspect van het complexe mediatie-systeem tussen het na-
tuurlijke en het bovennatuurlijke, mythe en rite, etc. 
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deze hoofdpersoon, Baitogogo, betekent ‘de uitgestotene’ of ‘uitgeslote-
ne’ (le confiné, CC, 63). 

Het is glashelder hoe deze twee mythen het gewraakte centrum vor-
men, hoe zij ‘elkaar reflecteren’ (TVA, 108). In de eerste mythe is de 
zoon de held, in de tweede de vader. In beide mythen treft de straf van 
de mythe niet de incestpleger. Lévi-Strauss benadrukt herhaaldelijk dat 
zowel in M1 als in M2, de incestpleger minder schuldig blijkt dan de 
wreker (RC, 48, 55). In beide gevallen is het de wraakneming en niet 
de incestpleging waardoor bovennatuurlijke sancties worden opgeroe-
pen. Het begin van de Mythologica’s kan dus begrepen worden als een 
omkering, maar tegelijk als een inverse bevestiging van de probleem-
stelling van De elementaire structuren van verwantschap: daar werd het in-
cestverbod als uitganspunt gepresenteerd, hier begint de analyse bij de 
mythe van ongestrafte incest en verschoven schuld:  
 

Het aanvankelijke gegeven van de referentiemythe is de incest met de 
moeder, gepleegd door de held. Echter, zijn ‘schuld’ lijkt voornamelijk 
in de geest van de vader te bestaan, die de dood van zijn zoon verlangt 
en daartoe ook initiatieven neemt. De mythe zelf veroordeelt hem 
echter niet, want de held vraagt zijn grootmoeder om hulp en zij geeft 
hem die, dankzij welke hij de beproevingen doorstaat. Tenslotte gaat 
de vader voor schuldige door: schuldig omdat hij zich heeft willen 
wreken. En hij is het die gedood wordt. Deze eigenaardige onverschil-
ligheid (curieux détachement) ten aanzien van incest komt ook in andere 
mythen voor (CC, 56). 

 
Onverschilligheid ten aanzien van incest en de verplaatste gevoelens van 
schuld maken M1 dus niet uniek, maar benadrukken slechts dat twee 
affecten-effecten spiegelbeeldig kunnen samenhangen (Lévi-Strauss wijst 
elders nog eens op deze ‘opmerkelijke onverschilligheid’ (CC, 89; RC, 
811). Effecten überhaupt – van transgressie, lustbevrediging, incest, 
moord op de eigen moeder – manifesteren zich in de mythenjungle al-
tijd indirect. 

 
1 Lévi-Strauss gebruikt eerst ‘détachement’ en later ‘indifférence’. In zijn vertaling van de 

Kritiek van het oordeelsvermogen heeft Louis Guillermit voor ‘gleichgültig’ ‘indifférence’ 
(188). ‘Gleichgültig’ kan ook met ‘détachement’ worden vertaald. De termen ‘détache-
ment’ en ‘indifférence’ die ik hier beide heb vertaald met onverschilligheid zijn equiva-
lent aan de ongeïnteresseerdheid en belangeloosheid in Kants esthetische betekenis van 
het woord. Met betrekking tot M2 volgt hieruit, dat de jaguar, zoals Kant het zou zeg-
gen, ‘ganz gleichgültig’ is (KU §2) . 
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De analogica speelt zich ook op meta-mythisch niveau af: in De naakte 
mens stelt Lévi-Strauss dat M1 ‘van alle beschikbare Amerikaanse mythen’ 
zich heeft aangediend ‘voordat ik de reden (la raison) ervan wist’ (HN, 
458). Deze lacune is binnen de context van de structurele analyse zeer 
functioneel: de reden ontbreekt inderdaad altijd a priori, om a posteriori 
om te slaan in bepaalde effectieve relaties tussen imperatieve beperkingen en 
overschrijdingen, affecten met een zowel esthetische als ethische effectiviteit. 

Lévi-Strauss sluit zich aan bij Colbacchini (een van de auteurs van de 
Enciclopédia Boróro), die de twee mythen typeert als ‘etiologische verhalen’ 
(RC, 50): ze vertellen beide iets over de oorsprong. De anonieme stem 
verklaart hoe ‘water’ (water/vuur) is ontstaan. Aan het einde van elke 
mythe wordt de uitgestoten hoofdpersoon geassocieerd met het ontstaan 
van schadelijk hemelwater (storm in M1) of met de inversie ervan, heil-
zaam aards water (rivieren en meren in M2). Een belangrijk verschil is dat 
in M2 de uitgestoten vader, nadat hij meren en rivieren heeft doen ont-
staan, gezelschap krijgt van een andere man: beide ontpoppen zich als de 
schenkers van ornamenten. Alleen in deze mythe wordt dus aan de 
schepping van water de schepping van ornamenten gekoppeld. Bij de 
term ‘ornament’ moet men in de eerste plaats denken aan de ba, de pe-
niskoker, het eerste ornament dat het ingewijde mannenlichaam mar-
keert, waaraan vervolgens ook allerlei andere toevoegingen, versierin-
gen, huidbeschilderingen etc., geassocieerd zijn. In M1 blijkt dit orna-
ment ook een rol te spelen, maar niet aan het einde als ‘conclusie’ van 
de mythe (zoals bij M2), maar meteen in het begin als ‘premisse’. Reeds 
aan het begin van de eerste mythe, na thuiskomst uit het woud alwaar 
een vrouw bladeren voor de peniskoker van haar zoon heeft verzameld, 
wordt zij door haar echtgenoot gewantrouwd: een paar veren1, die aan 
haar riem zijn blijven vastzitten, verraden in de ogen van de man dat zij 
contact heeft gehad met het andere geslacht (wat ten strengste verboden 
is tijdens deze rituele activiteit). Dit spoor leidt regelrecht naar de incest-
pleger: de zoon van de wantrouwige echtgenoot.  

Talloze significante transformaties tussen M1 en M2 zijn relevant voor de 
structurele schematisering. Het begin van M1 wordt bijvoorbeeld ook nog 
gemarkeerd door andere vogels en veren (kolibrie, duif, gier). Nadat in M2 
de vader zijn eigen vrouw en de incestpleger heeft vermoord, verandert de 
zoon in een vogel, die vervolgens zijn vader Baitogogo door middel van 
zijn uitwerpselen verjaagt en doet veranderen in een grote boom (als inver-
sie van de hoge rots in M1), waarna hij, invalide, in het woud verblijft en 
 
1 Dergelijke veren, vermoedelijk veren van de ara, werden veelal door jongelingen als ver-

siering gebruikt. 
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meren en rivieren maakt. Zoals gezegd wordt hij daarna begeleid door een 
plaatsvervangend opperhoofd (dat wil zeggen, het uitgestoten opperhoofd 
wordt verdubbeld in de helden Bakororo en Ituboré), en tenslotte keren 
beiden soms naar hun dorp terug om ornamenten, sieraden en muziekin-
strumenten te schenken (faire don). Niet alleen ten aanzien van bijvoorbeeld 
het affect schuld en het anti-affect onverschilligheid reflecteren M1 en M2 
elkaar, ook de relatie tussen het schenken van ornamenten en uitsluiting reflec-
teren elkaar: in het begin van M1 leiden de veren tot de identificatie van de 
incestpleger (tevens hoofd-persoon) en tenslotte tot zijn uitsluiting; aan het 
einde van M2 keert het voormalig uitgesloten opperhoofd als verdubbelde 
held terug naar zijn dorp om zelfgemaakte ornamenten te schenken.  

Na deze synopsis kan opgemerkt worden, dat Kants definitie van de 
pijnlijke relatie tussen de kortwiekende smaakrechters en de incest-
zuchtige genieën van allerlei pluimage, een verstrekkend mythologisch 
gegeven blijkt zijn. Het spiegelspel lijkt reeds afgelopen. De cirkel is 
rond. Hoe en wat moet de structurele analyse nu nog meer onthullen? 

Niet geheel toevallig besluit de tweede mythe met een episode die 
Lévi-Strauss ‘op het eerste gezicht raadselachtig’ noemt: ‘Hij vermoord-
de niet degenen die hem veel brachten, maar hij vermoordde degenen 
die hem weinig brachten’ (CC, 58; RC, 50). Elk raadsel wordt opgevat 
als een relatief hiaat, als markering van ons (ge)weten. Een oplossing 
wordt gezocht in een derde mythe, van de Cera, de andere helft van de 
Bororo-gemeenschap. In deze mythe (M3) laat de zon, na de zondvloed 
door middel van een valstrik de hoofdpersoon Akaruio Bokodori, als enige 
van het hele dorp, overleven. Deze hoofdpersoon wekt vervolgens groepen 
mensen tot leven, die van hem een naam krijgen. Van al deze weergekeer-
de groepen neemt hij alleen degenen die hem bekoorlijke geschenken 
geven in zijn nieuwe gemeenschap op, de anderen vermoordt hij.  

In deze Cera-mythe dienen zich tal van overeenkomsten en inversies aan 
ten opzichte van M1-2, waarvan ik er slechts één bespreek. Het is een ke-
ten van calculerend schematisch geweld. Ornamenten worden gelieerd 
aan een selectie van uitverkoren personen: ‘Versieringen en ornamenten 
dienden aldus ter introductie van differentiële leemtes (des écarts différentiels) 
in de samenleving’ (CC, 60). In de mythe hangen het ‘tot leven wekken’, 
de naamgeving en het ontvangen van bekoorlijke ornamenten (ook de ba) 
als reflexieve elementen onderling samen met de macht die het onderge-
schikte individu al dan niet erkent. Dit is ook het antwoord op het raad-
selachtige slot van M2, want deze laatste mythe neemt zo een bemiddelend 
niveau in (un niveau intermédiaire) tussen de twee andere, waarbij op elk 
niveau een vorm van discontinuïteit wordt bereikt: enerzijds duiden de my-
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then op verschillen tussen individuen binnen een groep (M1), anderzijds 
op verschillen tussen groepen (M3) en M2 zou, daar tussenin, de sociale 
verschillen tussen subgroepen binnen een groep aanduiden (gemarkeerd 
door de held als dubbel opperhoofd). Lévi-Strauss is bepaald niet blind 
voor het geweld in het socio-mythologische veld: ‘de mensen moesten 
minder talrijk worden, opdat de fysiek meest aanverwante typen op helde-
re wijze konden worden onderscheiden (clairement discernables)’ (CC, 60). 
Zowel Kants zuiverende categorie van limitatie als Lévi-Strauss’ semiolo-
gische spatiëring lijken resten van oergeweld: ‘Op elk gebied geldt dat een 
netwerk van significaties alleen kan worden opgebouwd als men uitgaat 
van discrete kwantiteit (la quantité discrète)’ (CC, 60).1 

Er kan worden geconstateerd dat een discreet systeem (un système dis-
cret) in al de besproken gevallen direct verband houdt met de destructie 
(destruction) van niet passende individuen, of met de onttrekking 
(soustraction) van elementen uit een oorspronkelijk geheel (ensemble pri-
mitif) (CC, 60). Daarom is bijvoorbeeld een lichamelijk gebrek – het-

 
1 Lévi-Strauss bedoelt vermoedelijk een zowel wiskundige als morele betekenis van discretie. 

Het Engels beschikt over een subtiel gemarkeerd onderscheid tussen ‘discrete’ en ‘discreet’. 
‘Discrete’ heeft betrekking op de mathematische en algebraïsche betekenis: het onderscheiden 
van verzamelingen volgens een topologie. ‘Discreet’ heeft een morele betekenis, waarvoor in 
het Nederlands meestal ook het woord ‘discretie’ wordt gebruikt, verband houdend met tact, 
terughoudendheid en geheimhouding (in hoofdstuk 7 kom ik nog uitvoerig te spreken over 
Kants begrip van discretie als sensus moralis van de morele vriendschap). De Engelse vertalers 
merken in een voetnoot op: ‘the author is no doubt playing on the double meaning of discret, 
‘discrete’ and ‘discreet’ (RC, 50). Lévi-Strauss speelt inderdaad een taalspel. Maar het is de 
vraag of in het Franse taalgebruik het onderscheid exact hetzelfde is als in het Engelse taal-
gebruik, zijn ‘discreet’ en ‘discrete’ gewoon gelijk aan het Franse respectievelijk ‘discret’ en 
‘discrète’? In het Frans is het verschil onuitwisbaar gemarkeerd door de relationele categorie 
mannelijk-vrouwelijk. Dat speelt in het Engels vermoedelijk geen (bewuste) rol. Dat verklaart 
wellicht de eigenaardige toelichting van de vertalers. Om Lévi-Strauss’ keuze voor ‘discret’ 
(discreet) – in deze paragraaf – te rechtvaardigen, beroepen ze zich op het onderscheid letter-
lijk-figuurlijk: ‘However, the literal meaning requires “discrete” in English’ (ibid.). Willen de 
vertalers echt zeggen, dat de wiskundige discretie, in het Engels, een ‘letterlijke betekenis’ heeft, 
en de morele discretie altijd een figuurlijke? Geldt morele discretie nooit en nergens letterlijk? 
Dat is misschien wel veelzeggend voor de Engelse sensus moralis, maar het geldt niet als structu-
reel criterium: ook de relatie letterlijk-figuurlijk is in Lévi-Strauss’ vocabulaire een structurele 
categorie, evenals die van mannelijk-vrouwelijk. De kritische intentie van Lévi-Strauss, zo 
dunkt mij, is juist te wijzen op de interferentie van twee (schrift)vormen van discretie. Lévi-
Strauss lijkt, van meet af aan, zoiets te bekritiseren als een moreel-wiskundige denkfiguur van 
mannelijke en vrouwelijke discretie. Hij observeert moreel-gecalculeerde en in beginsel ge-
welddadige topologieën. De topos werkt vooral in het Frans, omdat in die taal het grammatica-
le verschil mannelijk-vrouwelijk zo dominant is. Voor het Engels geldt dat minder. Het 
Nederlands kent zelfs maar één schrijfwijze van discreet. Lévi-Strauss’ kritische taalspel wordt 
door de opmerking van de vertalers geneutraliseerd. 
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geen voor de westerse common sense geldt als invaliditeit – juist voor het 
mythologische denken dikwijls een verrijking. Lévi-Strauss zegt het zo: 
 

Mythologische figuren die blind of lam zijn, eenogig of eenarmig, ko-
men over de hele wereld voor; en wij vinden ze verontrustend omdat 
hun toestand ons voorkomt als een gebrek (une carence). Maar zoals, 
door middel van het onttrekken van elementen, een netwerk discreet 
wordt gemaakt en het daardoor in logisch opzicht rijker (logiquement 
plus riche) wordt – al is het numeriek armer – zo kennen de mythen 
aan de invaliden en zieken vaak een positieve significatie toe: ze beli-
chamen de modi van bemiddeling (CC, 61). 

 
Zoals gezegd, overdaad en lacune zijn de grond van de structurele sche-
matisering. De leegte is de markering, het litteken van een gecalculeerde 
wond (moord). Die (mis)daad is ooit verricht om het sociale zelf te creëren. 
De eerste stigmata van ‘logische’ rijkdom tekenen zich nu reeds af. Het 
schematisme van een a priori hiaat of schuld, heeft volgens een verborgen 
logica het winst-effect van a posteriori waarneembare limitaties en relaties 
waardoor ook transformaties, uitwisselingen en vereffeningen denkbaar 
worden, te interpreteren als sporen van een streven naar herstel van een 
‘oorspronkelijk geheel’, of als tekens van het willen inlossen of vereffenen 
van schuld. Alle relaties zijn in die zin analoog aan die van respectievelijk 
het incestverbod (de kloof, de moord) en de uitwisseling (het huwelijk). 

Een bijzonder probleem is de interpretatie van de namen van de hel-
den, bijvoorbeeld die van M1, Gerguiguiatugo, het verstoten en tegelij-
kertijd machtige individu bij uitstek (een soort verlosser). Lévi-Strauss 
ziet af van een vergelijking van synonieme bijnamen van helden in 
Noord-Amerikaanse mythen, hetgeen hij waarschijnlijk in dit stadium 
van de analyse een te grote sprong acht en uitstelt tot De naakte mens 
(CC, 63-64; RC, 55-56). Uit deze anticipatie – in Kants optiek een ver-
taling van Epicures’ concept prolepsis1 (A 166;B 208) – blijkt reeds dat 

 
1 De Random House Dictionary heeft, bij het lemma prolepsis: ‘a fundamental conception or as-

sumption in Epicureanism or Stoicism arising spontaneously in the mind without conscious re-
flection; thought provoked by sense perception’. Ten aanzien van het mentale bewustzijn en het 
intuïtieve (taal)gevoel van Lévi-Strauss zou van schijnbare prolepsis gesproken kunnen worden, 
quasi-spontaan, waarbij sommige relaties en reflexies bewust worden weggelaten. Meestal helpt 
het Frans – spontaan – een handje mee (zie ook de vorige noot). Op deze wijze lijkt Lévi-
Strauss ook te willen zeggen dat de mentale ‘regel’ altijd inwerkt in en tegelijk door het voorbij-
gaan aan het zintuiglijke. Hier geldt een soort formule: als een regel ergens werkelijk effectief is, 
wijst elk feit op die regel. Al lezende, en dus in het voorbijgaan, speelt die formule, als getrans-
formeerde regel van het incestverbod, steeds mee in de lectuur en textuur van de Mythologica's.  
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Lévi-Strauss opereert vanuit een zeker overzicht over al het materiaal 
van Mythologica’s. Hij wil evenwel, in dit voor de lezer premature stadium 
(de lezer loopt structureel achter en is tamelijk blind), de betekenis van 
de naam slechts verhelderen met behulp van een ‘paradigmatisch geheel’, 
waarin ‘de Bororo een tegenhanger vormden van de Karaja’ (CC, 64; 
RC, 56, M4, daarna M16 en M150). Wanneer we deze lokale verhaallijn 
en de daarbij mogelijke locale logica van inversies gehoorzaam volgen, 
zullen we gaandeweg misschien wel inzien dat het mythische denken – 
zoals Kant reeds de metafysica typeerde – ‘anticipeert op een toekomstige 
staat van een wetenschap’ (l’état futur d’une science, CC, 247; RC, 240).  

M2 kan als volgt worden samengevat. De moord op de incestueuze 
vrouw, waardoor de zoon wordt beroofd van zijn moeder, is een exces-
sieve handeling, en het excessieve karakter daarvan wordt nog eens ver-
sterkt door een ontheiligende begrafenis van de vrouw (namelijk in de 
(eigen) grond, en niet in water, dat voor de Bororo heilig is en als voor-
waarde geldt voor reïncarnatie). Deze transgressie heeft een disjunctie tot 
gevolg, een bipolariteit van de hemel (de jongen wordt een wrekende 
vogel) en de aarde (de vader wordt een invalide woudreus). Nadat hij is 
uitgestoten, herstelt de held het contact tussen hemel en aarde door aards 
water te creëren. En nadat hij zich heeft verdubbeld, herstelt hij ook het 
contact tussen de doden en de levenden (door middel van geschenken). 
Baitogogo is een invalide bemiddelaar (een mediatieve term bij uitstek). 

M2 en M5 als elkaars spiegelbeeld begrijpend, vat Lévi-Strauss het schema 
(le schéma, CC, 71; RC, 63) van de verzameling M2-5 als volgt samen: 
 

Een excessief denkbeeld van familiaire relaties leidt tot de disjunctie 
van elementen die normaliter verbonden zijn. De conjunctie is her-
steld dankzij de introductie van een mediatieve term, ten aanzien 
waarvan de mythe zich ten doel stelt de oorsprong (l’origine) te herlei-
den: het water (tussen hemel en aarde); de lichamelijke sieraden (tus-
sen natuur en cultuur); de begrafenisrituelen (tussen levenden en do-
den); de ziektes (tussen leven en dood)’ (ibid.). 

 
Op allerlei finesses van de verdere bewijsvoering, subtiele inversies en 
analogieën, gedetailleerde sluitingen van cirkels van geweld, kan ik hier 
niet verder ingegaan, maar op basis van mijn samenvatting, blijken mis-
schien toch ‘bepaalde gemeenschappelijke kenmerken (traits)’ die op 
‘syncretische wijze zijn gereconstrueerd’ (CC, 72). Het ‘unieke schema’ 
van het dorp vormt de eerste schakel van het mythologisch schematisme. 
De relatie met de kentheorie springt hier vooral in het oog: enerzijds het 
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begrip ‘schema’ als ‘zintuiglijk begrip’ (A 146;B 186) en anderzijds ‘de 
oergrond’ van de ‘kosmologische idee’ die ons het ‘gezichtspunt’ geeft 
om ons de ‘bedrieglijke schijn’ van niet louter lege gedachtedingen als 
een ‘doelmatige eenheid’ voor te stellen, ‘waarvan geen enkele speci-
fieke structuur (keine besondere Einrichtung) is uitgezonderd’ (A 669;B 
697-A 704;B 732). Het enige doorwerkende verschil is dit, dat voor het 
mythologisch schematisme er geen onderscheid bestaat tussen een tele-
ologische samenhang (nexus finalis) en een fysische samenhang (nexus 
effectivus). Anders gezegd: er is geen idee meer. In de wereld van de my-
then zijn allerlei affecten gefinaliseerde perspectieven. Deze wereld ver-
schilt in principe niets van de wereld waarover Kant sprak in Naar eeu-
wige vrede. Maar het is vooralsnog niet duidelijk hoe het schematisme van 
Lévi-Strauss de gemeenschap en de aarde als één wereld kan begrijpen. 
Waar bevindt zich de einder van de wereld van de mythen? Hoe kan 
deze wereld ooit een (absolute) totaliteit worden? 

In de eerste schakel bestaan twee lacunes. In M5 ontbreekt incest en in 
M1 ontbreekt een mediatieve term. Wat betreft M5 weet Lévi-Strauss op 
ingenieuze wijze aan te tonen dat M5 de inversie is van M2, waarbij de in-
cest-handelingen ‘diametraal tegengesteld’ zijn (RC, 64) en dus symme-
trisch equivalent. Daarmee is de lacune van M5 uitgewist of ingevuld. Rest 
nog het antwoord op de cruciale vraag naar het complement van M1. Er is 
geen alternatief: het schema wordt gemarkeerd door één vraagteken (RC, 64): 
 
    M1  M2 M5 

 incest   + + + 
 mediatieve term  ? + +   
  
Zodra de held van M1 weer is teruggekeerd in zijn dorp, wordt het 
haardvuur (en kookvuur) van alle dorpelingen door een storm gedoofd, 
behalve het vuur van zijn grootmoeder. Het doel van de structurele 
analyse is nu te demonstreren dat M1 deel uitmaakt van een omvattende 
groep mythen die de oorsprong van het koken van voedsel verklaren – een 
vorm van mediatie volgens het ‘inheemse denken’ – hoewel in M1 ‘dit 
motief overduidelijk ontbreekt (absent)’ (CC, 72). De interpretatie van 
dit verborgen en ontbrekende motief levert de hypothese voor het ver-
dere verloop van de lacunaire schematisering: dit motief blijft in de 
Bororo-mythe verborgen vanwege het feit dat deze mythe een ‘inversie 
of reversie blijkt te zijn van mythen van naburige gemeenschappen, die 
culinaire operaties opvatten als mediatieve activiteiten tussen hemel en 
aarde, leven en dood, natuur en samenleving’ (RC, 64-65, mijn curs.). 
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In M1 ontbreekt de straf op incest: de incestpleger is zelfs de held die, 
getransformeerd als hert, zijn hele familie, behalve zijn grootmoeder, 
uitmoordt. Op grond van de relationele categorie ‘incest-straf’ zou de 
mediërende term van M1 zich in geïnverteerde vorm elders kunnen be-
vinden, in een andere groep mythen, van een andere gemeenschap. In een 
ethisch-esthetisch vocabulaire, volgens schema’s als water-vuur en lust-
schuld, zou de schuld elders en op een andere wijze worden vereffend 
(aangevuurd, bekoeld). Dit gedachte-experiment kan alleen worden ge-
demonstreerd als, volgens een metonymisch principe, bij die andere 
groep de gehele code1 als een verschoven, diametrale inversie wordt 
geïnterpreteerd. En dus volgt hieruit, dat de incest-thematiek een onder-
geschikt onderdeel moet gaan vormen binnen een terminologisch andere 
dominante code. Het mythische denken is listig, want de cruciale term 
voor deze spiegelbeeldige code is in de M1-6 groep reeds gemarkeerd. In 
‘de vermomming (travesti) van een mythe over de oorsprong van water’ 
(CC, 196; RC, 188). De referentiemythe was dus (eigenlijk) een mythe 
over de oorsprong van vuur: de smeulende sintels van het kookvuur van 
de grootmoeder, waar de held van M1, Gerguiguiatugo, na zijn verban-
ning beschutting zocht. De smeulende sintels zijn vuurtekens die na de 
regenstorm zijn overgebleven. De referentiemythe selecteert aldus, in de 
vermomming van een slachtoffer, indirect de meester van het kookvuur2. 

Om een mythe te kunnen begrijpen, zoekt de structurele analyse naar 
een oplossing of invulling van bepaalde, relatieve lacunes. Vage lacunes 
bestaan niet. De benodigde elementen lijken zich altijd in geïnverteerde 
vorm in een andere mythe te bevinden. Het unieke schema van de 
Bororo-mythen houdt verband met een lokale lacune, dat wil zeggen 
met een mytheem aan ‘de andere kant’ van de (taal)grens. Door de my-
tho-logische reconstructie van de symmetrisch contraire lacunes, moeten 
de limieten en grenzen en daarmee ook de wisselwerkingen tussen 
(taal)gemeenschappen in beeld komen. De mogelijkheid tot de recon-
structie van een effectieve, affectieve nexus vormt de noodzakelijke 
voorwaarde voor de structurele reflectie. 

Zonder de uitgesproken bedoeling dat de naar zin zoekende lezer het 
spoor bijster raakt, moet een uiteindelijk doel worden bereikt: een kos-
 
1 Aan het begin van het vierde deel van Rauw en gekookt (RC, 199) geeft Lévi-Strauss een 

definitie van de belangrijkste begrippen die hij gebruikt. Armatuur: een aantal eigen-
schappen die onveranderd blijven in twee of meer mythen; code: het systeem van de 
functies die door elke mythe afzonderlijk aan die eigenschappen worden toegeschreven; 
de mededeling: de inhoud van een individuele mythe. 

2 Ook in Freuds tekst over de ‘verovering van het vuur’ vormen water en vuur elkaars 
logische tegendeel. 



 299

mologische vereffening van een (bijna) oneindige reeks lacunaire effec-
tieve affecten. Of kortweg: de overweldigende cycloon van schuld- en 
wraak(gevoelens) wordt verzocht om (ooit) te gaan liggen. Met de op-
merking in het voorwoord van Van honing tot as – ‘de wereld van de 
mythologie is rond’ – lijkt Lévi-Strauss zich misschien wel te richten tot 
een lezer die nog wanhopig naar de idee zoekt. 

De volgende uitspraak kan ook nog als gedachtebepaling dienen: ‘We 
weten dat een concrete samenleving nooit gereduceerd kan worden tot haar 
structuur, of beter, haar structuren (want er zijn er zoveel, gelokaliseerd 
op verschillende niveaus, en deze verschillende structuren zijn zelf, ten-
minste gedeeltelijk (partiellement au moins), geïntegreerd in een structuur). 
Zoals ik in 1949 schreef, toen ik de rudimentaire versie van structura-
lisme, het zogenoemde functionalisme, bekritiseerde: “Te zeggen dat een 
samenleving functioneert is een gemeenplaats, maar te zeggen dat alles in 
een samenleving functioneert is een absurditeit”’ (AS, 357; SA1, 327-
328, mijn curs.). In deze reflectie op een eerdere uitspraak wijst Lévi-
Strauss op een raadselachtige verzameling: structuren van een samenle-
ving worden niet gelijk gesteld aan een structuur, maar aan een samenstel-
ling van verschillende structuren, die kennelijk toch niet onder één noe-
mer gebracht kunnen worden, ze zijn namelijk slechts ‘gedeeltelijk geïn-
tegreerd’. Hier resoneert een ander deel, een onuitwisbaar effect: er kan 
iets gedeeltelijk wel en niet worden geïntegreerd. Vanuit welk fantas-
tisch perspectief zou er nog sprake kunnen zijn van hyper-fantastische 
resten die ‘nooit gereduceerd’ kunnen worden binnen het symmetrische 
spiegelspel? Deze resterende onintegreerbaarheid kan door Lévi-Strauss 
niet worden (h)erkend als een even noodzakelijke interventie (dont l’inter-
vention nous semble résiduelle). Het genealogische schematisme is de domi-
nante force, en vanuit dit perspectief is de overweldigende logica van 
schuld en plicht equivalent aan de oerlust tot zuivere vereffening of ver-
giffenis. 
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6. 
DE WERELD VAN DE MYTHEN, 

HET RESIDU, EN DE REST 
 
 

In dit hoofdstuk volg ik een getwijnde leidraad: zijn er aanwijzingen te 
vinden, gegevens of toedrachten, waaruit de onmogelijkheid van totale 
annulatie blijkt, dat wil zeggen, een fataliteit, voor of na ‘de wereld van 
de mythen’ (MC, 216)? 

Anders dan in De elementaire structuren, zijn de Mythologica’s gericht op 
de interpretatie van het ‘denkproces van mythen in mensen’ (CC, 20; 
RC, 12), ook wel een ‘anoniem denken’ genoemd (HN, 559; NM, 
625). Maar de zaak waarom alles draait, is niet verdwenen. De focus blijft 
‘de wereld van relaties’ (SEP, 553). De jeux de ficelles1 draaien ‘allemaal’ in 
en rond één ding: ‘de gehele wereld’: ‘Behalve een seksueel aspect heb-
ben deze mythen allemaal een voedingsaspect. Zoals in de gehele wereld 
getuigen ook de Zuid-Amerikaanse talen ervan dat deze twee aspecten 
nauw aan elkaar gelieerd zijn (étroitement liés)’ (CC, 274; RC, 269, mijn 
curs.). Het was geen transcendentale aberratie van Kant om de seksuele 
en de morele code met de voedingscode (kannibalisme) te associëren, of 
meer in het algemeen, de zintuiglijke lust met de intellectuele (Sinnenge-
schmack, Reflexionsgeschmack).  

Als er nu in de Mythologica’s een soort mondiale reflexiviteit wordt 
ontwikkeld, wat blijft er dan over van datgene waar het volgens Mauss 
en Lévi-Strauss altijd ook om draaide: de gift? Welke zaak, welke Sache, 
wordt er in de Mythologica’s geëlimineerd? Derrida heeft iets geconsta-
teerd: ‘Lévi-Strauss heeft geen centje pijn (n’a aucun mal) om de logica 
van de uitwisseling en de relatie te privilegeren, en de kwestie van de 
zaak te elimineren (éliminer la question de la chose)’ (DT, 100-101; 76.). 
Geen centje pijn? Peggy Kamuf vertaalt: ‘no trouble’. Wat zou het pijn-
lijke of de ‘trouble’ kunnen zijn? Van wie? Of wat betekent ‘de zaak’? 
Laat ‘chose’ zich vertalen als ‘zaak’, of beter als ‘kwestie’? Draait het om 

 
1 Soms lijkt Lévi-Strauss relaties op het oog te hebben die doen denken aan Wittgensteins 

begrip van een gecompliceerd netwerk van gelijkenissen: ‘We zien een gecompliceerd net 
van gelijkenissen (Ähnlichkeiten), die elkaar overlappen en doorkruisen’ (Philosophische Un-
tersuchungen, 66). Verscheidene voorbeelden van zulke ‘vlechtspelletjes’ zijn te vinden in 
RC, 224; HA, 198, 311, 385. 
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‘de kwestie van de kwestie’? Hier speelt een problematische kwestie, van 
de zaak als het ene, dat Iets, vooraf aan al het andere: avant tout autre chose 
(SEP, 37).  

Wat was de inzet van Lévi-Strauss? Op welke zaak heeft hij ingezet, 
met welk oogmerk? En ook: wie of wat wordt er pijnlijk verspeeld of 
verspild? Derrida zegt: ‘de gift reduceren tot een uitwisseling staat een-
voudigweg gelijk aan het annuleren van de mogelijkheid van de gift’ 
(ibid.). Gesteld dat in de Mythologica’s de gift inderdaad volstrekt geredu-
ceerd wordt tot uitwisseling en tot een denkbeweging van wederkerig-
heid zonder alternatief, welke andere gebeurtenis zou er zich dan toch 
nog moeten voordoen? Wie of wat zal zich als een onderschatte force 
moeten manifesteren, misschien wel als onbetaalbare oerlust, vrijwel 
onvermijdelijk, fataal? Anders dan een gecalculeerde tegenhanger, bin-
nen en buiten het paar van structuur-gebeurtenis? 

Als mythen ‘machines’ zijn ‘om de tijd uit te schakelen’ (CC, 24), 
schakelt dan ‘de mythe van de mythologie’ (CC, 20) de tijd weer in of 
nog een keer uit? En waarom zou de tijd – nogmaals – uitgeschakeld 
moeten worden? De onderlinge verstrengeling van een eerste groep van 
twaalf mythen is zo hecht dat Lévi-Strauss zelfs spreekt van een ‘para-
digmatische verzameling’ (MC, 374; HA, 435). En deze mythen van het 
Bororo-lied (M1-6) zouden ook onlosmakelijk verbonden zijn met de 
mythen van de Gé (M7-12), voorts zouden ook M1-12 aan M13-19 als een 
geheel verknoopt zijn, etc. Uiteindelijk staat Lévi-Strauss niets minder 
dan een complexe keten van relaties voor ogen, verspreid over het ge-
hele continent van Noord- en Zuid Amerika en elders. Is dit echt een 
gesloten systeem (un système clos, MC, 304; HA, 355)? Misschien was de 
zaak waar Lévi-Strauss zich voor heeft gegeven, zijn inzet in het ‘spie-
gelspel’, misschien was ook die Sache wel helemaal ‘nooit een reëel ob-
ject’: ‘Er correspondeert met dit spiegelspel – reflexies die door elkaar 
worden weergegeven – nooit een reëel object’ (JP, 171). 

Waarom zou Lévi-Strauss de vraag naar de zaak überhaupt hebben 
willen elimineren, als er misschien wel nooit een reëel object is geweest? 
Wat is die zaak toch? Een gift (‘don’), het geven (‘donner’), door ie-
mand gegeven (‘donné’), een feit, een gegeven (‘donnée’)? In De tijd 
geven deconstrueert Derrida de gift als fenomenologisch maar ook als 
anti-fenomenologisch effect. Het prozagedicht La fausse monnaie van 
Baudelaire vormt het model van de gift, het schema zonder schema. 
Wat Derrida zegt ten aanzien van Marcel Mauss, heeft ook betrekking 
op Lévi-Strauss: ‘enerzijds herinnert Mauss ons eraan dat er geen gift 
bestaat zonder relatie, zonder band, zonder binding, zonder verplichting 
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of afbinding; maar anderzijds bestaat er geen gift die zich niet moet ont-
binden (se délier) van verplichting, van schuld, contract en uitwisseling, 
en dus van een band’ (DT, 42; 27). Is er iets wat zich moet binden, en is 
dat iets hetzelfde als zich-moeten-ontbinden? Derrida vervolgt: ‘de waar-
heid van de gift is gelijk aan (la vérité du don équivaut) die van de non-gift 
of de non-waarheid van de gift’ (ibid.). Bedoelt Derrida wel een en het-
zelfde iets met het woord ‘don’? Hoe verhoudt zich dit ‘is gelijk aan’ 
(équivaut) tot andere gelijkstellingen, zoals ‘hetzelfde als’, ‘dezelfde als’ en 
‘=’? Als de ‘gift’ echt gelijk is aan ‘non-gift’, hebben we het dan nog wel 
over iets? Derrida heeft iets oninwisselbaars op het oog, niet slechts de 
ene grenswerking van het Ding an sich, maar een affect-effect als force 
die mij werpt en verwerpt, een werpen dat ik onmogelijk als een worp 
kan bevatten en altijd wil omvatten als mijn eigen ontwerp, mijn eigen 
sfeer. De zaak is een noumenale noch fenomenale, en tegelijk een struc-
turele en anti-structurele werking. 

In het voetspoor van Kant en Mauss zoekt Lévi-Strauss een sfeer in 
beeld te brengen. Maar buiten de sfeer van verschijningen (außer der Sphäre 
der Erscheinungen, A 255; B 310) is er ook voor Lévi-Strauss geen kennis 
mogelijk. Het is ‘onmogelijk om zich aan deze of gene zijde van de we-
reld van relaties te bevinden’ (SEP, 553). Zijn schematisme, zijn liërende 
vermogen om toevallige verhalen als totaal verbonden voor te stellen, is 
eveneens – zo zal echt moeten blijken – een macht tegen en van ontbin-
ding, tegen interrumperende werkingen, tegen het onmogelijke, kortom, 
een alles liërende maar ook een deliërende force – een soort delirium of 
roes. Deze force is vermoedelijk de voorwaarde voor de mogelijkheid en 
de onmogelijkheid van het streven naar die ene vredige wereld van nog 
niet meteen vriendschappelijke relaties. Een force zonder force. Vriend-
schap is er evenmin als vrijheid. Een pure gift? De gift resteert niet als een 
sfeer of wereld, niet als Ding an sich, en evenmin als een zinnige wereld 
van wederkerigheid, maar als ‘onmogelijk onding’ (DT, 61, 41). 

Er resteert iets ‘voor alles of na alles’ (DT, 103; 77). Iets waarzonder 
geen enkele rationaliteit of relationaliteit kan bestaan, maar waarnaar niet 
kan worden gerefereerd als een religieus Etwas of fenomenaal etwas. Het 
aneconomische is het onbevattelijke van de gift, het afkerige en onwe-
derkerige, dat wat er altijd geweest is en verweesd zal zijn, het andere 
dat zich nergens wat van aantrekt, voor of na, binnen of buiten een 
systeem. Het oninwisselbare maakt onsluitbaar, oninsluitbaar en onuit-
sluitbaar, zodat ook de conclusie kan luiden dat het beoogde gesloten 
denksysteem nooit een systeem is geweest, nooit echt een gesloten sys-
teem. 
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Ik volg zoals gezegd een getwijnde leidraad door de Mythologica’s heen, 
voortgedreven door ‘de beweging van de supplementariteit’ (VPh, 219, 
225; ED, 423), maar tegelijk zoek ik de plekken waar de afsluiting van 
het andere plaatsvindt, het residu en de weerzinnige resten van die fatale 
zinnigheid. Ergo: waar of wanneer vinden in de jungle annulaties plaats? 
 
Het spiegelspel 
Uiteraard dient de antropoloog altijd te beschikken over gedetailleerde 
kennis van de lokale empirische omgeving: ‘mythische speculaties zijn 
gebaseerd op actuele kennis van zoölogie en botanie’ (JP, 93). Maar deze 
gegevens vormen slechts de grondstof voor de archi-logica van het my-
thische denken, want ‘het mythische denken gaat boven deze observaties 
uit (au-delà de ces observations)’ en trekt conclusies ‘die niet bevestigd worden 
door ervaring, maar die de verbeelding en de reflexie (réflexion) bevredi-
gen’ (ibid.). Met andere woorden, in de Mythologica’s is de structurele 
analyse in haar eigen element. Honing en tabak, of rauw en gekookt 
vlees, worden niet als bepaalde consumptie- en/of genotsmiddelen be-
grepen, maar als relationele categorieën, de constitutieve elementen van 
‘impliciete of virtuele’ schema’s van gedachten en gevoelens.1 Het spie-
gelspel van de Mythologica’s heeft niet zozeer onderweg zijn referent 
verloren, er is, van aanvang af, slechts sprake van een referentiemythe.  

Het vorige hoofdstuk heb ik afgesloten met het begin van een inter-
pretatie van het ‘eerste’ lacunaire schema. Gebleken is, dat dit lokale 
schema alleen voltooid kan worden door middel van een structurele 
relatie tussen twee mythemen (water en vuur) en twee (taal)gemeen-
schappen. De analyse van de mythe zet zich als volgt voort: de ontbre-
kende mediatieve term van het lacunaire schema van de Bororo moet 
buiten hun taalgebied worden gezocht, en wel bij de Gé-mythen. Anders 
gezegd, de ‘huwelijkse voorwaarden’ die in de Gé-mythen worden ver-
woord vormen volgens de structurele analyse de inversie van de Bororo. 
De geïnverteerde voorstelling van de Bororo-relatie tussen vader en 
ongehuwde zoon, wordt bij de Gé vrijwel altijd gespeeld door twee 
zwagers: de oudere broer van een vrouw en haar echtgenoot Botoque. 
De oudere broer lijkt bij de Gé te fungeren als een soort substituut-
vader, maar omdat de Gé-stammen matrilineair en matrilokaal zijn (de 
Bororo zijn patrilineair en patrilokaal), representeert deze broer veeleer 
de inversie van een vader-functie: hij geeft niet een vrouw weg, maar 
 
1 Marcel Hénaff stelt dat Lévi-Strauss’ notie van het ‘onbewuste’ als ‘synoniem’ kan wor-

den beschouwd ‘van impliciet of virtueel’: Marcel Hénaff. Claude Lévi-Strauss et l’anthro-
pologie structurale, Belfond 1991, 142. 
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ontvangt de echtgenoot van zijn zuster (RC. 70). Opvallend zijn de vol-
gende overeenkomsten tussen de Gé en de Bororo.  

Botoque, die ook wel wordt aangeduid als de ‘nestrover’ (RC, 99), 
moet voor zijn oudere zwager een lastige en soms gevaarlijke klus kla-
ren, te weten naar een nest van ara’s klimmen om mooie veren te be-
machtigen. Een andere opvallende overeenkomst met de Bororo is, dat 
de Gé-mythen ook beginnen met een scheiding, niet van een zoon en 
zijn ouders, maar van zwagers. Een laatste overeenkomst is dat de schei-
ding tussen de antagonisten zich ook hier in verticale richting voltrekt. Een 
held of anti-held moet kennelijk altijd eerst de boom in. 

Het verdere verloop van de Gé-mythen is echter anders. Nadat Boto-
que heeft ontdekt dat er zich in het nest slechts eieren bevinden in plaats 
van jonge ara’s, bekogelt hij zijn zwager met die eieren, meestal per on-
geluk; in M8 zijn de eieren gemetamorfoseerd in stenen, en raakt zijn 
zwager gewond. In alle gevallen haalt de bekogelde zwager de ladder 
boos weg en blijft Botoque geïsoleerd achter. Dit motief van isolement 
is wel een overeenkomst met de hoofdpersoon van de Bororo, maar 
Botoque metamorfoseert niet in een vogel, hij wordt daarentegen op 
een dag, vanaf de grond, gered door een jaguar die hem opneemt in zijn 
huis. De jaguar is getrouwd met een menselijke vrouw, die gevaarlijke 
jaguareigenschappen vertoont – Lévi-Strauss suggereert zelfs dat deze 
vrouw tanden in haar vagina heeft. Met andere woorden, het motief van 
Het wilde denken, de vagina dentata, keert terug. Zij behandelt haar ‘aan-
genomen zoon’ slecht: de jongeman leert weliswaar het een en ander 
over het vuur (vlees roosteren, verlichting, veiligheid, verwarming), 
maar hij krijgt niets van de jaguarvrouw te eten. In veel gevallen wordt 
de vrouw door Botoque gedood met de pijl en boog van de jaguar, 
soms geeft de jaguar hiervoor zijn instemming – meestal laat het hem 
koud. Hier steekt weer het motief van ongeïnteresseerdheid de kop op, 
dat ook nadrukkelijk aanwezig was bij de Bororo.  

Teruggekeerd naar zijn dorp vertelt Botoque wat hij heeft meege-
maakt, waarna zijn dorpsgenoten het vuur – soms ook de pijl en boog – 
van de jaguar stelen. M7 eindigt fraai:  
 

Maar boos door de ondankbaarheid van zijn geadopteerde zoon, die 
van hem het vuur en het geheim van de pijl en boog heeft gestolen, 
bleef de jaguar vol haat jegens alle levende wezens, en vooral mensen. 
Nu is er alleen nog de weerschijn van het vuur in zijn ogen. Hij jaagt 
met zijn slagtanden en eet zijn vlees rauw, want in zijn eenzaamheid 
heeft hij het roosteren van vlees opgegeven (RC, 67).  
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Samenvattend: de Gé-mythe begon met een radicale scheiding tussen 
zwagers, de omslag is de moord op de jaguarvrouw, en de mythe besluit 
na de gift van pijl en boog, met een kloof tussen mens en dier. Een of 
andere grens tussen de Bororo en de Gé – een amalgaam van een geo-
grafische grens en een taalgrens – wordt in de structurele analyse ge-
bruikt als denkvorm, namelijk als symmetrie-as, met behulp waarvan de 
onderlinge relaties van zowel scheiding (inversie, disjunctie) als equiva-
lentie (overeenkomst, conjunctie) begrepen kunnen worden als reversi-
bel. Met andere woorden, niet alleen het genealogische schema en het 
culinaire schema zijn elkaars spiegelbeeld, maar ook de broers-zwagers 
vormen symmetrische, wederkerige koppels. 

Zo kan ook het gebrek aan belangstelling ten aanzien van incest bij de 
Bororo begrepen worden als getransformeerde vorm van ongeïnteres-
seerdheid van de Gé, namelijk als specifiek kenmerk van de jaguar die 
op een bijzondere wijze ongeïnteresseerd is (singulière indifférence) ten 
aanzien van de moord op zijn vrouw. Er zou zelfs een opmerkelijke 
symmetrie bestaan (met bijbehorende inversies) in relatie tot tal van on-
verschillige gedragingen (conduits d’indifférence). Bij de Bororo is de held 
Baitogogo niet onverschillig, maar hij wordt binnen de context van M2 wel 
onverschillig behandeld (de mythe beschouwt incest niet als misdaad); 
bij de Gé is de jaguar-echtgenoot zelf onverschillig (het ‘subject’ is on-
verschillig, notabene ten aanzien van de moord op zijn eigen vrouw). 
Lévi-Strauss ziet waarschijnlijk ook een spiegelbeeldige relatie tussen 
enerzijds de hoofdpersoon en de narratieve context en anderzijds het 
gegeven van interesse/desinteresse. Aan het begin van het hoofdstuk met 
als titel ‘de sonate van de goede zeden’ merkt hij op:  
 

De ‘niet-onverschilligheid’ (le non-indifférence) van de Bororo-held Bai-
togogo manifesteert zich naar aanleiding van incest, in reactie waarop 
hij zijn vrouw en zwager vermoordt. De ongeïnteresseerdheid van de 
Gé manifesteert zich (...) naar aanleiding van een handeling contrair aan 
incest (le contraire d’un inceste): de halfmens-moedermoord van een aan-
genomen zoon (CC, 89; RC, 81, zie ook 302; 296). 

 
Wat betekent nu in deze getransformeerde context de agressieve bejegening 
van het vrouwelijke mens-dier, zonder interesse van haar echtgenoot? 
Volgens Lévi-Strauss manifesteren de ‘redenen (les raisons) van deze on-
geïnteresseerdheid’ zich duidelijker wanneer we een verband leggen met 
een andere mythe, van de Ofaié-Chavanté (die vroeger tot de linguïsti-
sche Gé-groep werden gerekend), M14: ‘de vrouw van de jaguar’. 
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In deze mythe voorziet de jaguar het dorp van geroosterd vlees en 
trouwt hij met een Indiaanse, zij metamorfoseert tot halfjaguar. In de 
Gé-mythen kwam de mens bij de jaguar wonen, in de Ofaié-mythe 
verloopt het contact andersom, de jaguar trekt bij de mens in. In beide 
gevallen is er sprake van een huwelijk tussen mens en dier. In beide ge-
vallen kan de mens pas zelf over het vlees beschikken als de jaguarvrouw 
is gedood. De betekenis van de onverschilligheid ten aanzien van haar 
dood blijkt te zijn, dat zij slechts een middel tot een doel is. De vrouwe-
lijke mensjaguar fungeert als een brug tussen mens en dier, en na een-
maal deze brugfunctie te hebben vervuld, moet zij worden geliquideerd 
(geëlimineerd in plaats van uitgewisseld), anders staat zij juist de noodza-
kelijke kloof tussen mens en dier, respectievelijk tussen cultuur (geroos-
terd vlees) en natuur (rauw vlees) in de weg. 

Deze dubbelfunctie, van binding en ontbinding – anders dan in De 
elementaire structuren (de vrouw als ruilobject) of de Kritiek van het estheti-
sche oordeelsvermogen (Isis) – wordt in de Mythologica's niet exclusief ge-
koppeld aan een bepaalde sekse. De transformatie die in M14 plaatsvindt, 
kan namelijk ook worden gevonden in andere mythen. Zo levert de 
Ofaié-mythe ‘de ontbrekende schakel, die het mogelijk maakt de groep 
mythen over de oorsprong van wilde zwijnen te koppelen aan die van 
de mythen over de oorsprong van het kookvuur’ (RC, 91). Via allerlei 
transformaties (in M13-19) van de posities tussen vrouw-gever en vrouw-
ontvanger, blijken jonge jongens getransformeerd te worden in varkens, 
als gevolg van excessieve seksuele handelingen. Het wilde zwijn is een 
prooidier, dat zowel door de mens als door de jaguar wordt bejaagd. 
Dikwijls zijn het de vrouw-gevers die hun jonge zwagers in varkens 
veranderen, en ze soms zelfs roosteren en opeten. Opvallend is dat ‘de 
vrouw-ontvangers alleen de status van mens hebben als de gevers gees-
ten zijn. In alle andere gevallen zijn zij dieren, dat wil zeggen jaguars of 
wilde zwijnen: jaguars als de natuur in de richting komt van het mense-
lijke (...), zwijnen wanneer de cultuur degenereert tot natuur (vanwege 
platvloers gedrag)’ (RC, 94). 

Een Bororo-mythe kan vervolgens inzicht bieden in de ‘oorsprong 
van de wilde zwijnen’ (M21, RC, 21). We maken kennis met tal van 
nieuwe zoëmen waarbij de strekking van de mythe is dat, ten gevolge 
van rivaliteit tussen man en vrouw tijdens de visvangst1, de vrouwen 

 
1 Hier wordt de ‘otter’ opgevoerd als helper van de vrouw en als rivaal van de man. De 

mannen doden alle otters, slechts één weet te ontsnappen. Het is duidelijk dat volgens de 
structurele analyse de otter een ‘supplement’ en de inversie van de jaguar vormt (als jager 
ook een rivaal van de mens, maar nu in het water, vis in plaats van vlees).  
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zich, middels een drank van een vrucht die doorns bevat, wreken op de 
mannen. De doorns blijven in de keel van de mannen steken waardoor 
ze moeten hoesten, wat geïnterpreteerd kan worden als varkensgeluiden. 
Tenslotte veranderen ze in wilde zwijnen. De conclusie die we hieraan 
kunnen verbinden, is dat een slechte vrouw-ontvanger (of slechte echt-
genoot, laten we zeggen Botoque) gekoppeld is aan een slechte econo-
mische uitwisseling: de mannen zijn slechte ontvangers omdat zij geen 
voedsel (vis) teruggeven, en worden daarom zelf, voor straf, door de 
vrouwen tot potentieel voedsel gedegradeerd, varkens zijn immers de 
prooi van de mens en de jaguar. Deze zwijnmannen zijn goeddeels een 
inversie van de vrouwjaguar, wier dood als middel diende om het vuur 
te bemachtigen (deze straf treft ook indirect Botoque, die zijn zwager 
geen veren kon teruggeven). In een tussenbeschouwing geeft Lévi-
Strauss een toelichting op het ‘meta-systeem’ dat zich gaandeweg afte-
kent:  
 

Dit meta-systeem houdt verband met de conditie van de vrouw-gever, 
dat wil zeggen met de man die een zuster of een dochter heeft en ge-
dwongen is relaties te leggen (condamné à nouer des liens) met wezens 
wier natuur volgens hem onherleidbaar is tot zijn eigen natuur. Deze 
wezens worden altijd geassocieerd met dieren, en verdeeld in twee ca-
tegorieën: die van de jaguar, een welgezinde en hulpvaardige zwager, 
schenker van de kunsten van beschaving; en die van het varken, boos-
aardige zwager, alleen bruikbaar sub specie naturae: als wild zwijn (om-
dat het zelfs onmogelijk was hem te temmen) (CC, 105; RC, 97). 

 
De twee mythen behandelen een zelfde problematiek (omtrent twee 
mogelijke typen zwagers, huwelijken, taboes), maar in een gespiegelde 
verschijning. Er gebeurt niets ongeveer: de mythemen zijn, in kantiaanse 
termen, ‘wederzijds oorzaak en gevolg van elkaars vorm’ (KU, 291). Om 
een systeem van wederkerigheid te kunnen onderscheiden is echter de 
analyse van enkele toevallige relaties ontoereikend. Daarom zou het vol-
gens Lévi-Strauss nodig zijn om de afgelegde weg van reflexies om te 
keren en weer uit te komen bij de ‘oorsprong van de jaguar’ en de ‘ne-
strover’ (M1-2). Wil de structurele analyse enige bewijskracht hebben, dan 
moeten alle gegevens van de referentiemythe als reversibele relaties begre-
pen kunnen worden (waarbij uiteraard de interventie van eventuele ‘in-
terpunctie’ goeddeels moet worden genegeerd). 

De noodzaak tot het relativeren van de limitaties van de beperkte uit-
wisseling werd in De elementaire structuren beargumenteerd door op de 
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onvermijdelijkheid van de gegeneraliseerde uitwisseling te wijzen. Op 
dezelfde manier wordt nu in de Mythologica’s getracht het bestaan van 
volstrekte reversibiliteit aan te tonen. Daarbij komen, zoals altijd, andere 
mythemen ter sprake die als het ware het decor of de context vormen, 
waarbinnen de demonstratie van een bepaald spiegelspel zich kan afspelen. 
De denkfiguren van honing en tabak worden pas in Van honing tot as 
behandeld, maar vormen hier, vooralsnog, het onzichtbare kader. Of 
anders gezegd: de context is onderdeel van de mythevorming. Het se-
lectief bespreken en het onbesproken laten van motieven en mythemen 
is zo goed als inherent aan de structurele schematisering, een denkvorm 
die niet altijd door de analist wordt aangekondigd, zoals hier: ‘wij zullen 
ons voor het moment beperken (Nous nous limiterons pour le moment) tot 
de problemen die van direct belang zijn voor de demonstratie’ (CC, 
108-109; RC, 100). Terwijl ik me door deze kundige verteller door de 
jungle laat leiden, kan ik me niet aan de indruk onttrekken dat ik ook 
vaak om de tuin wordt geleid. 

Grenzen tussen de verschillende groepen van mythen, grofweg in 
drieën onderscheiden als de Bororo M1-5, de Gé M7-12, en tal van andere 
zoals de Ofaié, Tenetehara en Mundurucu, tekenen zich af. Via allerlei 
omzwervingen zou blijken dat  
 

alles dus samenhangt: tabaksrook brengt wilde zwijnen voort, die vlees 
leveren. Opdat dit vlees geroosterd kan worden, moet een nestrover 
het kookvuur van een jaguar krijgen; om tenslotte van de jaguar af te 
komen moet een andere nestrover het lijk van de jaguar verbranden in 
een haard, waardoor hij tabak creëert (RC, 106). 

 
De seksueel-culinaire vuurcirkel zou gesloten zijn, maar het is slechts 
een eerste cirkel in het rozet van talloze cirkelgangen van de mytholo-
gische jachtvelden. Het lijkt er soms op dat het oude Zuid-Amerikaanse 
denken een beweging maakt die reeds terug te vinden is in Cicero’s De 
Officiis. Dit kosmopolitisme heeft ook voor Martha Nussbaum veel 
betekenis ‘we zouden ons zelf moeten zien als omgeven door concen-
trische cirkels. De eerste cirkel wordt getrokken rond ons zelf, de vol-
gende bestaat uit onze onmiddellijke familie, dan volgt de aangetrouwde 
familie; dan, in deze volgorde, de buren of lokale groep, de mede stads-
bewoners, en de landgenoten. Buiten al deze cirkels is de grootste, die 
van de mensheid als geheel’.1  
 
1 Martha Nussbaum. ‘Kant and cosmopolitanism’, in: Perpetual Peace, Essays on Kants Cosmo-

politan Ideal, (James Bohman, Matthias Lutz-Bachmann ed.), Cambridge/London 1997, 32-33. 
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Jean-Claude Fraisse heeft de egologische – ook kantiaanse – circulaire 
dynamiek van verwantschap reeds beknopt getypeerd als ‘een ‘cirkel van 
het zelf’, waarvan de eerste persoon het centrum is, die zich op progres-
sieve wijze uitbreidt’.1 Ook door Fraise wordt verondersteld dat, ideali-
ter, niets of niemand als vreemd of vreemdeling hoeft te worden be-
schouwd, zolang deze circulaire logica in werking is.  
 
De fascinatie voor cirkels (reversibiliteit) 
In allerlei genres reconstrueert Lévi-Strauss mythische cirkels, soms tot het 
de lezer duizelt. Misschien zie ik daardoor het belangrijkste wel over het 
hoofd. Wat wil Lévi-Strauss toch bewijzen? Hij geeft geen direct ant-
woord. Schuift hij met gegevens alleen om de spanning er in te houden?  

Soms lijken mythen bedoeld als parodieën op dezelfde mythe. In de 
Amerikaanse mythen schijnt er niets zo lachwekkend te zijn als iemand 
die de schaduw voor echt aanziet, of iemand die de schaduw van de 
prooi, in plaats van de prooi zelf, najaagt. Op grond van deze informatie 
kunnen we een andere cirkel ontwaren, uitgaande van een Warao-my-
the over ‘de oorsprong van sterren’ (M28). Deze mythe vertelt het verhaal 
van twee broers die boven in een boom een bovennatuurlijk vrouwelijk 
monster bespioneren, die onder hen in de rivier aan het vissen is (de ene 
vis eet ze op, de andere doet ze in de mand op haar rug). Onder de 
boom aangekomen wil ze iets pakken, de schaduwen van de jongens, 
die ze vermoedelijk voor vissen houdt. Vanwege de vreemde bewegin-
gen die ze daarbij maakt, schiet de jongste broer in de lach. Het monster 
richt haar blik omhoog en ontdekt de jongens, zij stuurt giftige mieren 
naar boven, die de jongste zodanig bijten dat hij zich in het water moet 
laten vallen, waar de vrouw hem vangt en opeet. Even later vangt ze 
ook de oudere broer en stopt hem in haar vismand. Thuisgekomen 
verbiedt zij haar dochters in de mand te kijken, ze zijn echter ongehoor-
zaam en de jongste dochter wordt op slag verliefd. Om de vraatzuchtige 
moeder uit te schakelen verzint de jongeman een list zodat zij wordt 
opgegeten door een haai of een alligator. De oudste dochter wil haar 
moeder wreken, waarop de held zich uit de voeten maakt met haar 
aantrekkelijke jonge zuster; ze vluchten samen een boom in, zij eerst en 
hij volgt, maar hij is niet snel genoeg en zijn been wordt door de oudste 
zuster afgehakt. Getransformeerd tot sterren, zijn de held (de Hyades), 
zijn vrouw (de Pleiaden) en zijn afgehakte been (de riem van Orion) 
nog steeds te zien.  

 
1 Jean-Claude Fraisse, Philia, 40. 



 310

Deze laatste mythe kan beschouwd worden als de water-variant van de 
nestrover-jaguar-mythen (en dus in die zin reeds een simulatie van M1 
met gebruikmaking van het vocabulaire van de Gé-variaties M7-12, waar-
bij echter dit keer de held de oudere van twee broers is). De algehele be-
doeling lijkt te zijn dat dezelfde verticale relatie, in plaats van met een fa-
tale scheiding (zoals in M1-12), gepaard gaat met een fatale vereniging, waar-
bij het mannelijke vuur-monster (de jaguar) transformeert in een water-
monster met een vrouwelijke identiteit. In alle gevallen komt de held 
hoog in een boom terecht, in de positie van slachtoffer of prooi, waarbij 
hij zich passief of actief kenbaar maakt aan de antagonist (de nestrover 
spuugde soms ook uit de boom naar de jaguar waardoor hij zijn aan-
dacht trekt (M9), soms is er ook sprake van een volledige disjunctie 
(beiden weigeren samen te werken); ‘opzettelijk of niet, de held ge-
draagt zich op een provocerende manier’ (CC, 127; RC, 119).  

Veel mythen verwijzen naar ‘indiscreet gedrag’ (conduite indiscrète, CC, 
127; RC, 119), onbeheerstheden, waarop straf in de vorm van stomheid 
of onmondigheid (soms door het uitrukken van de tong, M32) volgt. 
Tussen enerzijds de Warao-mythe over de oorsprong van sterren (M28) en 
anderzijds een Bororo-mythe over de oorsprong van sterren (M34) kan 
nu de reeks over de oorsprong van vrouwen worden geplaatst (M30-32), 
waarmee het gedrag van de nestrover kan worden gedefinieerd: dit 
gedrag  
 

kan precies tussen (à égale distance entre) twee vormen van desastreus ge-
drag worden geplaatst, vanwege positieve of negatieve buitensporig-
heid: hetzij door het monster, dat de schaduw als prooi opvat, te pro-
voceren of te bespotten (hard uitlachen); hetzij door te weigeren met 
hem te communiceren door zich doof of blind voor te doen, dat wil 
zeggen, door ongevoelig (insensible) te zijn. Welke betekenis hecht het 
mythische denken aan deze tegengestelde vormen van gedrag? (CC, 
128; RC, 120). 

 
Het antwoord op deze vraag leidt tot de sluiting van deze cirkel. Het 
thema van lachen in relatie tot de dood, ofwel fataal lachen, komt in tal 
van mythen voor (M36-42) dikwijls gerelateerd aan vleermuizen (maar 
ook aan apen) die kietelende bewegingen maken, of die de ‘schedel 
splijten’ (RC, 123) van de helden. Het lachen krijgt soms een equivalent 
in scheten (M47). Een reeks mythen maakt het nu zelfs mogelijk een relatie 
te leggen tussen ‘lachen en diverse modaliteiten van lichamelijke ope-
ningen’ (RC, 125).  
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Door kietelen kan zoals gezegd fataal lachen teweeg worden gebracht, 
een soort subvarianten van de vagina dentata. Het ligt in dit verband ook 
voor de hand om een link te leggen met een andere verzameling fatale 
openingen – niet alleen die van de mond of vagina. In een andere Boro-
ro-mythe (M55) bevinden zich een aapachtige held en een soort guinese 
big in een kano, waarin het vraatzuchtige knaagdier een gat vreet (fatale 
opening van een cultureel artefact, de inversie van een opening in een na-
tuurlijk lichaam). De aapachtige bezit vuur, een jaguar wil het vuur heb-
ben en vreet de aap op, maar de aap weet zich met zijn mes uit de buik 
van de jaguar een weg naar buiten te snijden (een dodelijke lichamelijke 
opening). De fatale of desastreuze openingen blijken dikwijls verband te 
houden met ‘niet-gemediatiseerde conjuncties’ (CC, 140; RC, 132).  

Het antwoord op de hierboven gestelde vraag, welke betekenis het my-
thische denken hecht aan de tegengestelde vormen van gedrag, luidt nu: 
in beide gevallen is er sprake van negatieve (disjunctieve) of positieve 
(conjunctieve) bemiddeling. Het mythische denken hecht kennelijk de 
meeste waarde aan het doel, namelijk volledige logische bemiddeling, 
contraire wegen zijn voor dit doel schematisch equivalent. Op basis van 
een grote hoeveelheid ander vergelijkingsmateriaal kan er nu een diagram 
worden gemaakt (RC, 132), waaruit blijkt dat de laatste Bororo-mythe 
over de oorsprong van vuur (M55) en de Gé-mythen over hetzelfde thema 
(M7-12) ‘rigoureus symmetrisch’ (rigoureusement symétriques) zijn. Was in De 
elementaire structuren de gegeneraliseerde uitwisseling de dominante struc-
tuur, in Mythologica’s is het de rigoureuze symmetrie of totale reversibiliteit.  
 
Prolepsis en paralepsis  
Onvermijdelijk zijn er bij het leggen van de meest evidente verbanden 
‘lacunes’ (lacunes, CC, 143; RC, 134) ontstaan of overgebleven. Om die 
reden noemt Lévi-Strauss zijn bewijsvoering ‘partieel en provisorisch’; 
‘belangrijke fragmenten zijn buiten beschouwing gelaten’, en daarom 
zijn de gedemonstreerde relaties niet ‘absoluut overtuigend’; hij trekt 
hieruit de conclusie dat zijn methode ‘alleen geldig is op voorwaarde dat 
deze uitputtend is (d’être exhaustive)’, want anders zou het gevaar van 
‘arbitraire interpretaties’ op de loer liggen (CC, 155; RC, 147). Ik lees 
hierin de bevestiging van een structurele force: de structurele analyse 
wordt gemotiveerd door het uitbannen van arbitrariteit – een soort sys-
tematisch uitlachen (wie het laatst lacht, lacht het best). 

Sommige gegevens moeten worden geëlimineerd, en de gaten ten ge-
volge daarvan moeten als negatieve contouren van een structuur worden 
geïntegreerd. Uitgesloten tekens verdwijnen niet geheel: ‘ze blijven de 
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plaats van de afwezige termen markeren (ils continuent de marquer la place 
des termes absents)’ (CC, 251; RC, 245). Lévi-Strauss lijkt bijna angstvallig 
deze verdwijntruc aan het mythische denken te willen toeschrijven. 
Waarom mag het niet het beoogde effect van de structurele analist zijn? 
Is Lévi-Strauss bang om te worden beticht van effectbejag? Welk recht is 
Lévi-Strauss bang te verliezen (on perd le droit)? 

Mythische effecten mogen geen onsamenhangende verzinsels zijn. Er 
zou zelfs sprake zijn van ‘een dialectiek van openen en sluiten, opere-
rend op twee niveaus: op het niveau van de bovenste openingen (mond, 
neus, oor) en op het niveau van de onderste openingen (anus, urinebuis, 
vagina). De opening komt tot uiting ofwel door een emissie (geluid, ex-
cretie, uitzweten, uitdamping) dan wel door een receptie (geluid)’ (RC, 
135)1. Deze zintuiglijke begrippen kunnen nu zodanig in diagrammen 
(RC, 135 en 136) worden weergegeven dat de onderlinge verbanden 
tussen mythen uit verschillende gemeenschappen en taalgebieden een 
zekere congruentie gaan vertonen middels formele overeenkomsten die 
een opmaat vormen voor de centrale vraag die de structurele zoektocht 
tot nu toe heeft gemotiveerd: ‘Waarin komen de referentiemythe (M1) 
en de Gé-groep over de oorsprong van vuur (M7-12) overeen?’ (RC, 136). 
Op het eerste gezicht betreft de overeenkomst alleen de episode van de 
nestrover.  
 

Een overhaaste analyse zou tot de conclusie kunnen leiden dat deze 
episode is overgenomen, hetzij door de Bororo hetzij door de Gé, en 
ingevoegd, door de een of de ander, in een volstrekt andere context. 
De mythen zouden dan bestaan uit stukken en brokken. Ik meen ech-
ter, integendeel, dat kan worden vastgesteld dat het in alle gevallen om 
dezelfde mythe (du même mythe) gaat, en dat de ogenschijnlijke afwij-
kingen tussen de versies (les divergences apparentes entre les versions), be-
schouwd moeten worden als het resultaat van transformaties die zich 
in een groep afspelen (CC, 146; RC, 136).  

 
In ‘alle gevallen’ is het dezelfde mythe: de mythe van één kosmos. Deze 
mythe wordt permanent gepermuteerd en het reducerende effect van 
deze structurele inventiviteit wordt als logische verrijking opgevat. Het 
constitutieve geloof van deze inventiviteit is, dat iets pas betekenis heeft 
als er een symmetrische relatie kan worden gelegd met iets anders – de 
rest is betekenisloos en heeft, strikt gesproken, geen recht van bestaan. 

 
1 De tweede zin in dit citaat ontbreekt in de Engelse vertaling. 
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Het incestonderwerp van de Bororo-mythe is om die reden niet toeval-
lig maar paradigmatisch gelieerd aan het ontstaan (of de uitvinding) van 
vuur. De smeulende sintels van het kookvuur van de grootmoeder zijn 
selectief in de mythe aanwezig als tekens van inversie. Is vage of ver-
strooide sensibiliteit equivalent aan on-onverschilligheid? Zal uiteindelijk 
alles gerechtvaardigd kunnen zijn geweest? Zeker is, dat de oorsprongs-
mythe van de Bororo voor Lévi-Strauss alleen betekenis heeft als be-
paalde negatie: ‘de oorsprong niet van vuur, maar van regen en wind die 
– zoals de tekst duidelijk stelt – tegengesteld zijn aan vuur, omdat zij het 
vuur doven. In zekere zin: het anti-vuur’ (RC, 137).  

Vanuit het perspectief van de structurele analyse moeten die gegevens 
contraire elementen van dezelfde mythe zijn. Geen één mythe heeft ab-
solute gebreken. Zo ontbreekt voor de Bororo weliswaar het verbod op 
incest en voor de Gé mislukt de uitwisseling, maar deze symmetrische 
lacunes in de seksuele code worden gecompenseerd door successen in de 
culinaire code. Het totale systeem van wederkerigheid heeft als doel te 
bewijzen dat dezelfde mythe alle arbitrariteit in- en uitsluit. Hoe ver zal 
dat gaan? En wat bijvoorbeeld te zeggen van de jaguar? In de hele groep 
M1-7 komt immers geen jaguar voor. Door de naam van de held in M1, 
Gerguiguiatugo, etymologisch te herleiden tot de samenstelling van 
‘brandhout’ (gerigigi) en ‘jaguar’ (atugo) wordt de demonstratie beves-
tigd. Het is deze figuur die zich aan het einde van de mythe ‘tijdelijk in 
de situatie van de jaguar’ bevindt, en aldus verwijst de Bororo-mythe 
naar de oorsprong van vuur door middel van pretermissie of paralepsis 
(prétérition) (CC, 147; RC, 137; MC, 384; HA, 446).1  

Om de these verder kracht bij te zetten dat M1-5 en M7-12 een paradig-
matische verzameling vormen, dat wil zeggen spiegelbeeldig dezelfde 
mythe vertellen, wijst Lévi-Strauss ook nog op de pijl en boog die de 
held van M1 zelf maakt (in het nest van de zielen) en die in M7-12 van de 
jaguar worden gestolen. Voorts zijn er inversies in afstamming en in af-
fectieve vader-zoon relaties, en is het incest-motief nadrukkelijk aan-
wezig bij de Bororo en nadrukkelijk afwezig bij de Gé (in combinatie 
met contraire vormen van desinteresse). Bovendien komen het hert en 

 
1 De Engelse vertaling heeft voor prétérition ‘procedure of omission’. Het gaat hier over-

duidelijk om een retorische figuur, ook wel ‘pretermissie’ of ‘paralepsis’ genoemd. In deze 
betekenis staan prolepsis en paralepsis als stijlfiguren en linguïstische schema’s van oriëntatie, 
respectievelijk als vooruitblik en terugblik, in een gespiegelde relatie tot elkaar. ‘Prolepsis’ 
wordt door Kant in de Kritiek van de zuivere rede vertaald met ‘anticipatie’ (A 167;B 208). In 
Du Miel aux cendres ‘bevestigt de Warau-mythe op zijn manier, dat wil zeggen door para-
lepsis, de eenheid van de tabaksrook en de ratel’ (446) De ‘lepsis’ is echter ook gelieerd aan 
ell(e)ipsis en epilepsis en mogelijk op nog meer varianten van ipse. 
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de jaguar in ‘verscheidene Zuid- en Noord-Amerikaanse mythen in een 
samenhangend en tegengesteld koppel voor’ (RC, 139, de held van M1 
vermoordt zijn vader vermomd als hert). Tenslotte wordt in de Tupi-my-
then (M66-68), een taalgebied dat de Bororo en de Gé vrijwel omsluit, de 
gier gekoppeld aan de oorsprong van vuur. De held van M1 heeft zijn 
leven te danken aan de gieren. Het zijn vogels die zich voeden met 
verrot vlees – verrot is, in een natuurlijke code, de equivalent van gekookt 
in een culturele code.  

Met deze laatste inversie stuiten we op een nieuwe schakel: in een 
groter systeem blijken de Bororo-mythen op een reflexieve wijze ver-
band te houden met de Gé (de jaguar, geroosterd versus rauw vlees) en 
de Tupi (de gier, verrot versus rauw vlees). Langzamerhand tekent zich 
een filosofie van het koken af, waarbij ‘koken’, equivalent aan ‘huwelijk’ 
en ‘uithuwelijking’, begrepen moet worden als een culturele handeling 
bij uitstek: de mediatie tussen het culturele en natuurlijke. Maar: 

 
de grens (frontière) met betrekking tot de Gé en de Tupi verschilt. Bij de 
eerste loopt de grens tussen rauw en gekookt; bij de tweede tussen rauw 
en verrot. Voor de Gé is dus het koppel rauw + verrot een natuurlijke 
categorie (catégorie naturelle); de Tupi maken van het koppel rauw + 
gekookt een culturele categorie (catégorie culturelle) (CC, 152; RC, 143). 

 
Lévi-Strauss is erg vaardig in het pro- en paraleptische spel van af- en 
aanwezigheid, latent en manifest, hij speelt graag tot in de kleinste details 
met contexten en gegevens. Zo komen er bijvoorbeeld in M5 geen as-
tronomische elementen voor, maar door middel van een ingenieuze 
koppeling van twee aspecten van een slechte moeder, dat wil zeggen de 
oorsprong van ziekten, kan toch worden aangetoond dat er in M5 sprake 
is van een ‘latente astronomische code’ (RC, 249), want in andere my-
then wordt niet een mens, maar een opossum als ziekteverwekkende 
moeder opgevoerd, waarbij dit dier altijd wordt geassocieerd met stank. 
‘De opossum is gemarkeerd door ambiguïteit: als een zorgende moeder 
dient zij het leven; als een stinkend of rottend beest anticipeert zij op de 
dood’(RC, 249-250). De indianen uit Guyana noemen de regenboog 
yawarri, ‘opossum’, en aangezien in andere mythen de regenboog even-
eens aan dood en ziekten is gekoppeld, kan uitgaande van een inversie 
(regenboog = melkweg-1)1 en via tal van andere permutaties ook worden 

 
1 Voor een nadere toelichting van de formele notatiewijze, die Lévi-Strauss dikwijls ge-

bruikt, verwijs ik naar de Mythologica’s, waar in elk deel een vrijwel identieke lijst ter 
verklaring van de symbolen is opgenomen.  
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beweerd dat M5 indirect en latent een astronomische code hanteert. 
Aldus lijkt er in Rauw en gekookt een onweerstaanbare schijn van dialec-
tische eenheid te ontstaan, waarop reeds in het begin werd geantici-
peerd. 

In de referentiemythe werd de held door zijn vader een boom inge-
stuurd. De boomsoort wordt in het begin van Rauw en gekookt niet ge-
thematiseerd. Voorlopig heeft de boom alleen de functie van een verti-
cale spil of scharnier (individu/gemeenschap; dood/ leven; aards/hemels; 
natuurlijk/bovennatuurlijk; mens/diermonster, eetbaar/oneetbaar, etc.). 
De held krijgt voor straf de opdracht om boven in de wereld van de 
zielen rammelaars te stelen, objecten die reeds bij aanraking geluid ma-
ken.1 De kennelijk listige bedoeling van de vader is, dat de zoon met het 
oppakken van de rammelaars zijn aanwezigheid aan de dode zielen zal 
verraden, als gevolg waarvan hij het leven zal verliezen. Deze valstrik 
mislukt. Dit verband tussen het verraderlijke geluid van een akoestisch 
muziekinstrument en de mogelijkheid tot het oproepen van de dood, is 
eveneens in de Gé-mythen aanwezig. Voorlopig wordt deze relatie ech-
ter niet uitgewerkt. De kringloop van relaties, die niet alleen Rauw en 
gekookt maar ook Van honing tot as omvat, blijkt geheel in het teken te 
staan van akoestische relaties (een soort roep-en-antwoord-spel). 

In de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zal ik uitvoerig ingaan op 
een onvoorziene gift (un don imprévu). Pas aan het einde van Van honing 
tot as plaatst Lévi-Strauss dit detail van M24 als een finale schakel op de 
voorgrond: de held slaat zijn sandalen tegen elkaar. Een ‘kloproep’ (appel 
cogné) was ongezien of ongehoord, bewust of onbewust over het hoofd 
gezien. Het produceren en recipiëren van geluiden wordt pas in Van ho-
ning tot as expliciet gerelateerd aan verschillende muziekinstrumenten, 
die in Rauw en gekookt in de coulissen klaarstaan om mee te spelen. 
Voorlopig moeten we aannemen dat er een communicerende kosmos 
bestaat van verschillende akoestische instrumenten, waaronder ook de 
rammelaars van M1. 

In Rauw en gekookt resoneren vooralsnog een soort bijgeluiden van de 
voedselketen, en echo’s van seksueel lawaai en sterfkreten. De held in de 
Timbira mythe M10 riskeert zijn leven door op luidruchtige wijze ge-
 
1 In het laatste deel van Du Miel aux cendres, ‘De instrumenten van de duisternis’, wordt 

uitvoerig aandacht besteed aan veel van dit soort instrumenten, die de Encyclopedie van 
muziekinstrumenten rangschikt onder de rubriek ‘idiofonen’, waaronder ook snorrebotten, 
stampstokken, geraasmakers, sistra en kleppers. Wat de Indiaanse rammelaar betreft, gaat 
het vrijwel altijd om een uitgeholde, gedroogde kalebas, gevuld met steentjes (‘de Kalina 
doen in hun rammelaars witte en zwarte steentjes die zij in het water vinden’ (HA, 439), 
en voorzien van een handgreep. Deze rammelaar lijkt op de bekende sambabal. 
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roosterd vlees te eten. Ook in M9 speelt deze relatie een belangrijke rol. 
De drie mythen M1, 9, 10 hebben ‘een gemeenschappelijke noemer, te 
weten: een voorzichtige houding ten aanzien van geluid, op straffe van 
de dood’. De oppositie tussen leven en dood geldt hier als ‘het invari-
ante element’ (RC, 161)1, vervolgens gaat Lévi-Strauss na hoe – naast 
het gehoor en de kwalitatief verschillende geluiden – alle andere zintui-
gen (en hun fenomenale pendant) zijn gerelateerd. Het zal blijken, zoals 
altijd, dat een voor de hand liggende gelijkstelling van kwaliteiten niet 
opgaat: zacht geluid, zachte of verrotte materie (vlees, hout), sterke lucht 
(stank) en deformatie of verdwijning (fragmentatie of onzichtbaar wor-
den) kunnen niet als directe symbolische verwijzingen naar de dood worden 
geïnterpreteerd. 

In een Karaja mythe over ‘het korte leven’ (M70) – verwant aan de Gé 
– lokt de roep van een vogel de mens naar de aardoppervlakte (hij leefde 
daarvoor in het duister binnen in de aarde), waar hij dood hout aantreft 
en daarmee ook zijn eigen sterfelijkheid begrijpt. Deze ‘roep van het 
dode hout’ heeft ook een positieve betekenis: alleen dood hout is ge-
schikt voor kookvuur. ‘In die zin is koken ook gelijk aan het gehoor 
geven aan de roep van het dode hout’ (RC, 151). Het vellen van ge-
zonde bomen voor brandhout om eten op te bereiden, is voor de Karaja 
een vorm van kannibalisme, geassocieerd met schuld.  

Er is reeds aangetoond dat er bij de Gé een intrinsieke relatie (une liai-
son intrinsique) bestaat tussen het verlies van onsterfelijkheid en het be-
machtigen van middelen voor kookdoeleinden (de jaguarvrouw moest 
sterven om het vuur te kunnen bemachtigen), hetgeen hier nogmaals – 
in een plantaardige versie – wordt bevestigd. Hoewel deze inversie van 
dierlijk naar plantaardig, met een gelijkblijvende betekenis, niet onbe-
langrijk is, is in dit verband uitsluitend het geluid en de relatie tot de 
oppositie dood-leven relevant. Een bepaald geluid in M9 leidt ook tot de 
dood: de jaguar waarschuwt de held voor drie soorten geluid: het harde 
geluid van steen en het gedempte geluid van hard hout, die hij beide 
wel moet beantwoorden, en de zachte roep van het rotte hout, die hij 
juist niet moet beantwoorden. De held beantwoordt toch de roep van 
het rotte hout en sterft of wordt sterfelijk.  

Over de symbolische waarde van rot hout in de Gé-mythologie is be-
kend, dat het ‘een plantaardig anti-voedsel is’ (RC, 152): het werd ge-
geten voordat de mens de landbouw had uitgevonden, en dus geldt rot 
hout hier als de ‘inversie van gecultiveerde planten’ (RC, 153). De meest 
 
1 Op pagina 199 van Le Cru et le cuit wordt zo’n invariant element een ‘armatuur’ ge-

noemd.  
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opvallende koppeling is die van drie vormen van voedselvoorziening 
(jacht, kannibalisme en landbouw) aan auditieve symbolen, die op hun 
beurt de opmerkelijke eigenschap (propriété remarquable) hebben associ-
eerbaar te zijn met andere zintuiglijke coderingen, de reukzin (met of 
zonder stank) en de tastzin (hard of zacht). De dreiging van de dood, 
uitgedrukt in parallelle zintuiglijke codes, wordt nog eens bevestigd door 
andere mythen waarin dood en stank zijn gekoppeld. Lacunes moeten 
nu eenmaal worden aangevuld (suppléer aux lacunes, CC, 173; RC, 165).  
 
Prospectief en retrospectief 
Hoe kunnen de verschillende zintuiglijke codes in relatie tot elkaar wor-
den geïnterpreteerd? Zoals gezegd, een symbolische gelijkstelling van 
zacht (rot, slap) met de dood is te eenvoudig, want dan stuiten we op 
contradicties. Vergelijkbaar met de hierboven schetsmatig weergegeven 
mythen (M9, 70 en 81), wordt in een mythe uit dezelfde groep de houding 
ten opzichte van het geluid omgekeerd: de held van M85 moet juist een 
soort gekabbel horen wil hij onsterfelijk blijven. In M86b had de mens de 
fluisterroep van zijn voorvader juist moeten beantwoorden om onsterfe-
lijk te worden. Een navenante omkering vindt ook plaats in de visuele en 
in de reukcode: omdat de mens in M79 niet keek naar de sterrenhemel 
(hij sliep), werd hij sterfelijk, en in M76 had hij juist de stank van de 
dood moeten ruiken om onsterfelijk te blijven. Ter interpretatie van 
deze ambiguïteiten doet Lévi-Strauss het volgende voorstel:  
 

In de groep van mythen gerelateerd aan het korte leven, wordt de 
sterfelijkheid van de mens vanuit twee perspectieven beschouwd: pro-
spectief en retrospectief. Is het mogelijk de dood af te wenden, dat wil 
zeggen, te voorkomen dat mensen jonger sterven dan ze zouden wil-
len? En omgekeerd, is het mogelijk, als mensen oud zijn geworden, 
om ze hun jeugd terug te geven, en, als ze al gestorven zijn, hen uit de 
dood op te wekken? De oplossing van het eerste probleem wordt altijd 
in negatieve termen gesteld: niet horen, niet ruiken, niet aanraken, 
niet kijken, niet proeven ... De oplossing van het tweede probleem is 
altijd in positieve termen gesteld: horen, ruiken, aanraken, zien, proe-
ven. (...) Deze transformaties worden zo nauwgezet in acht genomen 
(observées), dat het innemen van een bepaald perspectief voor elke ge-
geven mythe en een gegeven populatie (une population donnés), een 
correlatieve wisseling (un changement corrélatif) met zich meebrengt van 
alle aspecten van de mythe van dezelfde populatie, wanneer een te-
gengesteld perspectief zou worden ingenomen (CC, 170 RC, 162). 
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Wie gelooft er nu (nog) niet dat omkeerbaarheid van perspectief en 
denk- of leesrichting een wezenlijke eigenschap van de mythe is? In de 
ene mythe moet de held doen alsof hij een zacht geluid niet hoort door 
niet te antwoorden, hij moet een hoorbare roep negeren, en antwoordt 
hij toch dan wordt hij sterfelijk (M9). In een andere mythe wordt de 
mens, omgekeerd, juist sterfelijk vanwege het niet in staat zijn om het 
fluister-stemgeluid van de demiurg te horen (M85). De betekenis van zacht 
geluid is in deze gevallen diametraal omgekeerd, maar de mededeling blijft 
gelijk.  

Een zelfde logica blijkt te gelden voor andere zintuiglijke coderingen 
(reuk, tastzin, gezicht) die, zoals gezegd, direct worden gesuggereerd 
door de auditieve symbolen. Zo leidde in M72 en 75 een stankgeur tot de 
dood, terwijl in M76 het niet ontwaren van een verdachte lucht ook tot 
de dood leidde. ‘In het ene geval moet een krachtige geur niet worden 
waargenomen, en in het ander geval had de geringste geur moeten wor-
den bespeurd’ (RC, 161). Binnen de geurcode is dus het ruiken van een 
sterke stank even fataal als het niet ruiken van de geringste geur. Er kan 
zo worden ingezien dat de mededeling gelijk blijft omdat een wisseling 
van zintuiglijke kwaliteiten logisch samenhangt met de permutatie van 
hun functie binnen een bepaalde code. Wat is nu de structurele grond 
van dit super-spiegelspel, van de ‘wederkerige convertibiliteit van codes’ 
(CC, 173)? 
 
Het inerte residu 
De vergelijking tussen de Bororo en de Gé heeft tot de voorlopige con-
clusie geleid, dat in ‘het mythologische denken van Zuid-Amerika’ 
(RC, 188) twee typen water en twee typen vuur voorkomen, die beide 
zowel destructief als creatief zijn, wat wil zeggen dat het geen toevallige 
gegevens zijn, maar mythemen, die verwisselbaar zijn (permutables), of 
waarvan verwisselbaarheid (permutabilité) de logische eigenschap is. Zo 
kunnen de Bororo (M1) en de Sherenté (M12) als elkaars transformatie en 
zelfs als een soort logische keten begrepen worden (Seherenté: vuur → 
sterfelijkheid; Bororo: sterfelijkheid → water). Wat voor de mythische 
bundeling van mythemen geldt, geldt ook voor de verzamelingen van 
mythen: ‘In alle opzichten nemen dus de mythologieën van de Bororo 
en de Sherenté, met betrekking tot de overgang van natuur naar cultuur, 
extreme posities in, terwijl de mythologie van de andere Gé-stammen 
zich in een intermediaire zone bevinden’ (RC, 194). Alle permutaties 
konden tot nu toe door middel van de spil van de Gé-mythologie wor-
den uitgevoerd, en dat leidt tot de conclusie dat alle codes overeenkom-
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stig de vijf zintuigen van hetzelfde type (du même type) zijn: het mythi-
sche denken gebruikt ‘opposities tussen zintuiglijke kwaliteiten, die aldus 
promoveren (promues) tot een waarlijk logisch bestaan (à une véritable 
existence logique)’ (CC, 172; RC, 164).  

Vrijwel aan het einde van Rauw en gekookt komt een ‘bloot feit’ naar 
voren dat een waarlijke sleutel vormt tot de même-logica. Op pagina 313 
van Rauw en gekookt (307 van de Engelse vertaling) geeft Lévi-Strauss nog 
eens precies aan dat betekenis of zin begrepen moet worden als een effect 
van het structurele spiegelspel van limieten en denk-leesrichtingen, een dy-
namiek waarin elk mytheem, grafeem of zoëem als fragment opgenomen is: 
 

Twee syntagmatische schakels (chaînes) of fragmenten van een zelfde 
keten (fragments d’une même chaine), die op zichzelf genomen geen en-
kele bepaalde zin (sens: ook richting) hebben, krijgen zin door het 
blote feit (le seul fait) dat ze tegengesteld zijn aan elkaar. 

 
Hoe bloot of simpel is dit feit? Lévi-Strauss lijkt wel aan een zekere 
objectivistische verblinding leiding te geven als hij werkelijk gelooft dat 
relationaliteit een bloot feit zou kunnen zijn. Was het voor hem dan geen 
common sense, zoals voor Fabian, ‘dat er in het culturele onderzoek niet 
zulke dingen bestaan als blote data (naked data)’?1 Of wil een bloot feit 
iets wezenlijk anders zeggen dan een simpel feit? Een factum? 

Aan de zintuiglijkheid, waardoor volgens Kant ‘ons de objecten (Ge-
genstände) gegeven worden’ (A 19;B 33), mijn curs.), moet ook volgens 
het structurele schematisme altijd iets voorafgaan. Er kan nooit iets op 
zich worden waargenomen. Er lijkt zoiets als een oerwoud-grond of 
oerbezigheid te moeten worden verondersteld, een fundament van de 
polaire dynamiek, een voorafgaande substantie. Aan het blote feit van de 
relatie moet een soort absolute inertie voorafgaan, een oninwisselbaar, 
irrelationeel substraat, dat ons in staat stelt het blote feit van de relatie te 
observeren. In aansluiting op het vorige citaat: 
 

En aangezien de betekenis (signification) zich ontwikkelt vanaf het mo-
ment (dès l’instant) dat het paar is gevormd, bestond zij daarvoor niet 
(n’existait pas antérieurement), versluierd maar aanwezig (dissimulé mais 
présente) op de wijze van een inert residu (à la façon d’un résidu inerte, 
mijn curs.), in elke mythe of elk fragment (dans chaque mythe ou frag-
ment) dat op zichzelf wordt beschouwd (consideré isolément). 

 
1 Fabian, ibid, 2001, 65. 
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De structurele analyse is een inwerking die zich baseert op een verslui-
erd aanwezig residuele kracht. Het onvoorwaardelijke krijgt vanuit het 
structurele perspectief de eigenschap van inertie. En deze inertie moet 
als substraat voorafgaan, opdat de dynamiek van relationele betekenis-
vorming kan plaatsvinden. Dit achteraf-vooraf effect is op zijn beurt een 
residu van het metafysische tweeluik isolatie en synthese. 

In de Kritiek van het oordeelsvermogen heeft dit inerte residu de naam Isis 
gekregen – het noodzakelijk versluierd dubbelwezen: een transcendente 
spil van zwagers. Maar uiteraard kan het eerste paar volgens de structu-
rele analyse niet worden begrepen als een zuiver (echt)paar. Vanaf het 
moment dat een paar binnen de wereld van de mythen gegeven is – en 
dit moment kan voor de structurele analyse per definitie geen toevallig 
tijdstip zijn – zou dit geen bloot feit meer zijn. 

Het kan niet gaan om één bepaald iets, geen Ding an sich, geen enkel 
feit. Die ene toestand of positie kan op geen andere wijze worden ge-
markeerd als verborgen-aanwezig. De in(ter)ventie van de structurele 
analyse – de voor-stolling die in acht genomen moet worden – ken-
merkt zich door de bevriezing van de voortijd. Vanaf het eerste ogenblik 
kan datgene wat ooit ervoor gebeurde uitsluitend en alleen inert geweest 
zijn. Het blote feit zegt zoveel als dat de ‘gift’ van zingeving nooit ‘ge-
heel binnen de dynamische relatie’ bestaat. En daarom moet er aan elke 
genealogische mythe en relatie een operatie van inert-maken vooraf-
gaan. Zeer waarschijnlijk zal er ook als effect van tal van structurele 
operaties een bepaalde inertie, symmetrisch en simultaan, moeten vol-
gen: beide als spiegeleffecten van de activiteit van pro- en paralepsis, waar-
door (sous l’effect de laquelle) alle mythen promoveren tot een rationeel 
bestaan (sont promus à l‘existence rationelle) (CC, 313; zie ook RC 339-
341; 345-347). Deze mythologische operationaliteit kan de structurele 
imperatief worden genoemd, een sollen met en een stollen van het resi-
duele, waardoor één altijd meer wordt: ‘een soort filtering (une sorte de 
filtrage) met als doel de residuen (résidus) van de mythische materie te 
verzamelen, die onbenut waren gebleven (restés inutilisés)’ (MC, 15). Er 
zal aan het einde van dit hoofdstuk moeten blijken hoe een ander effect 
van het structureel filteren van stolsels de archi-textuur en de syntag-
matische ketens van ef-facta creëert en oneindig verstrooit. 
 
Het ambigue wezen 
Ambiguïteit moet hier niet als een vaag soort dubbelzinnigheid worden 
begrepen, maar als dubbelfunctie: alle centra zijn gebroken en zowel dis- 
als conjunctief tot elkaar bepaald. Deze effectieve antinomie komt dus 
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neer op een continu dubbele inwerking van de archaïsche logica ten 
behoeve van symmetrie. 

Ik pak een draad op bij een groep mythen van de Gé (M87-99), waarin 
de oorsprong van de menselijke sterfelijkheid wordt geassocieerd met 
het motief van hardhout versus zacht hout. In deze groep komt het 
motief van het kookvuur niet voor, maar wel een ander culinair thema, 
namelijk de oorsprong van planten. Deze mythen ‘hernieuwen het 
thema van het korte leven door het in een etiologische groep over de 
oorsprong van gecultiveerde planten op te nemen, parallel aan de groep 
over de oorsprong van vuur, aangezien het in beide gevallen om de 
oorsprong van het koken gaat’ (RC, 169). Koken duidt op een centrale 
bezigheid die tegelijkertijd tegendelen bij elkaar brengt en uit elkaar 
houdt.  

Een relevant verhaal gaat als volgt: alsof het de prijs is die hij moet be-
talen in ruil voor cultuur, wordt de mens sterfelijk, soms ten gevolge van 
de wraak van de Ster-vrouw die door haar zwager is verkracht, soms 
door het eten van het verboden vlees van de opossum (de Ster-vrouw 
transformeert soms in een opossum). Welke relatie bestaat er tussen alle 
hierboven gekoppelde zintuiglijke codes en motieven (rot-hard hout, 
slappe-stijve penis, ruikbare-onruikbare stank etc.) en de verkrachting 
van een maagd en het eten van een geroosterde opossum? Een antwoord 
op deze vraag voegt via een intermediaire serie (une série d’intermédiaires) 
een bewijs toe (une preuve supplémentaire, CC, 178; RC, 170) aan de 
reeds gegeven interpretaties. Bij dit ene bewijs van zijn ‘recht’ (CC, 
155) zal het niet blijven: ook later wordt nog ‘een toegevoegd bewijs’ 
(une preuve supplémentaire) gegeven van de ‘progressieve transparantie’ van 
de mythologie, dat wil zeggen toegevoegd aan alle andere bewijzen die 
reeds zijn gegeven (que nous avons déjà donneés) (MC, 217). Aan de be-
wijskracht lijkt evenmin een einde te komen als aan de schakeling van 
mythen. Soms groeit echter het junglepad vrijwel onmiddellijk achter 
onze rug weer dicht. 

Uit verschillende mythen blijkt dat de opossum fungeert als een seksu-
eel ambigu wezen (schoonzuster/zwager; verkrachte/verkrachter), dat 
zowel seksueel gebrekkig (déficiente) als excessief en overvloedig (sura-
bondante) is. De opossum (een buideldier tussen de 70 en 90 centimeter 
lang, CC, 179; RC, 171) figureert in tal van mythen als een ambigu 
wezen. Huxley geeft hiervoor een naturalistische interpretatie en schrijft 
de ambiguïteit toe aan de gevorkte penis (le pénis du sarigue est fourchu, 
CC, 179) van het dier, waaraan een vermogen tot het verwekken van 
tweelingen zou zijn toegeschreven. Huxley wijst ook op de schijndood-
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reactie van het dier in geval van gevaar (RC, 173). Lévi-Strauss wijst 
Huxley’s interpretatie van de hand: ‘niets lijkt me onbetrouwbaarder’ 
(ibid.). Voor een beter inzicht in de ambiguïteit van de opossum (zowel 
man als vrouw, leven en dood etc.), kunnen we beter een excursie ma-
ken naar een belendende groep mythen waarin de schildpad (als invari-
ante opponent) triomfeert over respectievelijk de jaguar (de meester van 
het vuur), de alligator (de meester van het water) en de oposssum (als 
uitwisselbare term). De schildpad is de meester van verrotting: hij kan 
zelf niet verrotten of hij eet verrot voedsel. De alligator eet verrot vlees 
in water. De belangrijkste oppositie blijkt te bestaan tussen datgene wat 
erg stinkt en datgene wat niet stinkt, tussen verrotbaar en niet verrot-
baar. De opossum is als permutatie van de schildpad een intermediair, en 
om die reden een ambigu wezen. Resteert nog een deelvraag: waarom 
moet de Ster-vrouw transformeren in een stinkende opossum om eet-
bare planten (bijv. maïs) te scheppen?  

In alle mythen was verrotting de inversie van gecultiveerde planten en 
omdat de opossum tegelijk met rooster- en rottingslucht wordt geasso-
cieerd, is de opossum ook inversief gekoppeld aan ‘anti-landbouw, die 
tegelijkertijd pre- en prolandbouw is’ (RC, 183). De opossum is een 
ambigu wezen in de omgekeerde wereld, de wereld waarin de natuur 
zich bevond voorafgaand aan de menselijke beschaving, en in die wereld 
was de opossum een instrument, het middel waarmee de mens land-
bouw kon bewerkstelligen. In dit opzicht vormen de Gé mythen een 
‘coherent systeem van thema’s die in alle andere contexten gedissocieerd 
voorkomen’ (RC, 183): enerzijds het huwelijk van de Ster-vrouw met 
een sterveling en de oorsprong van gecultiveerde planten; anderzijds de 
ontdekking van voedseldragende bomen en de oorsprong van de dood 
of sterfelijkheid.  

De begrenzing van deze Gé-groep is gemarkeerd door inversies bij 
gemeenschappen ten zuidwesten en ten noorden ervan. Het motief van 
het anti-vuur (de storm, het destructieve water) zet zich nu op dubbel-
getransformeerde wijze voort in de voedseldragende boom, zoals ook de 
buniavogel als ‘stinkende vogel’ duidelijk de ‘opossum-functie over-
neemt, gecodeerd in ornithologische termen’ (RC, 185). Nadat Lévi-
Strauss aan zijn betoog nog een vergelijking tussen de Indiaanse en de 
Griekse mythologie toevoegt (‘die elkaar reflecteren’, RC, 239), maar 
dit keer met behulp van astronomische en kosmografische codes (die 
‘niet méér waar zijn dan de andere codes’ (RC, 240), komen we in het 
hoofdstuk Pièce chromatique terug bij het thema van de opossum, waarbij 
de opossum als ‘chromatisch wezen’ (RC, 281, chroma in de Griekse 
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betekenis van ‘kleur’ in relatie tot de ‘regenboog’ als oorsprong van 
ziekte) in alle opzichten ambigu is. De opossum-sequentie blijkt de-
zelfde chromatische betekenis te hebben als die van de nestrover, waar-
mee de mythen in tal van opposities de conjunctieve en tegelijk dis-
junctieve functie van het kookvuur aangeven. Het lijkt me niet over-
dreven om te zeggen dat in het volgende citaat de elementaire structuur 
van de mythonomie wordt omschreven. Deze nomos is een transfor-
matie van autonomie, dat wil zeggen, het zelf heeft in de mythonomie 
altijd de denkfiguur van een wij dat door de ‘aanwezigheid’ van een 
bepaalde haard wordt bereid of gekookt: 
 

door zijn aanwezigheid (par sa présence) voorkomt het kookvuur een 
totale disjunctie, het verenigt de zon en de aarde en voorkomt dat de 
mens zich in een verrotte wereld bevindt, hetgeen zijn lot zou zijn als de 
zon werkelijk verdween; maar de aanwezigheid van het kookvuur is 
ook tussengevoegd (interposée), wat wil zeggen dat het kookvuur het ri-
sico wegneemt (écarte le risque) van een totale conjunctie, resulterend in 
een verbrande wereld (CC, 299).  

 
Met deze denkfiguur worden tenminste twee dingen gezegd: 1. een wij 
wordt altijd gearticuleerd in een couleur locale; 2. een lokale denkfiguur 
van ons speelt zich af rond een machtige haard. Lévi-Strauss ziet zich nu 
genoodzaakt om na deze lokale haard nog een andere te vinden etc. En 
de vraag dringt zich dan op: zal de draad waaraan deze parels worden 
geregen oneindig zijn? Of: welke sfeer zou dit snoer van sferen kunnen 
omvatten? Wat zou Lévi-Strauss bedoelen met ‘englober les mythes’ 
(MC, 407)? Ik volg hem in zijn zoektocht en zal proberen de spil van de 
entourages, van de voor- en nagerechten, te hervinden, en daarna het 
centrum van een sym-dia-bolische rondedans. 

Verschillende lacunaire schema’s zijn variaties op de kookstructuur, die 
vervolgens moeten worden opgevat als segmenten van een mythologi-
sche nexus. Extremen worden bemiddeld door de inwerking van spatië-
ren en relateren, om vervolgens via een simultaneïme tot een geheel, 
een ‘tetralogie’ (HN, 620; NM, 693) te komen. Dat alle rafels een geraf-
fineerd textiel vormen, waarop Lévi-Strauss zijn recht wil baseren (als 
rechtsgrond), zou pas kunnen blijken zodra de focus van de analyse 
wordt verplaatst van interieur naar exterieur, dat wil zeggen van de in-
grediënten naar de periferie van het koken. Tussen Rauw en gekookt en Van 
honing tot as vindt daarom noodzakelijk een inversie plaats, die verloopt 
volgens de schema’s hoofdschotel/bijschotel, substantie/periferie, kern/ 
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schors etc. Ik zal betogen dat deze omslag wordt gereguleerd en ge-
constitueerd door de boom – het stambegrip van de Mythologica’s – die in 
Rauw en gekookt vooral als taalgebiedsgrens functioneert, waaraan in Van 
honing tot as de functie van spil wordt toegevoegd (om in De oorsprong 
van tafelmanieren te transformeren tot holle boomstam waarin wordt ge-
varen: de kano).  
 
Over de macht van honing 
In Rauw en gekookt is de logica van zinnelijke kwaliteiten uitsluitend ge-
richt geweest op de mythen omtrent voedselbereiding. De samenhang 
tussen deze mythen is zo hecht, dat er niet alleen gesproken kan worden 
van een ‘symmetrie’ tussen systemen (aangeduid als een spiegelkabinet: 
S-3, S-2, S1, S2 S3 ;HA, 32) maar ook van een ‘dialectiek’, waardoor de 
relaties tussen de nestrover (het ‘motif central’, MC, 14), de jaguar, het 
vuur, de wilde zwijnen en tabak ‘een cyclisch karakter vertonen’ (HA, 
26). Ornamenten, muziekinstrumenten en versieringen (de plantaardige 
peniskoker, ba, en de veren waar het de nestrover om te doen is) zijn 
enigszins buiten beeld gebleven, maar kunnen nu als entourages van de 
hoofdschotel worden opgevoerd. In deze totaal-inversie fungeren veren 
als ‘anti-materie van het koken’ (HA, 27). Het mytheem van de veren 
zou een ‘omgekeerde mededeling (un message inversé)’ zijn, die een ‘an-
der vocabulaire vooronderstelt’. We worden helderziend en daarom 
‘zien we ook (aussi voyons-nous) een nieuwe term verschijnen die elders 
ontbreekt (qui manque ailleurs): de honing’ (MC, 21). Vermoedelijk staat 
vervolgens tabak, via het mytheem van de veren, in een bepaalde relatie 
tot honing, waarbij honing – equivalent aan gestoofd fruit en in die zin 
plantaardig voedsel – ook moet worden gezien als de uiterste pendant 
van verbrand vlees (honing bevindt zich in een bloem of indirect in een 
boom, en wordt daarom door het mythisch denken als plantaardig opge-
vat; de bijen worden beschouwd als bewakers van de honing).  

In Van honing tot as verplaatst de analyse zich naar de marges, dat wil 
zeggen, de aandacht wordt gericht op de omlijsting van de maaltijd (les 
entours du repas): honing en tabak, twee mythemen die in Zuid-Amerika 
sinds onheuglijke tijden een koppel vormen, honing als infra-culinair, 
tabak als metaculinair. 
 

Honing en tabak zijn beide eetbare substanties, maar geen van beide is 
in de strikte betekenis van het woord afhankelijk van koken. Want 
honing is gemaakt door niet-menselijke wezens, de bijen, en is klaar 
voor gebruik, terwijl de meest gebruikelijke manier om tabak te con-
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sumeren, in tegenstelling tot die van honing, niet vooraf maar voorbij 
het koken plaats heeft. Tabak wordt niet geconsumeerd in rauwe 
toestand, zoals honing, en evenmin blootgesteld aan vuur voorafgaand 
aan consumptie, zoals vlees. Het wordt tot as verbrand, zodat de rook 
die vrijkomt kan worden geïnhaleerd (HA, 17-18)1. 

 
Lévi-Strauss wijst er op dat ‘honing’ en ‘tabak’ in het Europese taalge-
bruik zowel positieve als negatieve connotaties hebben. Het betreft hier 
niets minder dan ‘antithetische ideeën die zich op verschillende niveaus 
afspelen’ (HA, 18). Uit middeleeuwse geschriften van de veertiende 
eeuw zou af te leiden zijn dat honing en tabak reeds toen een koppel 
vormden. Nog voordat tabak bekend was, was honing in het Westen, 
‘zoals de linguïsten zeggen, een sterk gemarkeerde term (un terme forte-
ment ‘marqué’). Deze markering staat vooral in relatie tot rook en geur: 
het honingvuur aangestoken door een engel, ‘bereidt de plaats voor van 
de ontbrekende term’ (ménage sa place au terme absent). Zoals reeds be-
toogd, kunnen sommige tekens retrospectief afwezige termen markeren, 
nu blijken sommige tekens, zoals honing, ook een lacunair spoor voor-
uit te kunnen werpen: de rook van de middeleeuwse honing verwijst 
zogezegd prospectief (of kantiaans proleptisch) naar tabak en ‘anticipeert 
op de eigenschappen van tabak, die correlatief en antithetisch zijn ten 
opzichte van vloeibare honing, ermee corresponderend in een comple-
mentair register van het droge, het verbrande en het aromatische’ (HA, 
18-19). 

Evenals in de mythen omtrent het kookvuur, maken we kennis met 
een jager, dit keer Aruwé geheten, die evenals de nestrover in een boom 
klimt op jacht naar ara-veren. Zijn jacht is succesvol en hij ziet, terwijl 
hij nog in de boom zit, een jaguar naderen. De jaguar komt zijn honing 
uit dezelfde boom halen. Aruwé wacht af tot de jaguar is verdwenen en 
keert dan met zijn buit terug naar zijn dorp. 

De broer van Aruwé wil eveneens succesvol op ara’s jagen; hij krijgt 
het advies van Aruwé dat hij de jaguar niet moet storen. De broer ne-
geert dit advies, hij schiet zelfs met pijl en boog op de jaguar (de stom-
meling!), zijn pijl mist en vervolgens valt het monster hem aan en sleurt 
 
1 Deze oppositie steunt op het meest voorkomend gebruik van tabak (door middel van 

verbranding), later in de analyse blijkt dat in Zuid-Amerika tabak ook in water wordt 
gekookt (mogelijk kenden de bewoners van Guiana ook pruimtabak, over het snuiven 
van tabak vermeld Lévi-Strauss niets). Tussen Noord-Amerika en Europa zou zelfs de 
volgende symmetrie bestaan: de latere bekendheid met tabak in Europa, geldt omgekeerd 
evenredig voor honing in Noord-Amerika. Dit aspect zal pas in De oorsprong van tafelmanie-
ren aan de orde komen. 
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hem weg. Aruwé volgt het bloedspoor van zijn broer dat bij een mie-
renhoop uitkomt. Aruwé blijkt een sjamaan te zijn die zichzelf kan 
transformeren in een mier: hij treedt in die hoedanigheid de mieren-
hoop binnen en ontdekt dat dit het huis van de jaguars is. Wederom tot 
man gemetamorfoseerd ontmoet hij een vrouwelijke jaguar die hij heel 
aantrekkelijk vindt – waarvan overigens de vader de moordenaar van 
zijn broer blijkt te zijn. Hij trouwt met haar en vergeet zijn wraakge-
voelens. Hij leeft een lange tijd bij de jaguars en komt zo ook alles te 
weten omtrent het honingfeest (zang en dans). Na verloop van tijd krijgt 
Aruwé heimwee, hij verlaat zijn vrouw, zijn vroegere stamgenoten 
verwelkomen hem en hij leert hen alles over het honingfeest, maar kan 
nadien de ingang van de mierenhoop niet meer terugvinden (en laat in 
zekere zin zijn vrouw in de steek). 

Overeenkomsten met de andere nestrover-mythen springen direct in het 
oog en er kan ook geconstateerd worden dat ‘de drie systemen dezelfde 
armatuur hebben bestaande uit de triade mens (of mensen), ara’s en jagu-
ar(s)’ (HA, 37), met weliswaar verschillende vormen van gedrag, maar die 
verschillen kunnen als elkaars inversies worden begrepen. Van belang voor 
de verdere ontwikkeling van de mythologica’s is, dat de boom nu niet 
alleen functioneert als horizontale en verticale spil om veren te bemachti-
gen, maar ook als markering van binnen en buiten: de jaguar haalt honing 
uit de boom. Van binnenuit opent zich een andere cirkel, de groep van 
relaties omtrent vuur-vlees-tabak was immers gesloten (la clôture se fait bien; 
l’unité du méta-système, MC, 30). Er doen zich nieuwe, complexe spiegel-
relaties voor, te weten die tussen de ara’s (herbivoor), de specht (meester 
van de honing-boom), de kolibri (de honingvogel) en de jaguar (carnivoor, 
maar ook honinglustig), kortom, een cirkel die (nog) niet gesloten is.  

Om de positie van de mythen over de honing nauwkeuriger te kun-
nen bepalen, wijst Lévi-Strauss er op dat bij de Tupi-stammen het ho-
ningfeest de belangrijkste religieuze ceremonie is, waarbij de jaguar geas-
socieerd wordt met een spirituele cultuur, in tegenstelling tot de mythen 
die tot nu toe zijn besproken, waarin de jaguar geassocieerd werd met – 
of gelieerd is aan – een materiële cultuur. Bij de laatste overbrugt de ja-
guar de dichotomie natuur/cultuur (kookvuur), bij de eerste de dichoto-
mie natuur/bovennatuur (honingfeest). Het gaat in beide gevallen om 
een beslissende overgang (passage décisif), corresponderend met het over-
winnen (franchissement) van meer of minder grote intervallen.  

Ook als we naar de sociologische armatuur kijken – in verband met de 
verwantschapsrelaties die tot nu toe zijn voorgekomen – zijn de mythen 
over de oorsprong van de honing als inversies te begrijpen. De jonge 
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broer van de held gedraagt zich dit keer als een slechte partner, hetgeen 
een absolute breuk tot gevolg heeft. De verleiding waaraan de held 
Aruwé ten prooi valt, brengt andere disjuncties teweeg: door de dans en 
zang van het honingfeest vergeet hij zijn broertje te wreken; en door het 
welkomstfeest van zijn dorpsgenoten (vanwege zijn terugkeer) laat hij 
zijn beeldschone jaguarvrouw in de steek (hij doodt haar niet). Volgens 
Lévi-Strauss zijn nu ‘alle mythen in “harmonie” als muziekinstrumenten’ 
(HA, 46), ware het niet dat er nog – toevallig – een dissonant (discor-
dance) over is: de twee geïnterpreteerde mythen gaan niet over de oor-
sprong van honing, maar over de oorsprong van het honingfeest. Boven-
dien stelt Lévi-Strauss een niet gering gebrek vast: een groep mythen 
over de oorsprong van honing ontbreekt (il nous manque). Het verdere 
verloop van de structurele analyse wordt voortgedreven door dit aan-
trekkelijke gebrek. Hieraan is nog een gebrek gekoppeld: honing heeft 
behalve een materiële, vooral een sociale en religieuze betekenis, die het 
ontbeert (qui lui manque) als natuurlijk product. Als er al een mythe zou 
bestaan die iets meedeelt over de oorsprong van honing, dan moet deze 
zich tot de ‘honingfeestmythen’ verhouden als respectievelijk concept 
(signifié) en betekenaar (signifiant). Misschien worden we wel helderziender 
en ontdekken we ten slotte toch de pendant van het blote feit van inertie. 

Een relevante mythe is die van de Ofaié (M192), waarin een wolf de 
meester is van superhoning (super-miel), een begeerlijke stof die hij als 
geen ander kan cultiveren. De eigenaardigheid van deze mythe is dat er 
een omgekeerd beschavingsproces wordt verteld: een ‘anti-neolithisch’ 
(HA, 74) pleidooi voor een verzamel- en jachthuishouding, hetgeen een 
regressie vormt ten opzichte van een veeteelt en landbouw huishouding. 
Het is de honing die zorgt voor deze ‘opmerkelijke omkering’ (remar-
quable retournement). Deze mythe gaat dus niet zozeer over de oorsprong 
van honing, maar over het verlies ervan (sa perte): ‘Eenmaal wild gewor-
den, is de honing half verloren, maar het moet verloren gaan om gered 
te kunnen worden. De gastronomische aantrekkingskracht van honing is 
zo groot, dat als de mens er vrijelijk over kon beschikken er niets van 
over zou blijven’ (ibid.). Omdat honing zo’n gevaarlijk aantrekkelijke stof 
is, stelt de mythe vermoedelijk het eerste bezit van honing gelijk aan een 
gebrek aan honing (la première possession du miel équivalait à un manque de 
miel). Anders gezegd, de mythe beijvert zich om een illusoire oorsprong te 
transformeren in een voordelig verlies: de mannen (ook wel ‘de mensen’ in 
het Frans) zijn verzekerd van honing zodra zij het met elkaar eens zijn 
(consenti) er afstand van te doen (MC, 61). Met andere woorden, de 
mannen brengen in consensus bij zichzelf een resterende honingzucht te-
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weeg. Het vervolg van Van honing tot as belooft ‘deze paradox’ te verhelde-
ren (éclairera) (ibid.). Ook in kantiaanse termen is dit een paradox of aporie: 
het positieve gevoel van (nationale) eenheid moet de hoop koesteren en la-
ten waaien. Of zoals de Leer van de deugd het zegt, ‘het streven van de mens’ 
naar een toestand van volmaaktheid ‘is de plicht, niet het bereiken ervan’ (§ 22). 

Nadat alle dieren in M192 zijn geanalyseerd en er een paar belangrijke 
inversies in relatie tot de kookmythen zijn gevonden (de inversie van de 
honingbij leidt bijvoorbeeld tot een relatie met de opossum: bij-1 ≡ opos-
sum, en de wesp is de inversie van het stinkdier: wesp-1 ≡ skunk), blijkt 
vooral de identiteit van de wolf interessant. De vogels (parkiet, papagaai, 
maitáca) zijn overduidelijk verwant aan de ara. De wolf is gerelateerd aan 
tal van hondachtigen, die in andere mythen (M97, 98,99) in een bepaalde rela-
tie staan tot de jaguar (‘vanuit de optiek van gelijkenis’ (ressemblance, MC, 
75). Kenmerkend daarbij is dat de wolf of vos optreedt als ‘misleidende god 
... altijd in een positieve of negatieve relatie tot honing’ (HA, 92).  

Deze getransformeerde jaguar werpt een interessant licht op de wolf 
van Schopenhauer zoals die in Die Welt als Wille und Vorstellung als ar-
chetype van een metafysische blinde drang wordt opgevoerd. De drang 
van de Zuid-Amerikaanse wolf bevestigt in zoverre het adagium homo 
homini lupus, dat namelijk zijn destructieve kracht vooral tot uitdrukking 
komt in zijn egoïstisch, gulzig karakter, waardoor hij niet in staat is tot 
een feestelijke band met anderen.  

Gezien vanuit de water/vuur dichotomie, kan honing in vloeibare 
wilde toestand als zeldzaam felbegeerde stof geassocieerd worden met 
vurigheid (het is een afrodisiacum), en in een wateroplossing heeft het 
als gefermenteerde, alcoholische drank (in het Nederlands ook wel ‘me-
de’ genoemd) een religieuze betekenis; in die zin is de honingdrank een 
extreme intermediair. Sommige honingsoorten – meestal van de wesp – 
zijn in droge vorm zelfs een dodelijk vergif – verwant aan het visvergif 
timbó. Aldus omvat de idee van honing in ‘het inheemse denken allerlei 
soorten ambiguïteiten’ (équivoques, MC, 253; HA, 296). Hoe kan nu de 
force van honing worden begrepen? In M192 is de vos de meester van de 
honing, maar wat behelst die macht waarvan hij de meester zou zijn? 

Honing is vooral een genotsmiddel, een verleidelijke stof die een gul-
zige hoofdpersoon in de val lokt, met fatale afloop. Een aantal observa-
ties afkomstig van etnografisch veldwerk kan de mythische toedracht 
enigszins verhelderen. Wanneer in het woud een bijennest wordt ont-
dekt, levert dat een onmiddellijk genot op voor de vinders, want honing 
kan worden aangemerkt als wild voedsel dat van allen en niemand is. 
Een klein deel van de gevonden rauwe honing – met larven en pollen – 
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wordt mee teruggenomen naar het kamp. Hiervan wordt gedurende een 
aantal dagen de mede bereid, een gekookte, heilige drank die gedeeld 
wordt, niet zozeer onder de stamgenoten onderling, maar ‘met de gasten 
van naburige dorpen, en het maakt daarmee het aanhalen van de banden 
tussen de groepen mogelijk’ (HA, 145). Mede is echter ook in die zin 
een heilige drank dat deze wordt gebruikt tijdens het honingfeest, een 
religieuze ceremonie die tot doel heeft een goede jacht te verzekeren 
(de verhoopte overvloedige consumptie van wild vlees). Dit anticiperende 
gebruik van honing – om uiteindelijk een voorspoedige sociale, econo-
mische en religieuze wederkerigheid te bewerkstelligen – lijkt wel zo 
goed als onlosmakelijk verbonden met een vertraging van de consump-
tie (retard à la consommation). Sommige documenten suggereren dat ook 
de collectieve en ceremoniële consumptie van mede waarschijnlijk een 
uitgestelde consumptie (une consommation différée) was.1  
 

Bij de Kaingang (deel van de Gé-groep, mijn toevoeging, SvK) bestonden 
twee manieren om honing te consumeren: de ene onmiddellijk, niet ge-
bonden aan een plek en in verse toestand; de andere lang uitgesteld (longue-
ment différée) om een voorraad aan te leggen en de noodzakelijke voorwaar-
den te scheppen voor de bereiding van gefermenteerde honing (MC, 122).  

 
Het dolle meisje 
Wanneer de mythen van verschillende stammen rondom het gebied van de 
Bororo (Toba, Matako, Timbira) met elkaar in relatie worden gebracht, 
ontstaan de contouren (les contours) van een fundamenteel schema (schème 
fondamental, MC, 87). Uit tal van inversies, vooral tussen de vos en de ja-
guar, blijkt dat we te maken hebben met ‘een coherent systeem, waarvan 
de logische grenzen (les frontières logiques)’ verschillende geografische gebie-
den omvatten (MC, 94). In deze mythen ontmoet de vos zijn tegenspeler 
de specht die zich als een ware meester van de honing ontpopt en in deze 

 
1 Lévi-Strauss werkt hier met de dubbele betekenis van ‘consumptie’ in het Frans, name-

lijk de alimentaire en de seksuele, in het Engels onderscheiden respectievelijk als consumption 
en consummation. Later zegt hij: ‘Het idee van consumptie wordt soms in de letterlijke 
betekenis gebruikt (alimentair), soms in de figuratieve betekenis (seksueel), en in som-
mige gevallen in beide betekenissen tegelijk’ (HA, 230). Ook Kant legt overduidelijk een 
verband tussen een alimentaire en seksuele vorm van consumptie. Susan Shell wijst er op 
dat hij seksuele gemeenschap beschouwt als een uitwissing van de lichamelijke grenzen 
tussen (menselijke) individuen en dat hij op grond daarvan seksuele gemeenschap gelijk 
stelt aan kannibalisme: ‘Hence Kants peculiar (and notorious) comparison of sexual inter-
course to cannibalism. As an act that phisically “consumes” another, intercourse turns 
human beings to meat’ (The Embodiment of Reason, 153). 
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rol vervolgens te maken krijgt met een nieuwe, vrouwelijke antagonist. 
‘Het meisje dat dol is op honing’ (HA, 105-110) is een dochter van de 

zon. Tussen de specht, een schuchtere verloofde, en de vos, een brutale 
bedrieger, wordt zij heen en weer geslingerd, zodat zij getypeerd kan 
worden als half wijfjesvos half specht, een mens-dier dat extreem gulzig 
is en super verleidelijk tegelijk, gedreven door een oorspronkelijk ge-
brek (la carence initiale). Deze ‘grote gulzigheid’ (trop avide) en ‘vraatzucht’ 
(gloutonnerie) (MC, 102; HA, 122) komen haar duur te staan, want zij 
wordt vermoord door haar bedrieglijk schuchtere specht-echtgenoot.  

Honing is een soort super-lacunaire substantie en de mythen van het dolle 
meisje vertonen even zovele lacunes die moeten worden opgevuld (combler) 
met mythen uit verschillende gemeenschappen die dezelfde mededeling (le 
même message) bevatten, maar toch ook andere informatie verschaffen, zodat 
de lacunes slechts ten dele kunnen worden aan- en opgevuld (HA, 128). 
Het proces van supplementariteit, immanent aan de dynamiek van de struc-
turele analyse zelf, heeft vloeibare eigenschappen. Een honingachtig geloof: 
er kan nooit definitief worden vastgesteld dat mythen ‘mededelingen zijn, 
geladen met onreduceerbare informatie (chargés d’informations irréductibles,) die 
niet gesuppleerd kan worden (qui ne peuvent se suppléer)’ (MC, 107).  

Onderhand behoeft het nauwelijks betoog dat met de structurele honing 
een substantie wordt bedoeld die de transformatie en de uitwisseling van 
het absolute residu mogelijk moet maken. De teleologische drang van de 
structurele schematisering is gericht op de luststof van de superhoning: een 
volledige oplossing. Het is steeds ‘de bedoeling om een systematisch ge-
heel (un ensemble systématique) te construeren’ (AS, 225; SA1, 197). Waar 
pure contingentie was, zal relationele logica zijn. Deze oplossende logica is 
in de woorden van Kant een ‘onweerstaanbare schijn’ (A 642;B 670), laat 
ik zeggen: de realiteit van het bij-dezelfde-familie (willen) horen: 
 

Als de Gé-mythen logischerwijze een groep (logiquement un groupe) vor-
men, dan is dat in de eerste plaats omdat (c’est d’abord parce que) deze 
mythen aan een zelfde familie toebehoren (ils appartient à une même fa-
mille), en wij een netwerk (un réseau) van reële relaties (relations réelles) 
tussen hen kunnen traceren (retracer) (MC, 107).  

 
Een genealogsich verband wordt geprojecteerd en getraceerd in een on-
bevattelijke totaliteit (wereld, kosmos, universele vriendschap). De kracht 
van deze schijnbeweging is, dat de realiteit ervan niet kan worden bewe-
zen, maar ook niet kan worden weerlegd. Het werkt bijna precies zo als 
het ‘ansinnen’ van de Gemeinsinn: een aanstekelijk zoemen.  
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Het idee van een toevallig verloren, ontbrekende of verborgen ‘zelfde 
familie’ heeft een supplementair effect: een kennisdrift om elk gegeven als 
getransformeerd deel van een relatie en als onderdeel van een hogere 
eenheid te begrijpen. Omdat er eens een natuurlijke familie moet zijn 
geweest, een ‘gemeenschappelijke oorsprong’ – zo heette het in Rauw en 
gekookt – is het ‘dus toegestaan de meest gedetailleerde varianten daarvan 
op te roepen ten getuige van die andere mythen, op voorwaarde dat 
deze verarmde versies zich uitsluitend onderscheiden van de eersten 
door hun gebreken (que par leur lacunes)’ (CC, 156). Anders gezegd:  
 

Het is dus gerechtvaardigd om de ene mythe met de andere te com-
pleteren (compléter) die, niet meer dan enkele eeuwen geleden, nog 
verenigd waren (confondus). Maar omgekeerd krijgen de verschillen (les 
divergences) die zich nu tussen hen voordoen een grotere waarde en 
winnen daardoor aan betekenis. Immers, als het hier zou gaan om de-
zelfde mythen van historisch gesproken recente datum, dan konden 
verliezen of lacunes (des pertes ou des lacunes) worden verklaard door het 
vergeten van bepaalde details of door verwarringen; als de mythen el-
kaar echter tegenspreken (se contredisent), dan moet daar wel een goede 
reden voor zijn (ce doit être en vertu de quelque raison) (MC, 107).  

 
Het mythische denken wordt gedreven door een oorspronkelijk gebrek 
– vermoedelijke misschien een soort a-morele schuld – en de echte oor-
zaak of beweegreden voor de drang tot vereffening daarvan, is een on-
verzadigbare behoefte aan goede, helende redenen. Superhoning is een 
zuchtige macht van de resterende force die ons van alles en nog wat 
voorschotelt. Op het niveau van de analyse promoveert dit gebrek-re-
flex tot steeds hogere, meer samenvattende bewegingen van in- en uit-
sluiting, totdat de lezer naar adem snakt vanwege de ijle lucht, maar mis-
schien haakt zij wel eerder af: gewoon geen geduld of geen tijd meer. 

Om een variatie te maken op de term paralepsis, die als structurele 
term herhaaldelijk wordt gebruikt: er kan worden gesproken van pa-
ralapsus: de reflexies van relatieve tekens maakt plaats voor een reflexie 
van relatieve leemtes.1 En het gaat hier zeker ook om een denkstrategie 
 
1 De paralapsus houdt verband met de indirecte bewegingen van de structurele analyse. Elke 

lapsus heeft een structurele betekenis, dat wil zeggen is gerelateerd aan een andere lapsus, en 
maakt dus ook deel uit van een nexus van lacunes en mythemen. Absolute betekenisloosheid 
– als pendant van een absoluut weten – is bijgevolg relatief. In deze lijn moet ook de be-
wering worden geïnterpreteerd, die Lacan doet in zijn voorwoord bij The four fundamental 
concepts of psychoanalysis: ‘When the space of a lapsus no longer carries any meaning (or in-
terpretation), then only is one sure that one is in the unconscious. One knows’.  
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die Derrida als volgt heeft getypeerd: ‘de zin (le sens) verstoppen in de-
zelfde act waarmee men de zin ontdekt’ (ED, 44). In de volgende para-
graaf zal ik verder ingaan op deze performatieve logica. Eerst moet het 
aggregaat van mythen dat ons wordt voorgespiegeld nog tot een hoger 
niveau promoveren. 
 

We hebben aangetoond dat in de mythen van de Gé het meisje dat 
gek is op honing een logische functie (une fonction logique) vervult; waar 
zij verschijnt, personifieert zij het slechte huwelijk van de held, hoewel 
hij zijn vrouw uit zijn groep van aanverwanten heeft gekozen. Dit is een 
bepaalde combinatie binnen een permutatie (permutation) waarvan de 
andere mogelijkheden zijn: een goed huwelijk gesloten tussen aanver-
wanten, en een nog beter huwelijk, hoewel het gesloten is tussen vreemde-
lingen die zelfs vermoedelijke vijanden zijn. Dit combinatorische prin-
cipe (combinatoire1) berust dus (respose donc) op de lokale noties van endo-
gamie en exogamie; deze impliceren altijd een disjunctie (MC, 113). 

 
De filosofie van het koken, gelieerd aan de honing-mythen, reflecteert 
de universele huwelijksmoraal van wederkerigheid, die volgens Lévi-
Strauss toch ooit zou moeten hebben bestaan, en de mythen over ho-
ning – soms over een karakter dat ‘Honey’ wordt genoemd (HA, 265) – 
zijn met hun ambigue aspecten te begrijpen als negatieve, soms vrouwe-
lijke, holle spiegelgestalten van een kosmo-mythologica. Het thema van 
het huwelijk als uitstel van de consumptie van honing keert als leitmotiv 
steeds terug, op grond waarvan de volgende interpretatie mogelijk wordt: 
 

We begrijpen nu waarom het meisje dat gek is op honing voorbe-
stemd is tot een lamentabel einde: transformatie in een dier of ver-
dwijning. Haar gulzigheid en haar indiscretie (indiscrétion) zijn op zich 
geen voldoende reden, want deze tekortkomingen beletten haar niet 
om goed te huwen. Maar pas na haar huwelijk pleegt zij de ware mis-
daad: zij weigert haar moeder honing te geven die haar man heeft ver-
zameld. ... Bijgevolg bestaat de misdaad van het meisje dat gek is op 
honing hierin, dat zij haar egoïsme, haar gulzigheid en rancune door-
drijft tot het punt dat de cyclus van vereffeningen tussen aanverwanten (le 
cycle des prestations entre alliés) wordt doorbroken ... Al deze mythen bren-
gen dezelfde mededeling (le même message) over, ook al gebruiken ze 

 
1 Mijn vertaling van ‘combinatoire’ is gebaseerd op de Engelse vertaling van Greimas’ ‘com-

binatoire’: ‘combinatory principle’. 
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noch hetzelfde vocabulaire noch dezelfde grammaticale wendingen 
(MC, 123-124).  

 
Alle mythen ten zuiden en ten noorden van de Amazone-rivier verto-
nen als bij toverslag een ‘progressieve-regressieve ontwikkeling’ (HA, 
153), dus ‘of we nu de culturen van de Chaco of die van Guiana bestu-
deren, we constateren voortdurend dezelfde oppositionele en correla-
tieve relatie (la persistance du même rapport de corrélation et d’opposition) 
tussen de verse honing en de gefermenteerde dranken, hoewel de eerste 
de rol speelt van een constante term, wordt de plaats van de andere term 
ingenomen door bieren van verschillende samenstelling. Alleen de vorm 
van de oppositie blijft, maar elke cultuur drukt deze uit met verschil-
lende lexicale middelen’ (MC, 130; HA, 155). De gefermenteerde drank 
vertoont variaties in de vorm van maniocbier, maïs- en vruchtendran-
ken, maar ook hiervoor geldt dat een ‘logische armatuur verborgen (cachée) 
ligt achter de verhalen die bizar en onbegrijpelijk lijken’ (MC, 133; HA, 
157). Lévi-Strauss lijkt wel zijn alleenrecht op het dolle meisje te willen 
bewijzen door als enige, als spil, niet dol te draaien: een ‘aanhoudend ken-
merk’ (un trait pertinent) van het systeem is de spil (le pivot), waar alle ande-
re relaties om draaien (basculent), te weten de transformatie van geslacht: 
een meisje transformeert in een jongen die dol is op honing’ (MC, 134). 

Het voert veel te ver om alle genoemde transformaties individueel te 
bespreken. Duidelijk moge zijn, dat het honingfeest niet eenvoudig een 
feest van een personage of figuur is. Een groot aantal assen en spillen 
markeren de relaties tussen uiteenlopende categorieën: ‘honing/wild 
vlees, mannelijk/vrouwelijk, rauw/gekookt, letterlijke/figuurlijke bete-
kenis, diachronie/synchronie, droog/nat, hoog/laag, leven/dood’ (HA, 
165). Wat betreft het methodologische aspect kan nu het volgende wor-
den opgemerkt.  

Met de termen ‘as’ of ‘spil’ wordt hier zoiets bedoeld als ‘oppositie’, 
waarover in Het wilde denken was gezegd dat ‘de ‘geest’ van iedere op-
positie tamelijk hypothetisch blijft, en hiermee hangt tegelijk ook de 
grootste moeilijkheid samen, namelijk dat de reductie van binaire op-
posities op ‘listige wijze (insidieusement) weer hersteld wordt’ (PS, 89). 
Daarmee onderkende Lévi-Strauss een methodologisch probleem, te 
weten dat het bepaald niet zeker is of de structurele analyse tot meer of 
hoger begrip leidt. Gold echter de onzekerheid in Het wilde denken nog als 
algehele bron van een onbestemde twijfel, in Van honing tot as maakt de 
onzekerheid plaats voor een bepaalde en relatieve twijfel. Lévi-Strauss 
meent misschien zelfs listiger te zijn dan het listigste wezen: ‘Die grote 
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hoeveelheid van assen ondermijnt alle hoop om de architectuur (l’archi-
tecture) van de groep op aanschouwelijke (intuitivement) wijze te kunnen 
bevatten met behulp van diagrammen’ (MC, 140; HA, 167-168, mijn 
curs.). De beweging van de supplementariteit produceert hier, bijna uit 
innerlijke noodzaak, als vanzelf een hogere metafysische spil, namelijk de 
dichotomie aanschouwelijk/abstract of fenomenaal/noumenaal, materi-
eel/formeel, kortom typische kenmerken van de ingenieur en van de 
moderne wetenschap, een denkwijze die in Het wilde denken nog werd 
bekritiseerd als het etnocentrisch andere van het wilde denken. 

De uitsluitend negatieve connotatie die listigheid in Het wilde denken 
nog bezat, slaat in Van honing tot as om in een positieve: het is onver-
mijdelijk dat het mythisch denken als ‘gegeneraliseerd systeem’ (un sys-
tème généralisé, MC, 241; HA, 281) zich uiteindelijk ontpopt als abstract-
logische eenheid rond een schijnspil. Deze metafysische list is nauw 
verwant aan de arglistigheid (Erschleichung) die Kant aanduidt als ‘trans-
cendentale subreptie’ waardoor het onvermijdelijk is de ‘eenheid hypo-
statisch te denken’ (A 619;B 647 [vert. aangepast], zie ook KU §27, 97). 
In de Mythologica’s resulteert de logica, die het denken van onzin naar totale 
zin leidt, in een subreptief sublieme architectuur van stamcategorieën. 

Als de boodschap van de structurele analyse bestaat in het weten van 
onze grenzen, dan moet daarop, in Kants termen eveneens worden ge-
antwoord dat dit weten ‘de natuurlijke hang’ heeft om ‘grenzen te over-
schrijden’(A 642;B 670). De oneindige supplementariteit kan nooit zich-
zelf beginnen en nooit zichzelf afsluiten. Terwijl Lévi-Strauss bezig is de 
illusies van het bezige wezen door te prikken, is hij tegelijk op geslepen 
wijze bezig de rol van spil over te nemen.  
 
De dominante logica: mythomatica 
De dominante logica van de Mythologica’s houdt ten eerste verband met 
een slinkse manipulatie: één voorafgaand inert residu is geobserveerd, en 
op grond daarvan wordt al het materiaal symmetrisch gedynamiseerd rond 
een spil van spillen: ‘niets is te abstract voor het primitieve denken, en hoe 
hoger (le plus haut) wij stijgen naar de wezenlijke en gemeenschappelijke 
voorwaarden van de beoefening van al het denken (de toute pensée), hoe 
meer deze de vorm aannemen van abstracte relaties’ (MC, 401). 

Er zouden tenminste twee logica’s kunnen worden onderscheiden, een 
logica van kwaliteiten en een logica van vormen.1 Deze verdubbeling 
 
1 Marcel Hénaff meent dat er drie logica’s kunnen worden onderscheiden: ‘logica van 

kwaliteiten, logica van vormen, logica van proposities’, Claude Lévi-Strauss et l’anthropo-
logie structurale, 225.  



 335

wordt toegevoegd aan de systematische verdubbelingen van structuur en 
gebeurtenis, syntagma en paradigma, discretie en relatie, inertie en reste-
ren, symmetrie en supplement etc. Zoals Derrida in De la grammatologie 
heeft beschreven voltrekt zich hier een oerschrift dat onafsluitbaar is. 
Toch meent Lévi-Strauss dat sluiting mogelijk is, waarschijnlijk omdat 
het mythische denken gefundeerd zou zijn in een pretextuur, ‘het canvas 
(le canevas) waarop de mythe borduurt’ (MC, 143). Hoe wordt nu de 
logica van kwaliteiten ingeweven in de pretext van inertie, binnen het 
kader van de logica van vormen? 

Om het vocabulaire van de mythen verder te kunnen exploreren her-
introduceert Lévi-Strauss de eerste spil: de boom. Aan de boom uit M1-20, 
die als verticaal scharnierpunt diende van een hoog/laag onderscheid was 
de ‘holle boom’ reeds toegevoegd als belangrijkste schema voor hori-
zontale vormen van symmetrie, maar ook voor de opposities intern/ 
extern. De boom vormt aldus de driedimensionale roterende spil met be-
hulp waarvan de kwalitatieve logica (waarmee kwaliteiten als rauw/ 
gekookt, vers/rot, droog/nat worden getransformeerd) kan worden om-
vat door de logica van vormen (met betrekking tot leeg/vol, hol/ 
massief, intern/extern)1. Hoewel de titel Mythologica’s aan dit meervoud 
is verbonden, kan zeker niet worden gezegd dat de logica van vormen 
uit de zintuiglijke logica volgt, of zelfs chronologisch erna komt.  

De logica van vormen wordt door Lévi-Strauss weliswaar pas halver-
wege de Mythologica’s genoemd, maar van aanvang af speelde deze logica 
al subreptief mee. Het is pertinent misleidend om te spreken van pro-
gressie (progrès) ‘van de ene logica naar de andere’ (MC, 407). Niet alleen 
betekent de naam Baitogogo, de held van M2 ‘de uitgestotene’ of ‘uitge-
slotene’ (le confiné, CC, 63; du garçon cloîtré, MC, 331), zijn structurele po-
sitie kan ook alleen op basis van een intern/extern onderscheid worden 
begrepen. Van aanvang af reguleert de logica van vormen subreptief de 
mythomatica. De vormenlogica werd verstopt door hetzelfde ambigue 
wezen dat de logica van kwaliteiten heeft ontdekt. Het is de dominante 
denkvorm waarmee de rest van het residuele wordt uit- en ingesloten. 

De boom fungeert overduidelijk, evenals in Kants universum, als een 
‘stambegrip’, een ‘stamboom’ (A 81-82;B 107-108)2. Hoe nu het mythi-
 
1 Zie ook HA, 472-473. 
2 De ‘stam’ heeft een even fundamentele status binnen de structurele als de transcendentale 

analyse: de categorieën zijn volgens de Kritiek van de zuivere rede ‘de ware stambegrippen’ 
(A 81; B 107) De fenomenale contingentie die aan het mytheem van de (boom)stam 
kleeft wordt volstrekt gereduceerd door zijn mytho-mathematische functie van symme-
trie-as. Kant begint niet toevallig zijn analyse van het specifieke karakter van de doelmati-
ge organisatie van de natuur met de boom (in §64 van de Kritiek van het oordeelsvermogen). 
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sche denken, met behulp van verschillende schema’s, zich als een my-
tho-matische nexus van transformaties voortzet, kan voorbeeldig en en 
detail worden gedemonstreerd met de mythe M238: 
 

Dus wat gebeurt er? De jaguar achtervolgt de jager rond de boom en 
hun respectievelijke posities worden, nadat deze aanvankelijk absoluut 
zijn onderscheiden (absolument définies), relatief, omdat men niet langer 
weet wie achter wie aanzit, wie de jager of de prooi is. Zijn achtervol-
ger ontvluchtend, haalt de vluchteling de jaguar in en verwondt hem 
bij verrassing; er resteert hem niets anders dan hem af te maken. Hoe-
wel het systeem beperkt blijft tot twee termen, is het niet meer een 
polair systeem, het is cyclisch en reversibel geworden: de jaguar was 
sterker dan de man en de man is sterker dan de jaguar (MC, 148-149).  

 
Met soms mozaïek-achtige effecten werkt de boom als roterend centrum 
van een ‘cyclus van transformaties’ (HA, 197) en dient daarbij niet alleen 
als symmetrie-as van lijnsymmetrie, maar ook als spil van puntsymme-
trie. Er volgen ‘hybride syntagmatische sequenties’ die ook weer moeten 
resulteren in een ‘meta-systeem’ (HA, 194). Cruciaal is dat hierbij de 
boomsoort nog niet nader wordt benoemd – straks zal blijken dat de 
boom zich moet verspillen in tenminste twee boomsoorten. Nog even 
staat de circulaire beweging centraal, waarbij de boom de spil van allerlei 
cycli vormt, met de bedoeling om op een andere manier te illustreren 
dat het systeem niet alleen circulair is, maar ook hol (concaaf-convex; 
convex-convex, etc.). Bijvoorbeeld: hoewel de bij en de boomkikker 
volgens de dichotomie water/vuur tegengesteld zijn (HA, 168), wonen 
zij beide om goede redenen in de boom: zowel de bij als de boomkikker 
gebruiken de holte in de boom als ‘schuilplaats tegen de jaguar’ (HA, 
197). Deze schuilplaats transformeert later in een val voor de jaguar (zoals 
rauwe honing bij het dolle honingmeisje).  
 

Zo worden vele dimensies en zoëmen een onderdeel van een samen-
stelling (une combinatoire) die op een onafhankelijke wijze opereert en 
het recht van substitutie uitoefent op de termen van een systeem van 
opposities, waarvan de ervaring slechts een toestand kent, terwijl het 
mythische denken het voorrecht heeft ook de andere toestanden te 
creëren (MC, 171; HA, 202).  

 
Met deze onafhankelijk opererende samenstelling hangt de genoemde 
verspilling nauw samen. De boom kan namelijk gerekend worden tot 
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twee families. De voormalige spil of as kristalliseert als volgt uit in een 
reeks opposities: die van de palm- en de pruimenboom. De kern van de 
pruimenboom is massief en hard en niet aan bederf onderhevig (imputres-
cible), de kern van de palm is daarentegen zacht en wordt als meel ge-
bruikt (‘de Warau gebruiken hetzelfde woord, aru, zowel voor manioc-
meel als voor meel van de palm’, MC, 199; HA, 233-34). Beide bomen 
leveren voedsel: de pruimeboom extern voedsel, de palmboom intern 
voedsel. Deze opposities zijn vervolgens weer af te lezen aan de eigen-
schappen van de ‘houten bruid’ (HA, 219, 226) die de metamorfose 
blijkt te zijn van het dolle meisje (M212-218): 
 

Wanneer de houten bruidegom of de bruid van de stam van een palm-
boom komen, zijn zij voeders. Zij voorzien hun aanverwanten van 
meel (de bruid in M263a, b) of vis (bruidegom in M241) en we weten dat, 
vanuit het perspectief van de Warau, de meel-vis groep ‘echt voedsel’ 
constitueert. Maar komt de houten bruid voort uit de stam van de 
pruimenboom, dan speelt zij de rol van minnares en niet van voedster. 
Bovendien is zij een negatieve minnares (ze kan niet worden ge-
penetreerd) in plaats van een positieve voedster. De bijl zal de voedster 
vernietigen, maar juist de minnares voltooien (HA, 234-35). 

 
Als we deze mythen nu invoegen (replacer) in de grotere groep van my-
then van de Bororo en de Gé, dan volgt daar volgens Lévi-Strauss uit 
dat de ‘wereld van de mythologie rond is’ en ‘een gesloten systeem 
vormt’ (MC, 201; HA, 236). Maar rond betekent nog geenszins bol of 
hol. Anders gezegd, hoe laat Lévi-Strauss de tweede dimensie promo-
veren tot de derde dimensie, en hoe evolueren deze gezamenlijk tot een 
formeel en abstract niveau, tot één tijdloze wereld? 

Om een hoger abstractieniveau te kunnen bereiken, moet eerst wor-
den gewezen op de houten bruid van een Guiana-mythe (M259 ) die op 
etiologisch niveau een bepaalde functie heeft: het verklaren van de oor-
sprong van de frictie-techniek om vuur te maken (HA, 240). Het gaat 
om een techniek waarbij een stokje dwars op een stuk hout geruisloos 
wordt rondgedraaid zodat er een hoge wrijvingswarmte ontstaat. Deze 
techniek wordt vervolgens tegenover de zogenoemde techniek van 
percussie geplaatst (ketsende vuurstenen) die in een andere Guiana-my-
the voorkomt (M266). Beide technieken waren bekend bij de indianen. 
Vooral de techniek van frictie behoort tot de seksuele code (de percus-
sietechniek moet veeleer tot de akoestische code worden gerekend): 
‘Het is bekend dat technieken voor de productie van vuur door middel 
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van draaiing (of door frictie) een seksuele connotatie hebben in ver-
schillende delen van de wereld, en zeker in Zuid-Amerika: het passieve 
hout wordt vrouwelijk genoemd en de stok, die men ronddraait of 
voor- en achteruit beweegt, mannelijk’ (HA, 246). De oorsprong van 
vuur kan zo aan een imaginair, technisch en seksueel niveau worden 
gekoppeld: in M259 is namelijk de imaginaire voorloper van de oorspong 
van vuur de kikker die vuur braakt; in een andere Guiana-mythe (M272, 
als intermediair tussen M259 en M266) is de imaginaire voorloper een 
oude vrouw die vuur maakt door knetterende vlammen uit haar anus op 
brandhout te richten.  

Lévi-Strauss stelt nu de volgende hypothese op: ‘Als we uit de twee 
mythische proposities concluderen dat vuur geproduceerd door frictie 
oorspronkelijk werd uitgebraakt, en dat vuur door percussie oorspron-
kelijk door excretie werd geproduceerd, dan leidt dat tot de volgende 
vergelijking: frictie : percussie :: mond : anus.’ (HA, 246). Dit vuur-sche-
ma leidt, via tal van andere vochtige en tochtige lichaams-analogieën, 
waarbij penetratie (van een holle boom) en excretie in relatie tot mond, 
anus en vagina (menstruatiebloed) een rol spelen, tot de reeds geformu-
leerde gedachte, dat de Guiana-mythen de inversie (regressie) van de Gé-
mythen vormen. Meetkundig gesproken zijn we nu 180o verwijderd 
‘van ons beginpunt’ (notre point de départ, MC, 216). Aan de uitdrukking 
‘beginpunt’ beantwoordt echter realiteit noch begrip, en dat geldt eo ipso 
voor het eindpunt. 

Om de beweging van convertibiliteit te voltooien, staat Lévi-Strauss 
niets anders te doen, zo zou men zeggen, dan de halve cirkel sluitend te 
maken. Dat is ook heel wel mogelijk, ‘maar als we nu, in plaats van ons 
op een volmaakte manier en in één keer naar het beginpunt te begeven, 
op langzame wijze op onze schreden trachten terug te keren, dan ver-
schijnen er andere verbindingen die, zoals de topografen zeggen, ‘bre-
tels’ (bretelles) vormen, die ons in staat stellen onze mythe te verbinden 
aan de vele andere die wij reeds hebben bestudeerd’ (MC, 216; HA, 
253). Waarom die bretels? Het lijkt er op dat er – met betrekking tot de 
Warau-mythe M273 – nog iets anders moet worden aangetoond dan de 
inmiddels welhaast ten overvloede geïllustreerde logica van wederkerig-
heid. ‘Deze verkortingen (raccourci, kan ook met ‘ellips’ worden vertaald) 
gaan langs de binnenkant van de bol: waaruit zou moeten volgen dat de 
wereld van de mythen niet alleen rond is, maar ook hol (creuse)’ (MC, 
216). Het stambegrip van de holle boom bepaalde – subreptief a posteri-
ori – van meet af aan de archi-textuur van de holle wereldbol met zijn 
dominante mythomatica van interieur/exterieur. Het inerte residu moet 
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altijd al een overblijfsel zijn geweest van een relationele holte, of beter, 
van een lacunaire voorbewerking. 

Resumerend kan worden gezegd dat de mythologie van de honing in 
allerlei variaties verlies thematiseert. ‘In de eerste plaats het verlies (la 
perte) van honing’ ... ‘en dan het verlies van wild vlees’ ... ‘verder het 
verlies van cultuur en de kunsten van de civilisatie ... tenslotte een ver-
lies dat veel ernstiger is dan alle andere: het verlies van de logische cate-
gorieën zonder welke de mens niet meer de oppositie tussen natuur en 
cultuur kan conceptualiseren en niet meer de verwarring van de tegen-
stellingen kan overwinnen (surmonter)’ (MC, 221). Deze mythen be-
schrijven kortom een toestand van verval, chaos, ‘duistere vaagheid’ en 
‘terugval tot de natuur’ (une chute vers la nature) (ibid.). Hoewel er sprake 
is van een welonderscheiden beweging van inversies, en dus van con-
gruentie, waarmee de hypothese wordt bevestigd, dat ‘de mythologie 
van honing en die van tabak symmetrisch overeenstemmen’, heeft Lévi-
Strauss nu het vermoeden dat ‘die hypothese onvolledig (incomplète) is’ 
(MC, 222). Deze onvolledigheid ‘duidt op de aanwezigheid (la présence) 
van een constitutief hiaat (un écart constitutif) tussen de inhoud van de 
mythe en zijn vorm’ (ibid.). Voor het eerst wordt hier de dichotomie 
tussen inhoud en vorm als constitutieve ma-thesis gepresenteerd, dat wil 
zeggen als metafysische en geenszins als semiotische oppositie. 
 
De deconstructie van Isis 
Voor het structuralisme heeft de kwestie van de a priori lege begrippen (A 
51, B 75; A 155, B 194; A 220, B 267; A 259, B 315) volledig aan gel-
digheid ingeboet. Een volstrekt zuiver begrijpen bestaat eenvoudigweg 
niet, effecten zijn effecten van bepaalde perspectieven en vice versa: het 
gebrek aan honing ofwel het verbod op ongelimiteerde honingconsump-
tie is ooit door ons ingesteld. Dit effect heeft inverse relaties tot gevolg. 
De voltooiing van de mythomatica van de lege en holle ruimtes (die geen 
a priori zuivere vormen zijn) kan alleen worden bereikt volgens een re-
gressief en progressief procédé, een simultaneïsme, ofwel een oneindige 
pro- en paraleptische limitatie.1 Elk punt is een scharnierpunt omdat pun-
ten en ogenblikken slechts grenzen zijn, dat wil zeggen onverhulde plaat-
sen van relatieve beperking.2 Vrijwel aan het einde van de Mythologica’s 
merkt Lévi-Strauss op dat hij ‘geleidelijk aan tot de conclusie is gekomen 
dat de mythe van de nestrover een scharnierfunctie (un rôle de charnière) 

 
1 Of in kantiaanse terminologie: ‘restringeren’, vergelijk: A146-147/B186-187 en A155/B194).  
2 Vergelijk: A169/B211. 
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speelt in het mythologische systeem van de twee Amerika’s’ (HN, 457). 
De totaliteitswerking van de structurele analyse is, geleidelijk aan, gericht 
en afgestemd op het doel van universele, restloze scharnierbaarheid.  

Zelfs formeel gesproken kan herstel van verlies nooit tot een volstrekte 
symmetrie leiden: er is niet niets, zelfs geen ‘afgrond’ (A 622;B 650), al 
zijn de diepten van het menselijk hart wel onpeilbaar (Leer van de deugd 
§22). Een activiteit van herstel door roken en verroken is slechts een be-
trekkelijke spiegelgestalte van het verlies of de vernietiging van pure ho-
ning. In een totaal scharnierbaar en reflexief universum is sprake van on-
eindige reversibiliteit, ogenschijnlijk tijdloze omkeerbaarheid van plussen 
en minnen, geen vernietiging, geen verlies, geen herstel. Alleen een be-
paalde leesrichting kan een gewenste sequentie van destructie en con-
structie opleveren, zodat bijvoorbeeld de mythen van tabak en honing 
als een doelmatige keten kunnen worden begrepen. Zonder leesrichting 
of een bepaalde oriëntatie is elke zin grondeloze onzin. 

Alleen door een al dan niet subreptief verlangen of gewenst perspectief 
kan een paradigmatische verzameling worden geïnterpreteerd als een 
specifiek vervolg, bijvoorbeeld als reparatie, als herstel van een breuk. 
Lévi-Strauss kiest voor deze leesrichting: de functie van tabak bestaat in 
het repareren (refaire) van datgene wat de honingfunctie heeft vernietigd 
(a défait), dat wil zeggen het herstellen (rétablir) van een verbinding (com-
munication), tussen de mens en de bovennatuurlijke orde, waar de verlei-
delijke macht van de rauwe honing (die niets anders is dan de macht van 
Kants ‘rauwe natuur’, R, 99) aanstuurt op het onderbreken ervan (l’a 
conduit à interrompre) (MC, 222). Het dolle meisje heeft in de structurele 
analyse dezelfde functie als Isis in de transcendentaalfilosofie. Deze dol-
makende maagdeljke Isis is nodig als excessief lustobject en moet tegelijk 
symmetrisch-regelmatig ongesteld worden (huwbaar verdwijnen). Zij is 
onderworpen aan de Regel en zij moet oplossen in de mythologische 
dynamiek, een oplosmiddel dat kennelijk tot superdoel heeft het ratio-
nele totaal-herstel van de noodzakelijke interruptie. De wilde denker 
vraagt zich zoiets af als: zou het niet dezelfde kracht kunnen zijn die haar 
verwondt en haar wond stelpt (haar zwanger en zuster maakt)? De 
onbegrijpelijke oorzaak van haar pijn, haar ongesteldheid – waar bloed 
is, is pijn, zoals waar rook is, vuur is – moet worden hersteld en gesteld 
als een zinzwangere, inversieve vloeistof. De activiteit van heling, rich-
tingbepaling en wetgeving mag echter niet van Isis uitgaan (zij is altijd 
lijdend voorwerp of lustobject). In de optiek van Kant moet Isis a priori 
een redelijke en gesluierde natuur (geweest) zijn en dus ook a posteriori 
één worden. Volgens Lévi-Strauss moet Isis altijd gespleten zijn, maar 
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met spilaandrijving. De paradox van de honing – van een geworden 
eenheid – wordt opgelost, maar dat houdt niet een eenduidige toestand 
in. De weerzinnige Gemeinsinn wordt aldus gearticuleerd in relationele 
categorieën, we moeten immers bedenken dat rauwe honing (zonder 
water) gelijk staat aan vergif (evenals gekookte tabak) en dat gerookte ta-
bak (met vuur) een heilig genotmiddel is, evenals de in water gefermen-
teerde honing (alcohol): 
 

alleen door de mythen op deze wijze te begrijpen, is het mogelijk om 
een gemeenschappelijke noemer te vinden voor alle verhalen waarin 
de heldin een meisje is dat dol is op honing, hetzij – zoals bij de 
Chaco – dat zij wat honing betreft daadwerkelijk een gulzigaard is, 
hetzij dat de mythen haar voornamelijk beschrijven als hunkerend naar 
een huwelijkspartner (M135-136, M298) of een geadopteerd kind (M245, 
M273), en soms beide tegelijk (M241, M243-244; M258), zodat aldus het idee 
van ‘wittebroodsweken’1 tot zijn uiterste grens (son extrême limite) wordt 
doorgevoerd, zoals het bij ons door het gedicht van Baudelaire wordt 
geïllustreerd in de manier waarop de verwantschapsrelaties zich ver-
enigen in de geliefde persoon:  
 

Mon enfant, ma soeur  Mijn kind, zusje mijn, 
Songe à la douceur  Hoe mooi zou het zijn 
D’aller là-bas vivre ensemble!  Om samen te leven daarginder! 

(MC, 254) 2 
 
De mannelijke hoofdpersoon van de Bororo, het incest-personage van de 
uitgesloten jongen (du garçon cloîtré) wordt op deze wijze verenigd met zijn 
vrouwelijke spiegelbeeld in het gulzige meisje, zijn kind-zuster-vrouw. De 
verscheidene patri- en matrilineaire verwantschapsrelaties van de Bororo 
en de Gé worden gemengd maar niet verward, ze worden op kruiselingse 
wijze, als in een chiasme, uitgewisseld. ‘Dit kan geen toeval zijn’ (il ne peut 
s’agir d’un hasard, MC, 290). Maar wat wil ‘geen toeval’ zeggen? 

Terwijl Lévi-Strauss de deconstructie van Isis mogelijk maakt, recon-
strueert hij deze figuur tegelijk als ideaal paar. Het is in de eerste plaats 
volgens Lévi-Strauss geen verzinsel maar een bloot feit dat met ‘het-
zelfde bamboe-mes’ (le même couteau de bambou) jongens en meisjes ritu-

 
1 In het Nederlands gaat hier een associatie verloren. Zowel in het Franse lune de miel als het 

Engelse honeymoon bestaat een verband tussen honing en geoorloofde seksuele lust.  
2  Uit Les Fleurs du mal, de eerste regels van het gedicht L’invitation au voyage. Vertaling door 

Peter Verstegen. 
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eel worden ingewijd (om de voorhuid bij jongens af te snijden en het 
maagdenvlies bij meisjes door te prikken). Het hollestambegrip krijgt met 
dit schema van het bamboe-mes een nieuwe en finale loot. Het gebruik 
van het bamboe-mes zou namelijk duiden op een ‘equivalentie van de 
seksen ondanks hun klaarblijkelijke verschillen’ (MC, 294; HA, 343-344).  

Toch wordt met deze unieke mythe reeds de kantiaanse ‘mythico-de-
ductieve’ (ibid.) onderschikking van de esthetische vriendschap gede-
construeerd: honing en tabak zijn, net zomin als liefde en respect, zuiver 
symmetrisch te scheiden substanties. Het precieze effect van Lévi-
Strauss’ deconstructie van Kants ‘grote zedelijke krachten’ (6: 449) kan 
als volgt in kantiaans vocabulaire worden vertaald. In het besluit van de 
Leer van de deugd, aan het einde van §46, beschrijft Kant een vriendschap 
die gekenmerkt wordt door ‘de zoetheid van gevoelens’ waarbij zelfs 
personen kunnen ‘samensmelten’ en deze vriendschap is ‘iets zo t e d e r s  
(etwas so Zartes)’ dat die toestand zich ook ‘geen moment kan verzekeren 
tegen o n d e r b r e k i n g e n ’ (6: 471, spatiëring van Kant). Deze honing-
achtige vriendschap zou kenmerkend zijn voor ‘ongecultiveerde perso-
nen’. Vanuit Kants perspectief geldt dat niet alleen voor het ‘volk’ om 
hem heen, maar uiteraard ook voor alle wilden in en rond het tropische 
oerwoud, en het hele schone geslacht. In zijn optiek moet deze estheti-
sche vriendschap ondergeschikt zijn en blijven aan de zuiver morele vriend-
schap, en daarom liquideert hij deze vriendschap. Dat wil zeggen, hij 
doet het voorkomen alsof tedere vriendschap, zuiver ethisch gezien, in 
alle gevallen vanzelf in rook opgaat: ‘in alle gevallen (auf alle Fälle) kan 
de liefde in de vriendschap geen affect zijn, omdat een affect in de keuze 
blind en in de voortzetting in rook opgaat (verrauchend)’. De honing- en 
tabaksmetafysica van Lévi-Strauss kan nu begrepen worden als decon-
structie van Kants metafysica van de vriendschap: de tedere, honingachtige 
vriendschap is als gistend genotmiddel en vergif innig verstrengeld met de 
rokende en walgende vriendschap. Die substanties zijn van een zelfde 
vluchtigheid. Behalve een listige deconstructie, heeft echter het structurele 
schematisme, bijna tegelijkertijd, een synthetiserend en herstellend effect. 
 
De unieke mythe: de herstelde Isis 
De mythen vormen nog steeds ‘geen homogene groep’ (HA, 344). Een 
complexe transformatie is nodig om dit ‘probleem te overwinnen (surmon-
ter) en een reële equivalente relatie tussen de mythen te verkrijgen (une 
relation réelle d’equivalence entre les mythes)’ (MC, 295). 

In het verhaal van een nieuwe Tacana mythe M303 worden alle oppo-
sities uit de voorgaande mythen-groepen gethematiseerd in een, in be-
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ginsel, oneindige reeks: vrouwelijk : mannelijk :: lang : rond :: klopge-
luid : fluitgeluid :: heel : half :: groot : klein :: diep geluid : schel geluid 
:: hol : massief, etc. Deze ‘laatste’ mythe vormt aldus een spil – een laat-
ste loot van de stam – waar de andere mythen zich om heen zouden 
slingeren (MC, 303; HA, 353), maar anderzijds zijn om deze spil even 
zovele verhaallijnen gewikkeld als het aantal mythen dat tot nu toe is 
geanalyseerd (volgens het genealogische proces van de snel aangroeiende 
segmenten van de bamboestok). De status van deze spil is derhalve rela-
tief en wordt geheel bepaald door de ingeslagen leesrichting, door het 
perspectief van waaruit tot nu toe is gewerkt. ‘Deze onzekere relatie is 
zonder twijfel de prijs die betaald moet worden voor het trachten te 
begrijpen van een gesloten systeem (un système clos)’ (MC, 304).  

In volstrekte omkeerbaarheid huist de schone schijn van tijdloosheid 
en tegelijk richtingloosheid, vertrooiing, grondeloosheid. Om het sys-
teem op een dynamische manier sluitend te krijgen moet het lokale si-
multaneïsme ook weer ondergeschikt worden gemaakt. Anders kan 
immers M303 als ‘interne syntagmatische keten’ in geen enkel opzicht 
worden onderscheiden van de ‘externe paradigmatische verzamelingen’ 
van alle vorige mythen. Met andere woorden, het reeds genoemde pro-
bleem van het ‘listig’ af- en toenemen van relaties keert terug. Lévi-
Strauss noemt het nu het ‘paradoxale resultaat van de multi-dimensio-
naliteit van het mythische veld’ en lost het probleem als volgt op: 
 

Het onderscheid tussen een interne syntagmatische keten en een ex-
terne paradigmatische verzameling, dat aanvankelijk helder was, is zo-
wel theoretisch als praktisch geneigd te verdwijnen (tend à s’abolir), 
want zodra het mythische veld eenmaal is ontstaan, definieert de arbi-
trair gekozen as (l’axe arbitraire choisi), ter exploratie van dat veld, tege-
lijkertijd de serie, die dan noodgedwongen de rol van syntagmatische 
keten zal spelen, en tevens de transversale relaties op elk punt van de 
serie, die dan functioneren als paradigmatische verzamelingen. Afhan-
kelijk van het perspectief van de analist kan elke serie als syntagmati-
sche keten of paradigmatische verzameling dienen, en die oorspron-
kelijke keuze (ce choix initial) zal het karakter (syntagmatisch of para-
digmatisch) van alle andere series determineren (MC, 305; HA, 356). 

 
Vanwege een bedreigend ‘verdwijnen’ moet de mythe M303 in absolute 
zin worden onderscheiden (qui le différencie dans l’absolu) van alle vorige 
mythen (MC, 306). Onder voorwendsel van bedreigende arbitrariteit, 
verleent Lévi-Strauss zijn eigen perspectief absolutie en zo verschijnt er 
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als vanzelf een ware kloof: ‘Een kloof verschijnt (un décalage apparait) 
tussen M303 en de mythen die we tot dezelfde groep hebben gerekend: 
deze mythe is tegelijk verwant aan, en meer dan de andere (plus qu’eux)’ 
(MC, 306). Deze kloof verschaft het mythomatische gedoe een totale zin.  

De Tacana-mythe heet niet voor niets logischerwijze complexer (logi-
quement plus complexe). Deze mythe zou subreptief meer aspecten trans-
formeren dan alle voorgaande die daarmee direct degraderen tot ‘semi-
mythen’. Vanwege deze onvermijdelijke schijn komen we middels ‘een 
unieke mythe’ (un mythe unique) – minstens zo uniek als het unieke 
schema van de referentiemythe M1 – in een ‘meta-groep’ terecht, waarin 
een mythe ‘voorziet in een leemte (combler la carence) (omdat een opvoe-
ding uitsluitend bestemd voor de ene sekse niet anders begrepen kan 
worden dan als een tekortkoming (manquer) ten aanzien van de andere 
sekse), door over te gaan tot de derde oplossing (à la tierce solution) van 
een gelijke (égale) opvoeding voor iedereen’ (MC, 307). De interne 
kloof heeft het categorische effect van volstrekte gelijkwaardigheid. Uit-
gaande van de oorspronkelijke keuze – ce choix initial van M1 – stuiten 
we via het ‘voorafgaande’ vlechtwerk op de inversie van de oorspronke-
lijke leegte (la carence initiale) in de vorm van een soort superspil: 
 

Alle mythen die wij tot nu toe tot dezelfde groep als M303 hebben ge-
rekend verwijzen naar de opvoeding van jongens of meisjes apart, 
maar nooit van beide tegelijk ... In dat opzicht is M303 vernieuwend, 
want deze mythe is een verhandeling over een gemengde opvoeding, 
die plaatsvindt op de banken van dezelfde school (la même école), waar 
de Émile van de Gé-familie en de Sofie van de Guyano-Amazone-fa-
milie op zitten (MC, 306)1. 

 
Lévi-Strauss refereert aan Rousseau en interpreteert aldus het paradigma 
van de Tacana-mythe als een verhaal over een getransformeerde meta-
mythe van het ideale schema van gelijkwaardigheid van beide seksen, dat 
niet langer gepredestineerd is door een asymmetrische, seksistische machts-
verhouding: de uiteindelijke vereffening van het initiële, gewelddadige 
verschil dat het effect was van uithuwelijking (ce choix initial). Wat hen 
verbindt is het mes en de school. Een soort Spartaanse opvoeding. Dat 
kan niet echt vriendschap worden genoemd, of? Komt er iets moois tot 
bloei, uit dit paar?  

De metamythe van ‘Émile en Sofie’ is enerzijds semantisch een vol-

 
1 Émile en Sofie zijn de leerlingen in Émile, het traktaat over de opvoeding van J.J. Rousseau. 
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tooide gedachte te noemen. Toch is de Tacana-mythe formeel een arbi-
traire positie, een triviaal tooisel in het proces van de logica van holle 
vormen, het resultaat van een subreptieve leesrichting. De bamboe-fei-
ten en de gevlochten schema’s zijn zoals alle netwerken slechts enkele, 
tamelijk willekeurige, loten van performaties en suggesties. In relatie tot 
alle voorgaande ketens zou de structurele betekenis van M303 begrepen 
kunnen worden als de verspilling van spillen of de verwinding van 
windsels. Met dit innerlijke keerpunt wordt in het hart van de mythe de 
schematisch gegenereerde onzin geannuleerd. Een superspil scheidt en 
verbindt twee volstrekt arbitraire punten, een virtueel referentiepunt 
(M1) met een virtueel culminatiepunt (M303). Lévi-Strauss noemt het 
uitwissen van het verschil tussen syntagma en paradigma een verlies. Er 
moet een prijs worden betaald. Maar deze uitwissing heeft ook een 
subreptieve winst: door de verspilling wordt de residuele tijd getransfor-
meerd. Dit laatste zal ik nog iets verder toelichten. 

De structurele analyse beoogde tot nu toe eigenlijk niets anders dan de 
relatie tot het inert gemaakte residu om te keren: het ene blote feit, sub-
reptief voorafgaand aan structuraliteit, zal niets anders kunnen zijn dan 
een symmetrisch deel, een effect van een altijd al zinvolle splijting, die 
via de complexe liquidaties van relaties een menselijk paar – waarom ook 
niet: een ideaal humaan paar – als schijnspil moet hebben. Anders ge-
zegd: het arbitraire begin van structuraliteit, als ogenschijnlijk één ver-
trekpunt, is als voorafgaand inert moment gelieerd – via de positieve spil 
van een echtpaar als culminatiepunt – aan een toekomstig tweede mo-
ment, een gecalculeerd, symmetrisch eindpunt. We worden steeds hel-
derziender. 
 
Nog een reeks onvoorziene giften 
De prijs van simplificatie en reductie, die nu eenmaal voor een bepaalde 
leesrichting betaald moet worden, rendeert. Er kan ter afsluiting van het 
systeem een relatief makkelijke weg worden gevolgd (het zou ook an-
ders kunnen, maar dan ‘ten koste van een extra inspanning voor de lezer 
(au prix d’un effort supplémentaire pour le lecteur)’ (MC, 326). Allerlei gebo-
den en verboden in relatie tot de geluiden in het oerwoud vormen ‘een 
algeheel systeem van verschillende assen’ (HA, 324) die, als ‘structuur 
van de akoestische code’ (HA, 328), in een prisma kunnen worden 
weergegeven. De mythomatica van de holle vormen krijgt, zoals gezegd, 
haar beslag in een subreptieve bouwkunst. Het prisma is de eerste 
bouwsteen van een bouwkunst van holle, akoestische systemen: holtes 
van taallichamen en andere akoestische lichamen. Omdat ‘het structura-
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lisme volstrekt teleologisch is’ (HN,615; NM, 687), kunnen ook de aller-
laatste lacunes, die de voor- en nagerechten van de honing-tabakmytho-
logie nog scheiden van de mythische hoofschotel, worden in- en aangevuld. 
Ze omlijsten als het ware de hoofdschotel (wellicht ten overvloede: met 
hoofdschotel bedoel ik de eerste paradigmatische verzameling M1-12, 
georganiseerd door de relationele categorieën rauw-gekookt. Die verza-
meling wordt hier overigens opgerekt: M1-20, zie: MC, 258; HA, 302). 

De meticuleuze uiteenzetting van de akoestische code heeft vooral de 
bedoeling om een maximaal effect te bereiken met een akoestisch detail 
uit de Tereno-mythe M24 (waarop ik hierboven al gewezen heb). Tijdens 
de analyse van de cyclus van destructief vuur→ tabak → vlees → kook-
vuur→ jaguar → destructief vuur (in M7-25) ‘was het niet nodig (n’avait 
pas été nécessaire) te wijzen op een detail van M24, dat echter nu in een 
algehele zoektocht naar herstel, rekening houdend met de voorgaande 
overwegingen, op de voorgrond moet worden geplaatst: de held slaat 
zijn sandalen tegen elkaar om makkelijker honing te kunnen vinden’ 
(MC, 286). Hij roept om honing door middel van een lokkende ‘klop-
roep’ (appel cogné). Dit appèl heeft Lévi-Strauss in dezelfde handeling ver-
stopt waarmee hij een ‘ontbrekend motief’ ontdekte (CC, 72). 

Midden in een mythe, die centraal stond in de demonstratie van de 
vuurcirkel, verschijnt zo paraleptisch een centraal motief van de honing-
mythologie. Op basis van dit akoestische detail blijkt er een logische, en 
wel een fono-oto-logische1 relatie gelegd te kunnen worden met een Ta-
cana-mythe M303a die wederom het verhaal van de nestrover vertelt (de 
hoofdpersoon is een slechte jager maar wel een uitstekende boer). De 
verwantschap tussen de Tacana-mythe en de Tereno-mythe is onbe-

 
1 In Otobiographies staat het taalspel van auto-oto centraal, kortweg te karakteriseren als het 

‘ik’ dat naar zichzelf luistert, en zichzelf toespreekt: dit ik is nooit hetzelfde. Het auto-lo-
gische ik kan zichzelf niet vernemen of begrijpen, behalve dan in het beluisteren van ie-
mand, het vernemen van iets dat hij/zij zelf niet is. Derrida gebruikt de term ‘dislocatie’. 
Dat het auditieve aspect, en daarmee de thematiek van de otologie, aan het einde van het 
tweede deel van de Mythologica’s als quasi-empirisch feit de suggestie van een afsluiting 
moet oproepen, de suggestie van een mytho-oto-logische zelf-gehoorzaamheid, kan ik niet 
als toeval zien. De otologisch-otonoom gestelde grens tussen transcendentaal en empi-
risch is wel verplaatst. Derrida trekt uit een dergelijke verplaatsing de volgende con-
clusie: ‘waar het paradoxale probleem van de grens wordt gesteld, daar wordt deze lijn, 
die ... een wezen of een transcendentaliteit zou scheiden van een empirisch feit, of ... 
een empirisch feit van iets dat niet empirisch is – daar wordt deze lijn zelf onduidelijk. 
De markering wordt gespleten: de eenheid, de identiteit ervan wordt onplaatsbaar. Wan-
neer de identiteit een dislocatie is, dan moet ook het probleem van de autos, van het 
autobiografische, volledig opnieuw worden herzien’, The ear of the other. Otobiography, 
Transference, Translation, 44-45. 



 347

twijfelbaar (HA, 337): het maken van een klopgeluid is, in de verte, 
gerelateerd aan het luisteren naar een klopgeluid, respectievelijk in M24 en 
M303a. 

De schakel tussen de Gé-mythe (M24) en de Tacana-mythe (M303a) 
wordt gevormd door klopgeluid (percussie): in de Gé slaat de hoofdper-
soon zijn sandalen tegen elkaar ‘om gemakkelijker honing te kunnen 
vinden’, terwijl in de Tacana-mythe de hoofdpersoon boven in de 
boom een geluid hoort waarvan hij denkt dat het wordt gemaakt ‘door 
iemand die op zoek is naar honing’. In de gehele Mythologica’s spelen 
akoestische tekens en de akoestische code een cruciale rol, maar vooral 
in het laatste deel van Van honing tot as (De instrumenten van de duis-
ternis) is de aandacht gericht op tal van muziekinstrumenten waarmee de 
akoestische dialectiek van holle en massieve vormen kan worden vol-
trokken: klanken en ritmes resoneren en stijgen op uit de materie op 
weg naar het ‘woord’. Fonologische schema’s in relatie tot zogenoemde 
idiofonen – akoestische instrumenten als rammelaars, snorrebot, stamp-
stok, sistrum, klepper etc. – schematiseren het holle stambegrip verder. 

Om deze aspecten als ontbrekende puzzelstukken (parties manquantes, 
MC, 395; HA, 459) op hun plaats te kunnen laten vallen, moet het 
akoestisch systeem van het holle hout eerst worden uitgebreid, bijvoor-
beeld met behulp van een Tukuna-mythe M304 waarin een instrument 
voorkomt – een klepper (claquoir) – dat een typisch geluid maakt, eerder 
een lawaai overeenkomstig het geluid van de sandalen in M24 (en ver-
moedelijk hoorde ook de hoofdpersoon in M303a dit kleppergeluid). In 
M303a worden ook drie verschillende boomsoorten genoemd waarvan de 
kern wordt gebruikt voor de vervaardiging van muziekinstrumenten (de 
schors voor kledingstukken en maskers). Vanuit een aangrenzend taalge-
bied komen we meer te weten over de soorten: ‘De Tupi-naam omvat 
verschillende soorten waarvan de Cecropis peltata, de trommelboom, het 
vaakst in de literatuur voorkomt. Deze boom wordt zo genoemd omdat 
zijn stam van nature hol (naturellement creux) is en geschikt om dat instru-
ment, evenals de ritmestok (le bâton de rythme) en de hoorn (la trompe) te 
maken’ (MC, 314; HA, 364). Bij de Bororo komt ook een soort klep-
perinstrument voor, dat wordt echter niet van een holle stam van de 
embaúda boom, maar van bamboe gemaakt (ook van nature hol). De 
parabára is een instrument bestaande uit een bamboestok die over een 
lengte van dertig á vijftig centimeter is gespleten. Bij tal van ceremonies 
(begrafenis, installatie van een nieuw opperhoofd, bruiloft) klinkt het 
‘droge, ratelende geluid’ van dit instrument (MC, 320; HA, 371). De 
Tereno gebruiken een soortgelijk instrument waarbij twee stokken te-
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gen elkaar worden geslagen (bate pau in het Portugees, een associatie met 
vuurstenen ligt voor de hand). De Uitoto geloven dat zij contact maken 
met hun voorvaderen als ze met hun voeten op de grond stampen. En 
dat brengt ons wederom – twee voeten, twee oren – dicht bij het klop-
geluid van de twee sandalen in M24, een geluid dat ook ‘de conjunctie 
van de held en honing moest bevorderen’; ‘in M194-195 wordt dezelfde 
conjunctieve rol gespeeld door de specht’ (HA, 372). Er kan overigens 
met M310 nog een vierde boom aan het rijtje worden toegevoegd, dit 
keer gaat het om het beroemde ‘bois de braise’ waar Brazilië haar naam 
aan dankt (MC, 323; HA, 374). Van dit zeer harde en fijngenerfde hout 
worden onder andere drumstokken gemaakt. In M310 zingt de demiurg 
Dyai terwijl hij met dergelijke stokken op een stuk bamboe slaat.  

Tot nu toe zijn er drie soorten percussie-instrumenten onderscheiden: 
de klepper, de ritmestok en de holle trom (met de massieve drumstok-
ken). Deze groep muziekinstrumenten is homogeen, in de zin dat zij 
allemaal een discontinu geluid maken, ze bestaan ook allemaal uit twee 
onderdelen, vervaardigd uit hol of uitgehold hout (in de Chaco-mythen 
bestaat een homologie tussen de uitgeholde (évidé) stam, het vat voor de 
mede en de trom). Maar binnen deze verzameling zijn ook zeker naar 
vorm en gebruik verschillen en contrasten aan te wijzen. De instru-
menten kunnen in een dubbel geïnverteerde relatie tot elkaar worden 
geplaatst:  
 

De houten trom en de ritmestok zijn beide holle cilinders, de een kort 
en dik, de ander lang en dun. De trom krijgt passief slagen van stokken 
of van een houten hamer, de ritmestok komt in de handen van een 
uitvoerder tot leven, zijn gebaren verlengend en vergrotend tot aan de 
inerte grond (jusqu’au sol inerte) die de trillingen doet resoneren. De 
klepper, daarentegen, is tegengesteld aan zowel de ritmestok als de 
trom – want de laatste twee zijn over hun hele lengte hol, terwijl de 
klepper slechts gedeeltelijk gespleten is, exterieur en overdwars (MC, 
332; HA, 384).  

 
Het rituele gebruik van de parabára heeft de disjunctieve functie om een 
demon te verjagen of uit de buurt te houden, terwijl in M310 de klepper 
door de jaguar wordt gebruikt om een conjunctie tot stand te brengen 
tussen een menselijk wezen en demonen (alle akoestische functies zoals 
in het voorgaande uiteengezet, herhalen zich dus op een ‘hoger’ religieus 
niveau). Bij de Guarani blijken twee soorten stokken voor te komen: de 
ene stok is een symbool van macht, de commandostaf, uit de kern van 
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de boom Holocalyx balansae gesneden (le bâton de commandement, manne-
lijk attribuut, wellicht een stampstok) en de ritmestok van bamboe, een 
vrouwelijk attribuut. Omdat met deze stokken een seksuele differentie is 
ingesteld, en de eerste stok geen muziekinstrument is, moet er – logisch 
gesproken – nog een mannelijk muziekinstrument worden onderschei-
den: ‘Het masculiene muziekinstrument is dan de rammelaar (le hochet)’ 
(MC, 333). Rondom de commandostaf kan nu een chiasme van hol-
massief, doorboord-gespleten worden onderscheiden.  
 

De mythen, mits behoorlijk geordend (convenablement ordonnés), lijken 
ons nu zicht te bieden op een grote groep van transformaties met be-
trekking tot de verschillende manieren waarop een boomstronk of een 
stok hol is: het kan een natuurlijke of artificiële uitholling zijn, een 
opening over de lengte of overdwars, een bijenkorf, een drinkbak, een 
trom, een ritmestok, een pijp van schors, een klepper, een juk1 ... In 
deze serie nemen muziekinstrumenten een middenpositie in tussen de 
extreme vormen die ofwel een schuilplaats zijn, zoals de bijenkorf, of-
wel een val, zoals het juk (MC, 337; HA, 391).  

 
De holtes of leegtes worden nu niet langer begrepen als tussenruimtes of 
hiaten tussen aposteriori feiten, maar als daaraan gelijkwaardige elemen-
ten (een soort ‘hogere’ lacunes). Leemtes zijn altijd al gegevens geweest 
die wezenlijk deel uitmaken van structuren, maar nu lijkt de mytholo-
gica welhaast te culmineren in een logificering van een hypostatische rit-
miek van leemtes, stiltes, etc. Van belang hierbij is natuurlijk dat ook het 
inheemse etnobotanische systeem de bomen met lichtgewicht hout, en 
hun frequente transformatie in holle cilinders, tot een grote familie 
(grande famille) rekent. Lévi-Strauss volgt nu, naar aanleiding van twee 
Carib-mythen (M319-320), een lijn die vanaf het begin van Van honing tot 
as was uitgezet: de overgang – equivalentie en oppositie – van honing 
naar tabak, via de symmetrie tussen holle stam (waarin honingdrank 
wordt gemaakt) en de boomschors (voor maskers voor heilig gebruik 
evenals tabaksrook), met als finaal akoestisch doel de deconstructie en 
het symmetrische herstel van, kantiaans gesproken, het schema van 
 
1 Lévi-Strauss gebruikt de term ‘cangue’, de Engels vertalers gebruiken het woord ‘cang’ 

en voegen er tussen haakjes aan toe: ‘a portable pillory’, een draagbare schandpaal. Littré 
omschrijft ‘cangue’ als ‘carcan portatif qui sert à une sorte supplice usité dans l’Asie’. Er 
zou dus een ‘Aziatisch’ juk bedoeld kunnen zijn, gebruikt als een soort draagbare schand-
paal. Over dit folterwerktuig zegt Lévi-Strauss dat het begrepen moet worden als ex-
treem hol-houten val (of valstrik), over vorm en gebruik zegt hij verder niets. Voor het 
begrip van ‘juk’ volg ik Kants etymologie: conjugium.  
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mondigheid-onzegbaarheid, opgehangen tussen twee auto-suggestieve 
momenten, een begin- en een eindmoment.  

De ambigue status van het hollestambegrip als schuilplaats/val, schei-
ding/vereniging omvat (ook letterlijk) de ambigue werking van de ge-
vreesde en begeerde werking van honing-tabak-drank, in combinatie 
met heilig en profaan gebruik. Ik laat de analyse terzijde van het magi-
sche object de hetsiwa of wabu, dat formeel een inversie van de klepper 
is, maar qua ritueel instrument door Lévi-Strauss wordt geïnterpreteerd 
als substitutie van het sistrum (MC, 344-351; HA, 399-407). Vanwege 
deze kennelijk noodzakelijke associatie moet het sistrum aan de reeks 
muziekinstrumenten worden toegevoegd. Aan het begin van het vierde 
deel van Van honing tot as leek Lévi-Strauss een relatief makkelijke weg 
te volgen, maar nu vergt hij toch wel erg veel van het pro- en paralep-
tische vermogen van de lezer: het sistrum komt niet feitelijk voor in 
Zuid-Amerika. In plaats daarvan en bij gebrek aan het sistrum (à défaut 
du sistre, MC, 348; HA, 404) moeten sommige Zuid-Amerikaanse in-
strumenten de sistrum-functie toegewezen krijgen in het structurele 
schema (deze associatie is equivalent aan die van tabak in het middel-
eeuwse Europa, waarop men volgens Lévi-Strauss anticipeerde door 
middel van het verbranden van was). Dit is vanuit het perspectief van de 
Amerikaanse mythologie een buitenaardse onvoorziene gift. 

Om deze virtueel supplementaire functie te begrijpen moet de bete-
kenis van het sistrum in de Egyptische oudheid ons helpen (ondanks de 
kloof in tijd en ruimte; Lévi-Strauss verwijst naar Plutarchus, HA, 402-
403). Tussen al deze instrumenten van de nieuwe en de oude wereld 
bestaat een ‘vreemde analogie’: zij kunnen allemaal ‘instrumenten van de 
duisternis’ worden genoemd (MC, 348; HA, 404). Volgens Lévi-Strauss 
vervangen dergelijke instrumenten in het Westen de klok of bel, en 
mogelijk hadden zij tot doel te herinneren aan ‘de wonderen en de 
angstwekkende geluiden die de dood van Christus hebben gemarkeerd’ 
(MC, 348; HA, 405)1. Maar het zou ook kunnen zijn dat we te maken 
hebben met een ritueel en mythisch schema uit neolithische of zelfs 
paleolithische tijden, dat in uiteenlopende culturen voorkomt: ‘Zoals in 
archaïsch China en bij bepaalde Amerindiaanse gemeenschappen, hield 
men in Europa niet lang geleden een ritueel middels het doven en het 

 
1 Om me het effect van deze instrumenten te kunnen voorstellen, denk ik aan de Noord-

Hollandse gebruiken van het vieren van luilak. Op de zaterdag voor Pinksteren maken 
sommige Nederlanders – meestal jongeren – in alle vroegte op straat lawaai met pannen, 
deksels en ratels. Van Dale zegt over luilak: ‘het symboliseert de winterdemon die uitge-
dreven wordt’.  
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opnieuw ontsteken van de huiselijke haard, voorafgegaan door vasten en 
het gebruik van instrumenten van de duisternis. Dit geheel vond vlak 
voor Pasen plaats, zodat de soort ‘duisternis’ (ténèbres), dat in de kerk 
bestond tijdens de dienst met dezelfde naam (Tenebrae), zowel het doven 
van de huiselijke haard kon symboliseren als de duisternis die de aarde 
overviel (qui tomba sur terre) op het moment van de dood van Christus’ 
(MC, 351; HA, 408).1  

Het schema van de instrumenten ter verdrijving van de duisternis en de 
kloproep ter conjunctie met honing (gezien de Chaco-mythe M24) weet 
Lévi-Strauss nu door middel van een tamelijk speculatieve inversie te 
koppelen aan een andere Chaco-mythe (M301), waarin ‘een exact tegen-
gesteld geluid (un bruit exactement opposé) voorkomt: de brrrumbrrrumm-
brum! van de slang, als deze zich opmaakt om de honingverzamelaars op 
te slokken’ (MC, 354; HA, 411). Allerlei voor de hand liggende seksuele 
codes versterken de vermoedelijke oppositie tussen het lawaai van de 
instrumenten van de duisternis en het bromgeluid van het nieuwe in-
strument (een ‘figuratieve penis’): het snorrebot (le rhombe) verwant aan 
de toulouhou uit de Pyreneeën, een instrument dat bij de Bororo aigé 
heet (MC, 357; HA, 414). 

Er zal nu door Lévi-Strauss worden nagegaan of er ‘een eenduidige 
correlatie (une corrélation univoque) bestaat tussen enerzijds de kloproep 
van het hout en het geluid van het snorrebot en, anderzijds, de ver-
brande en verrotte wereld’ (HA, 414.). De relaties worden zeer complex 
en haast niet meer te volgen. Zo blijkt bijvoorbeeld, dat het contrast 
tussen het snorrebot en de parabára ‘niet zozeer de oppositie tussen de 
rotte en de verbrande wereld reflecteert, als wel twee mogelijke bena-
deringswijzen van de verrotte wereld’ (HA, 415). In de termen van de 
Bororo wordt aigé (een soort watergeest) uit het water opgeroepen, 
terwijl de ziel die door de parabára wordt verdreven, zich naar het water 
toe beweegt. Dezelfde verdrijftechniek wordt door de Seherente uitge-
drukt (in termen van kookvuur). Er kan met behulp van nieuwe mythen 
zelfs een viervoudig contrast worden onderscheiden tussen enerzijds de 
nacht, conjunctie van seksen, niet-linguïstisch gedrag en de instrumen-
ten van de duisternis, en anderzijds daglicht, de disjunctie van seksen, 
gegeneraliseerd taalgebruik en het snorrebot (‘overal waar het snorrebot 
bestaat, dient het de disjunctie van de vrouwelijke sekse en haar terug-
plaatsing aan de kant van de natuur, buiten de heilige en gesocialiseerde 

 
1 Onder het lemma ‘ratel’ vermeldt Van Dale wel een religieuze functie: ‘in r.k. kerken 

wordt na het Gloria op Witte Donderdag tot aan het Gloria op de zaterdag voor Pasen 
in plaats van de altaarschel een ratel gebruikt’. 
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wereld’ (HA, 418). Er duiken tal van problemen op, maar het wankele 
evenwicht dat reeds aan het kookvuur was toebedacht – het verenigen 
van extremen en deze tegelijk op redelijke afstand (à distance raisonnable) 
van elkaar houden – geldt wederom als norm:  
 

maar dit keer is de bemiddelende term niet een zijnde of een onder-
scheiden object dat tussen twee extremen in is geplaatst. De mediatie 
bestaat eerder in een evenwicht van termen die niet intrinsiek een ex-
treem karakter hebben, maar die alleen extreem kunnen worden als 
resultaat van een verslechtering van de relatie tot elkaar (MC. 362; 
HA, 421).  

 
Als de regelmaat van dag en nacht is verstoord, bijvoorbeeld omdat de 
dag uitgevallen is (dubbel-nacht: zonsverduistering, storm, waterhoos) 
dan heeft het knetterende lawaai van de instrumenten van de duisternis 
als functie om de nacht te verdrijven (of uiteen te drijven). Maar als de 
nacht uitvalt (dubbel-dag: zon en maan, droogte, verschroeiing etc.) dan 
is de bromklank van het snorrebot vereist om een eclips op te roepen of 
te lokken (af te smeken), zodat de dagen weer op redelijke afstand tot 
elkaar komen te staan. Zo staan activiteiten van Verlichting en Ver-
duistering in relatie tot elkaar. Kantiaans gesproken: de zuivere rede en 
het geëxalteerde genie hebben elkaar nodig en breken elkaar af. Maar 
volgens Kant had de vaststelling van een zuiver midden tussen die twee, 
noodzakelijk het einde van het genie tot gevolg: hij raakt zijn vlieg-
kracht kwijt. Hoe kortwiekt nu het mythische denken, en wie of wat? 
Voordat ik zal proberen deze vraag te beantwoorden, voel ik me geroe-
pen om in deze paragraaf nog een paar toegiften te bespreken. 

Hoe is nu in dit ‘instabiele evenwicht’ (NM, 311) de functie van de 
kloproep uit M24 te begrijpen, als onderdeel van het systeem van holle 
vormen? Hoe kunnen de ontbrekende puzzelstukken op hun plaats val-
len? Discontinue kleppergeluiden en het continue bromgeluid van het 
snorrebot laten zich in een complexe, seksueel-kosmologische constella-
tie plaatsen:  
 

het snorrebot en de instrumenten van de duisternis bewerkstelligen 
niet puur en simpel conjunctie of disjunctie. We moeten veeleer zeg-
gen dat de twee instrumenten conjunctie teweegbrengen met de con-
junctie en de disjunctie zelf: zij koppelen de groep of de wereld in zijn 
geheel aan de eventualiteit (l’éventualité) van een van beide relaties, die 
als gemeenschappelijk karakter hebben (caractère commun) het uitsluiten 
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van mediatie (d’exclure la médiation). Als de akoestische code een sys-
teem vormt, dan moet er dus een derde type instrument bestaan, dat 
gerelateerd is aan de act van mediatie (MC, 364; HA, 423).  

 
De lokkende ‘kloproep’ blijkt in de honing-context van M24 dezelfde 
functie te hebben als de smeulende sintels in de storm-context van M1 
(van de referentiemythe): maar in plaats van naar een inversie van een 
nuttig object en een nuttige handeling (kookvuur), wordt dit keer ge-
zocht naar de inversie van een muziekinstrument en een symbolische act 
van mediatie. Dit ontbrekende gegeven wordt gevonden in het gebruik 
van de kalebas-rammelaars (les hochets en calebasse). Dit instrument komt 
meestal in paren voor (zoals sambaballen). In M1 speelt dit instrument als 
goddelijke rammelaar een cruciale rol. De mythologische wereld is bijna 
rond en bijna één (wereld)bol. Zoals volgens de analyse tot nu toe de 
instrumenten ambigu gelieerd waren aan duisternis en honing, zo zal nu 
(moeten) blijken dat de kalebas-rammelaar gelieerd is aan licht en tabak 
(en de ene rammelaar aan de andere). 

Ik zal eerst in vogelvlucht de tabak-weg (de weg van tabak gaat over 
uitwerpselen: la ‘route au tabac’ passe par l’ordure) afleggen, om daarna stil 
te staan bij de act van mediatie waarmee de kalebas-rammelaar verband 
houdt. We komen op deze terugweg Amazones tegen, die ‘dol zijn op 
tabak’ (MC, 367; HA, 430), de inversies van het uitstotende en uitge-
stoten honingmeisje – honing grensde altijd al aan vergif en uitwerpselen 
– en ook vliegt de kolibrie voorbij (van nature dol op honing, maar hier 
degene die tabak met rammelaars verbindt). Er kan een nieuwe ‘para-
digmatische verzameling’ (M327-328) worden onderscheiden, die evenals 
M7-12 een mythologie van tabak is, zodat beide ‘een symmetrische positie 
innemen in relatie tot de eerste paradigmatische verzameling (l’ensemble 
paradigmatique initial)’ (MC, 374; HA, 435). Noemenswaardig is ook, 
hoe een verschil in tabaksgebruik wordt opgelost met behulp van een 
bijzondere grens: de volkeren ten zuiden van de Amazone-rivier (Iran-
xé, Bororo en de Chaco) waren onbekend met de consumptie van in 
water getrokken of afgekookte tabak (een cruciale inversie ten opzichte 
van honing). Kortom, tabak werd in dit zuidelijke gebied alleen gerookt 
(en vice versa). Dit probleem wordt mede door de mythen zelf opgelost: 
‘alsof mythen, die voortkomen uit een regio waar tabak niet wordt ge-
dronken, verwijzen naar de realiteit van een afwezig gebruik (la réalité de 
l’usage absent) door twee soorten van gerookte tabak, of twee manieren 
van rookmaken te onderscheiden, waarvan, op verschillende manieren, 
de ene altijd congruent is aan water’ (MC, 376; HA, 436). Met ‘manie-
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ren congruent aan water’ bedoelt Lévi-Strauss waarschijnlijk, dat in een 
zuidelijke mythe de rook van bijenwas wordt gebruikt – tegelijkertijd 
met parabára-geluiden – om een zonsverduistering (een versterking van 
de betekenis van storm-duisternis) te verdrijven: dit verbindt ‘de honing-
rook met de instrumenten van de duisternis en de tabaksrook met de 
rammelaars’ (HA, 443). De rivier vormt een soort krukas zodat zelfs vier 
verschillende rammelaars (met ‘anti-thetische waarden’, HA, 445) kun-
nen worden onderscheiden, waarna vervolgens de conclusie kan worden 
getrokken, dat de genoemde unieke Warau-mythe (M327) ‘op zijn ma-
nier, dat wil zeggen door paralepsis, de vereniging (l’union) van tabaks-
rook en de ratel bevestigt’ (446).  

Aldus is de paraleptische weg van tabak zo goed als afgelegd (Lévi-
Strauss vertelt niets over het gebruik van snuiftabak1), zoals gezegd in 
vogelvlucht, en nu kan ik kort ingaan op de analyse en synthese van de 
kalebas-rammelaars: ‘er rest ons aan te tonen (il nous reste à montrer) hoe 
de kalebas-rammelaars, in relatie tot de instrumenten van de duisternis, 
een analoge rol vervullen als de klokken in de Europese traditie waar zij 
de instrumenten van mediatie zijn. Er is echter niets nieuws onder de 
zon, want de missionarissen hebben al vroeg de analogie gezien’ (MC, 
384). In een andere mythe wordt een halve kalebas op het water gesla-
gen, zodat – volgens de tot nu geldige akoestische code – deze halve ka-
lebas beschouwd kan worden als een ‘prototype van een instrument van 
de duisternis’. Vanwege deze toepassing komt de kalebas-rammelaar ook 
weer dicht bij de ratel te staan: 
 

hoewel dit instrument zeer verschilt, omdat het ene instrument ver-
antwoordelijk is voor de gemediatiseerde en heilzame conjunctie met 
de bovennatuurlijke wereld, en het andere instrument voor de onheil-
zame en niet-gemediatiseerde conjunctie met de natuur ofwel – omdat 
de afwezigheid van mediatie altijd deze twee complementaire aspecten 
vertoont – de brute disjunctie met de cultuur en de samenleving. Ech-
ter, de afstand die deze twee typen instrumenten scheidt, sluit niet hun 
symmetrie uit; de afstand impliceert zelfs de symmetrie (elle l’implique). 
De inheemse systematiek bevat (recèle) inderdaad een invers beeld van 
de rammelaars, waardoor de rammelaars ook de andere functie kunnen 
vervullen (MC, 386; HA, 447).  

 

 
1 Napoleon A. Chagnon verteld nauwgezet over het gebruik van een soort snuiftabak bij 

Yanomamö, een volk dat op de grens van Venezuela en Brazilië zou leven.  
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Wederom blijkt dat ‘de demarcatielijn niet tussen de rammelaars en de 
instrumenten van de duisternis loopt, maar tussen twee toepassingsmoge-
lijkheden van elk type instrument’ (HA, 452, mijn curs.), waarbij het 
criterium een matig of onmatig gebruik is (met als gevolg con- dan wel 
disjunctie). Dit moet het verband met de kookmythologie plausibel ma-
ken, want een vollopende (par excès) of leeglopende (par défaut) kalebas is 
een vorm van ‘anti-koken’ (MC, 394; HA, 458), terwijl twee stille ope-
raties met koken samenhangen: positieve middelen worden, voorafgaand 
aan consumptie, verkregen, door een soort bidden; negatieve consequen-
ties worden uitgesteld, zeg: vraatzucht, drankzucht, honingzucht, teveel 
zuchten om op te noemen. 

Zoals het detail van het klopgeluid uit M24 geïnterpreteerd kon wor-
den als een dubbelzinnige roep in relatie tot honing (in water opgelost), 
kan misschien (peut-être) weer een ander detail van M24 doorgaan voor 
een puzzelstukje dat over het hoofd is gezien of achtergehouden (mise en 
réserve) en dat nu op z’n plaats wordt geworpen. Lévi-Strauss past hier 
wederom een soort inversie van paralepsis toe, een interventie die ik al 
met behulp van een formule van Derrida heb getypeerd: ‘de zin (le sens) 
verstoppen in dezelfde act waarmee men de zin ontdekt’ (ED, 44).  

Het gelukkige toeval van dit detail is in de ogen van Lévi-Strauss een 
onvoorziene gift (un don imprévu) en een extra gunst (une grâce supple-
mentaire), waaruit zelfs de zin (le sens) van de gehele puzzel zal moeten 
blijken. Deze beweging en structuur van onvoorziene donatie is misschien 
wel de meest fundamentele karakteristiek van de metafysische vorm van 
wetgeving. Voor Kant gold de categoriale donatie als zelfwetgeving 
(autonomie, auto-effectiviteit). De structurele imperatief moet als listig 
onvoorziene donatie het boventijdelijke als centrum instellen, via het 
uitschakelen van de weer- of waanzinnige werking van het residu en de 
rest. De metafysische en mythologische auto-donaties komen hierin 
overeen dat er altijd een wezenlijke bezigheid nodig schijnt te zijn om 
een wet of systeem in werking te stellen. 

Op formele wijze is hiermee geïndiceerd dat er een exacte oto-fono-
ana-logica bestaat, wat het gecalculeerde geven en het onvoorziene ge-
geven betreft – tussen enerzijds het ogenschijnlijke en paraleptische toe-
val van de mythische wetgeving (als suggestieve mytho-allo-nomie), en 
anderzijds het apriori fundament van het transcendentale subject, dat 
zich eveneens als gegeven gift voelt, als fono-oto-nomisch effect van de 
stille stem van de rede. Er wordt eigenlijk overal en altijd gehoor gege-
ven aan het onhoorbare.  

Wat de allerlaatste onvoorziene gift betreft, zou het volgens Lévi-
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Strauss om zo’n minuscuul detail (si minime) gaan, dat het niet eens op-
genomen is in de samenvatting van de Tereno-mythe in Rauw en ge-
kookt: ‘de held van M24 is mank (boiteux)’ (MC, 396-397; HA, 460)1. 
Hier is sprake van een totale inversie, een omkering van noties die in de 
Inleiding tot het werk van Marcel Mauss nog als ‘residueel’ werden gety-
peerd (IM, XL). De magische notie van het inerte residu moet door ons 
symmetrisch worden gekoppeld aan affectief ontbrekende en resterende 
giften. Als wij geen gebrek hebben, dan maken we het. 

Deze subreptief onvoorziene toegift speelt de rol van katalisator, als 
anticipatie op het absoluut onvoorziene. De beweging van neutralisatie 
begon bij de verstolling van een residu en is nu, via de ideale spil van 
het ideale paar, aangekomen bij de subreptieve verstolling van de rest-
gift-uit-het-niets. Hoe laat de rest zich nu als noodzakelijk onvoorziene 
in- en aanvulling begrijpen, als toevallig en tegelijk symmetrisch ont-
brekend overschot van een holte? Maar meer nog: waaruit zou de on-
mogelijkheid van deze mogelijkheid kunnen blijken?  

Behalve ten behoeve van een generalisatie om mankzijn in het alge-
meen te associëren met seizoenswisselingen (uiteraard zijn de gegevens 
te schaars en gefragmenteerd [trop rares et fragmentaires]), is het voor de 
finale cirkelgang van de structurele analyse vooral relevant dat in een 
Bororo-mythe M3 de hoofdpersoon traag loopt omdat hij vervalste (con-
trefaites2) benen heeft: deze held blijkt ook mank (boiteux) te zijn, hij hinkt 
in een alternerend ritme. Het gaat om niets minder dan een soort ron-
dedans in ‘dezelfde semantische context’ (le même contexte sémantique, MC, 

 
1 Equivalent voor dit woord – mogelijk afgeleid van het Franse manque – is kreupel of 

lam. Fraai van het woord boiteux is, dat er bois in doorklinkt. Maar de meest exacte 
betekenis van boiteux gaat toch in de richting van gebrek. Littré bij boiteux: ‘Qui manque 
de nombre’. Van Dale zegt over mank: ‘kreupel, door ongelijke lengte der benen ge-
brekkig lopende’. Er kan ook aan ‘houterig’ gedacht worden. Een vergelijking kan ove-
rigens ook mank gaan. 

2 Ik merk slechts op dat hier ‘valsheid’ als cruciale eigenschap wordt begrepen – namelijk 
van een middel dat functioneel mank gaat, waarbij dus de instrumentele dichotomie van 
functie en disfunctie een ‘hogere’ functie dienen – en als quasi-onvoorziene gift van een 
uitzinnig ruilmiddel. Dit mythologische ruilmiddel en de structureel onvoorziene ‘gift’ 
verschillen volstrekt – cultureel, semiotisch, logisch, literair – van de valse munt in het ver-
haal van Baudelaire, La fausse monnaie (Het valse geld, De valse munt) dat juist een disse-
mische rol speelt in De tijd geven. Van belang lijkt vooral dat de structurele valsheid het 
monetaire systeem altijd in ‘orde’ brengt, en in evenwicht, dit systeem wordt immers 
fundamenteel gereguleerd door het egalitaire schema. Derrida’s deconstructie van de val-
se munt toont daarentegen aan dat het monetaire systeem (waarin echt en vals immanent 
verbonden zijn), gebaseerd is op een radicale arbitrariteit, en daarom wezenlijk instabiel 
is, het is en blijft een effect van een excessief geloof dat altijd in dis-krediet kan worden 
gebracht. 
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399; HA, 464): ‘als altijd en overal het probleem bestaat uit het verkorten 
van de ene periode van het jaar ten gunste van een andere – hetzij het 
droge seizoen om de komst van de regen te versnellen, of andersom – 
kunnen we dan in de kreupele dans (la danse claudicante) niet het beeld 
(l’image) of veeleer het diagram (le diagramme) van deze verlangde oneven-
wichtigheid zien?’ (MC, 399; HA, 464).  

De centrale mythologie (over hoofdschotels) en de perifere mytholo-
gie (over entourages) zijn door wederzijdse gebreken verbonden. De 
manque als kreupele maar ritmische pas zou dus moeten gelden als een 
deel van een rondedans, een feest, spel en symbool van permanente, re-
gelmatige beweging. 
 
Het diabolische midden van leemtes 
Door toegevoegde dimensies (des dimensions supplémentaires) komen ‘de 
feiten’ op een hoger niveau te staan, hoger dan ‘gelokaliseerd in tijd en 
plaats’ (HA, 466), waardoor ‘de waarachtigste realiteit van de fenomenen 
(la réalité la plus véridique des phénomènes) zich aftekent boven elk van deze 
aspecten uit, die we aanvankelijk geneigd waren met die realiteit te ver-
wisselen. Deze realiteit verschuift van inhoud naar vorm, of preciezer, 
naar een nieuwe manier om de inhoud te begrijpen die, zonder deze te 
ontkennen of te reduceren, de inhoud vertaalt in termen van structuren’ 
(MC, 401). 

De tijdloze modaliteiten van het ‘holle ding’ (zoals de oude Mexica-
nen het menselijke hoofd al noemden [la chose creuse, MC, 402; HA, 
467]), zijn in het voorgaande uitvoerig besproken, maar nu is het zaak 
hoe het gebrek als een modaliteit van holheid kan worden begrepen. Door 
middel van een laatste schematisering van de tot nu toe besproken holtes 
en lacunes kan de vorm van de kalebas, volgens de dichotomie interi-
eur/exterieur, gerelateerd worden aan een chiasme van ‘zes principiële 
modi’ (HA, 468-470). De schil van de kalebas markeert op deze wijze 
steeds de grens tussen elke interne lacune en een extern mytheem, maar 
ook tussen elke mogelijke externe lacune en elk intern mytheem. Men 
moet niet vergeten dat les hochets en calebasse altijd bi-dimensionaal zijn; 
ze reflecteren dus als puur formele twee-eenheid alle mogelijke vooraf-
gaande reflexies, van honing en tabak, regen en zon, maar uiteraard ook 
van het dolle meisje en de garçon cloîtré, natuurlijk en bovennatuurlijk, 
zinnelijk en bovenzinnelijk etc.: ‘de differentiële tussenruimtes (les écarts 
différentiels) waarvan de mythen gebruik maken, zijn niet zozeer inherent 
aan de dingen zelf (dans les choses mêmes) als wel aan een lichaam van 
gemeenschappelijke eigenschappen (un corps de propriétes communes), die 
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in geometrische termen uitdrukbaar en in elkaar transformeerbaar zijn 
met behulp van operaties die reeds een algebra zijn’ (MC, 407; HA, 473). 
Het kan haast niet anders dan dat Lévi-Strauss met ‘un corps’ Montaigne 
parafraseert: ‘notre corps’ (Essai, Livre II, chapitre XXIII), in de verta-
ling van Screech: ‘body politic’. Er kan aldus met behulp van de holle 
vorm van de kalebassen en de leemtes ertussen een systeem – een ab-
stract lichaam – van mediërende operaties worden geconstrueerd waarbij 
het mytheem van iets altijd in relatie staat tot een mytheem van niets (en 
vice versa). 

Als belangrijkste resultaat van het abstractie-proces van het lacunaire 
systeem van de kalebas geldt dat de mytho-fysico-logica van de holle 
vormen (het geluid van de holle vormen en de dans van de manke be-
nen) een soort opzwepend ritme met een rigoureuze symmetrie bewerk-
stelligt tussen (on)zintuiglijke en (on)denkbare hiaten en gegevens (zeg 
stiltes, leemtes, ietsen en nietsen). Deze rigoureuze symmetrie stond 
Lévi-Strauss reeds in Het wilde denken voor ogen. ‘Alles heeft een zin (un 
sens), of niets heeft zin (sinon rien n’a de sens)’ (PS, 228;TSM, 173). Het 
totale mythische spiegel- en echospel bepaalt dat alles een zin moet heb-
ben: er is geen absolute gebeurtenis of rest van een gebeurenis, die deze 
zinvolle vorm van ons – onze wereld – zou kunnen doorbreken. 

De diabolische kalebas, die splijting als vorm heeft, is een complemen-
taire beweging van symbolische vereniging. De suggestie van een inerte 
voortijd was nodig als ‘un sol inerte’, als fundament van de architectuur 
van de mythologica’s, zodat de wereld ergens kan resideren. Deze rési-
dence mag, structureel gezien, echter niet als de ene verblijfplaats op een 
oerwoud-grond of op een canvas worden begrepen. De mythologische 
oertijd van de structurele analyse (aujourd’hui) moet de macht van de 
historische tijd dubbel uitschakelen, als pre- en posthistorisch. Het ene 
residu vooraf moet worden geneutraliseerd als symmetrische antipode 
van een rest erna. De force die de tijd doet stollen wil de superspil zijn 
(de kern en de schil) van de totale mythologische dynamiek. Door de 
lacune, als manque gelijk te stellen aan een bepaalde leegte, kan elk gege-
ven, elke gebeurtenis, als een bepaalde leegte gelden. 

De slotfase van Van honing tot as is in die zin de voltooiing van de be-
weging van wederkerigheid, een fase die door een onmogelijke symme-
trie de volstrekte annulatie moet bewerkstelligen van de verschillen tussen 
residu, resten en lacunes. Alle toevallige, wilde resten worden symme-
trisch getemd en opgenomen in een tijdloos model: ze worden niet ont-
kend maar virtueel oneindig gespiegeld en vervolgens als modaliteiten 
van iets (relatief niets) rigoureus symmetrisch gedacht aan modaliteiten 
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van niets (relatief iets). De kantiaanse categorieën (A 80;B 106) zijn in 
elkaar geschoven, een canvas vormend van nooit iets en nooit niets (A 
292; B 348). 
 
De onmogelijke annulatie van de rest 
De structuralist dynamiseert gegevens en gebeurtenissen binnen de we-
reld van mythen. Deze dynamiek is er tegelijk op gericht om alles buiten 
dit symmetrische pluriversum te liquideren en te transformeren tot ge-
spiegelde, inerte tegendelen van het residuele. Het is de ‘bedoeling om 
een systematisch geheel (un ensemble systématique) te construeren’ (AS, 
225; SA1, 197). Hoe kan nu deze structurele interventie de structuraliteit 
zelf fataal worden en hoe kan (nog) een andere rest zich aandienen als 
anti-structurele an-inertie? Als weerzinnige residualiteit van onwederke-
righeid? Het zogenaamd inerte residu was zeker geen gewoon bloot fe-
nomeen. Het gaat hier niet om een ‘événement pur’ in de woorden van 
Marion1, want een dergelijke puurheid kan niet bestaan: ‘de voorgaande 
(antérieurs) gebeurtenissen en de daarop volgende (postérieurs)’ moeten altijd 
zorgvuldig worden gelieerd (ibid.). 

De superspil van het unieke humane paar was eerder een esthetische idee 
zonder rede, dan een fenomeen, en de gemanipuleerde onvoorziene 
toe-giften, als quasi-transcendente effecten van een dynamiek van auto-
donatie, doen eerder een noodzakelijke fictie van één wereldomspan-
nende wetgeving vermoeden, dan iets anders. Elke onvoorziene gift was 
te voorzien geweest. En in elk gebrek en elke (toe)gift is reeds voorzien. 
De fenomenaliteit, intentionaliteit en transcendentie lijken door de 
structurele subreptieve interventies op te lossen in een structureel spie-
gelweb en echospel van een eeuwig gestold aujourd'hui. Het is niet direct 
in te zien door welke gebeurtenis deze structurele inkapseling, als restloze 
annulatie, kan mislukken. 

Ergens binnen en buiten de oerdichotomieën van structuur en ge-
beurtenis, van wet en fenomeen, van regel en feit, moeten fatale anti-
structurele werkingen, van het zogenaamd inerte residu, als résidence 
(DT, 53; 35) en restance (DT, 187; 147) absoluut anders gegeven zijn, 
anders dan louter contingentie. Een ethisch-esthetische praktijk die zich-
zelf zuiver redelijk waant, annuleert deze gegevens. In de eerste plaats 
valt te denken aan het fenomeen van de taal als onophefbare résidence: 
voordat er van gift of gegeven wordt gesproken, is reeds een oerverta-
 
1 ‘Événement, ou phénomène non prévisible (à partir du passé), non exhaustivement com-

préhensible (à partir du présent), non reproductible (à partir du futur), bref absolu, unique, 
advenant. On dit aussi: événement pur’: Jean-Luc Marion. Étant donné, 290. 
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ling, en is ook een eerste natuurlijke of tweede moedertaal gegeven. Wij 
(nous) worden in en door een taal uitgenodigd om de auteur te volgen in 
een toestand van ‘fundamentele passiviteit’ (DT, 106, 80). Maar de taal en 
de zinnen waarin wij iets te weten komen, zijn altijd gericht door de 
auteur. De structurele auteur beoogt de singuliere residuen en substraten 
van vele haarden en spillen van een ‘wij’ door de leidraad van een on-
zichtbare ‘ik’ als verteller te filteren, te zuiveren en te annuleren, als uni-
verseel taallichaam. De auteur (zeg Lévi-Strauss) ontpopt zich via de vele 
wij-en (de nous van verteller en lezer) als het medium en de vertegen-
woordiger van de ene natie-taal. Wij weten slechts onder voorwaarde 
dat dit lichaam vandaag één taal, met één tong spreekt. De arbitrariteit 
van deze voorwaardelijkheid – en daarmee de gehele kwestie van lees-
richting en (on)vertaalbaarheid – wordt door de structurele logica stelsel-
matig geneutraliseerd. Alsof ontelbare talen en verhalen in een kosmo-
politisch cirkelverkeer tot één wereldbol kunnen worden geïntegreerd. 
Lévi-Strauss verstaat evenals Kant ‘de kunst van systemen’ (A 832;B 860). 

De taal van de structurele analyse wekt de suggestie alsof zij als ‘meta-
taal machtig genoeg is om de sporen en ontsporingen van het schrift te 
beheersen’ (P, 96).1 Walter Benjamin heeft gewezen op een andere taak 
van de vertaler, en dus zeker ook op die van de mytholoog: ‘het door-
breken van de restricties van de eigen taal’ door een force, ‘unangemes-
sen’, ‘gewelddadig (gewaltig) en vreemd’.2 Hier wordt de onwederke-
righeid aangeduid met het woord ‘unangemessen’, inadequaat, onver-
taalbaar, onbeslisbaar: iets wat niet tot de ene noch tot de andere taal 
behoort en tot beide tegelijk. Daar stuit de vertaler op de satire van het 
‘ça pense’: een ‘ça tire’ en een ‘s’attire’ (VEP, 21;.17).3 De structurele 
analyse was een articulatie van een forcerende en geforceerde geste. 
Niets anders dan een force die de andere force, de andere wet (Gesetz) van 
‘Übersetzung’ heeft genegeerd. ‘Gerguiguiatugo’ wordt gesplitst in zin-
vol ‘brandhout’ (gerigigi) en ‘jaguar’ (atugo), en zo wordt de eigennaam 

 
1 In enigszins andere bewoordingen kan dit argument in tal van andere publicaties van 

Derrida gevonden worden, het lijkt me echter van belang dat deze kwestie van een tus-
senruimte of speling (écart) tussen alle talen, als onuitwisbaar verschil, in deze tekst ook in 
verband wordt gebracht met de kracht van muziek en een tekst over muziek (Ce qui reste 
à force de musique): ‘La mesure de cette force de fascination serait donc celle d’un écart. 
Écart entre d’une part tous les schèmes de la critique, tous les codes de la théorie, tous les 
programmes de lecture aujourd’hui disponibles pour construire un métalangage venant à 
parler sur ce texte et, d’autre part, ce texte lui-même, si l’on peut encore dire’ (P, 96).  

2 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Band IV.1, 15. Illuminations, 80-81. 
3 Zie ook mijn artikel Reflectie en deconstructie: Kant en Derrida. in: Algemeen Nederlands 

Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Afl.2, April 1994, 89-110. 
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verspeeld. Relatieve tekens worden door het structurele simultaneïsme 
oneindig gespiegeld. Dit uni-linguïsme waart nog steeds rond in som-
mige Europese contreien: ‘the most serious obstacle is the lack of a com-
mon European language’.1 

Als ‘alles een zin’ heeft, als er sprake zou kunnen zijn van totale struc-
turaliteit, dan zou ook de nevel van tekens en de ooit zo vruchtbare bo-
dem van het oerwoud al vóór de ene instantie en dus niet pas erna (dès 
l’instant) een volstrekt inzichtelijk kristal moeten zijn geweest. Er zou 
dan niets gegeven zijn (geweest) dat nog gefilterd en gestructureerd 
moest worden. Dan had Lévi-Strauss ook niet zijn recht hoeven halen. 
De structurele operaties zouden zonder de suggesties van de auteur mis-
schien zelfs overbodig zijn geweest. Is dat ook de reden geweest waarom 
de wereld van de mythen moest worden afgeschermd van volstrekte 
alteriteit? Mythonomie vestigt zich met behulp van en via het verspillen 
en stollen van andersheid. In deze logica is de stasis van de ander de 
voorwaarde voor mijn dynamiek. 

Alleen vanuit volstrekt andere perspectieven kan de structuralistische 
inertie als een allesomvattende fictie worden weg geblazen. Ten eerste laat 
het af- en aanwezige wezen geen oneindig verstrooide en verstrooiende 
gegevens toe.2 Deze absurde weerzin tegen volstrekt andere gebeur-
tenissen, is een afkeer van machteloosheid, van onmogelijke zelffunde-
ring. Evenals het wezen van transcendentale autonomie transformeert 
het wezen van relationaliteit in regressieve en progressieve onderdruk-
king. Lévi-Strauss zegt het zo: ‘om uitvoerbaar te zijn, begint (commence) 
een onderzoek, dat helemaal gericht is op structuren, met een buiging 
voor de macht (puissance) en het lege van de gebeurtenis (l’inanité de 
l’événement)’ (MC, 408; HA, 475).3 Deze macht over de ledigheid is de-
zelfde als de macht die het residu inert maakte. De buiging doet ook 
sterk denken aan de buiging die Kant voorstelde aan zijn zwermende 
opponenten: ‘De gesluierde godin waar wij beiden onze knie voor 
buigen, is de morele wet in zijn onschendbare majesteit’ (8: 405). Kees 
Bertels heeft gelijk als hij zegt dat de gebeurtenis hiermee ‘niet wordt 

 
1 Ulrich Preuß, Citizenship in the European Union: a Paradigm for Transnational Demo-

cracy, in: Re-imagining Poltical Community (Daniele Archibugi, David Held and Martin 
Köhler, ed.), 147. 

2 Kees Bertels merkt op dat Lévi-Strauss vanaf Het wilde denken ertoe neigt ‘om de evene-
menten (..) te verpulveren en als nietig stof weg te blazen. Deze laatste vergelijking klinkt 
onvriendelijk, maar ook Febvre en Braudel spraken denigrerend over het ‘poussière de 
l’histoire’: Geschiedenis tussen struktuur en evenement, 266. 

3 Derrida wijst er op dat ook F.W.J. Schelling een dergelijke gebeurtenis vooronderstelt: ‘une 
condition négative ... la conscience de l’inanité de toute connaissance finie’ (DP, 381). 
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verworpen’.1 De buiging van Lévi-Strauss is een gespleten onderwer-
ping: de eerste afweer tegen het residu, dat daarme als versluierd ding 
aanwezig maar inert (dissimulé mais présente) werd gemaakt, noodzaakt nu 
tot een fataal supplement, een buiging die de finale relatie legt, tegen de 
macht van de ‘onreduceerbare contingentie’ (MC, 408) en met als effect 
een leeg- of loosheid die het inerte ding perfect omvat. Het klopt alle-
maal. Ik vertaal: reflexiviteit kan een volstrekt andere macht tot lege 
gebeurtenis maken – ongevaarlijk en inert – door een geweldig geslepen 
fictionaliteit. 

Deze fictie-politiek van splijten en stollen, dat wil zeggen de macht 
van het volstrekt andere tot loze macht ‘verheffen’, is misschien wel de 
listigste toegift. Lévi-Strauss stelt met zijn pendant van Kants ‘sollen’, en 
met zijn wending tot en afwending van de ‘woeste gronden’ (‘sol ra-
boteux’) – het oerwoud, de geschiedenis – de macht van de structurali-
teit in, een macht die hij met voorbedachten rade aan ‘de majesteit’ had 
ontnomen. Hij plaatst zich in de dubbelrol van ‘nemer-gever’, en maakt 
zich door deze permutatie tot posthumane spil van zijn eigen ‘sol’ en de 
andere ‘sol’. Dit is de affectiviteit, de ‘commotie’ van ‘surprendre’ van een 
soevereine gever die haar kent en bekent, die aan haar, ‘Isis’, haar macht 
in de ‘eerste staat’ heeft ontnomen: ‘non sans la priver d’une puissance et 
d’une majesté connaissable par la commotion qu’elle inflige à qui la sur-
prend dans son premier état’ (CC, 40). 

In de Mythologica’s wordt continu een programma uitgewerkt waar-
voor de basis in De elementaire structuren was gelegd, een procédé dat in 
Het wilde denken, in het hoofdstuk ‘De tijd hervonden’, als volgt wordt 
omschreven: ‘We kennen dit procédé, dat er niet in bestaat het histori-
sche worden (le devenir historique) te ontkennen, maar in het te erkennen 
als een vorm zonder het bevattende (une forme sans contenu): er is zeker 
een vooraf en een erna, maar hun enige betekenis is dat zij elkaar re-
flecteren (se refléter l’un l’autre)’ (PS, 311). Via de zich oneindig snijdende 
lijnen van reflexies maakt de auteur zich tot omvatting en spil van de 
gehele wereldstaat, als ware hij een oerkantiaans bezig wezen. 

Vanuit het perspectief van de structurele teleologie kan geen enkele 
gebeurtenis als absoluut onreduceerbaar verschijnen. Het inerte residu 
en de loze gebeurtenis vormen een koppel, relatieve polen (noord-zuid, 
+ -), de coördinaten waarbinnen de wereld van mythische relaties be-
vattelijk wordt gemaakt. De mythomaan gebruikt de mythomatica van 
même en aujourd’hui om naar believen het andere in en uit te schakelen 

 
1 Ibid., 266. 
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(CC, 24). De systematische geest promoveert zichzelf aldus tot een force 
die de suggestie wekt de vrijheid van de ‘esprit fourbe’ (6: 431) definitief 
te hebben ‘geïmmobiliseerd’ (ibid.). Dit structurele a-historisme roept als 
het ware de fatale aporie over zichzelf uit, de restance van een andere 
force. De structurele spiegellist tussen inert residu en loze rest maakt een 
volgende, fatale symmetrie onherroepelijk: die tussen gebeurtenis en 
structuur. Ter afsluiting van dit hoofdstuk zal ik deze anti-structurele 
fataliteit iets verder uitwerken. 

Lévi-Strauss dacht ten onrechte dat zijn leesrichting door niets anders 
en niets meer werd bepaald dan door ‘het feit (le fait)’ dat ‘de structuur het 
eerst (est premier) is’ (HN, 561; NM, 627). Dat is de kern van het ‘primair 
schematisme’ (NM, 675). Voor welk verlies, van welk recht, was hij nu 
zo bang? Op grond waarvan en uit angst voor welke ongrond of af-
grond, meende Lévi-Strauss zijn rechtsgrond direct te kunnen verliezen 
en misschien indirect te kunnen halen? Welke bedreigende daad of 
overdadige wetteloosheid is er, vooraf en achteraf aan dat feit (wat geen 
totaal sociaal feit is) geweest? Alleen op grond van de structureel be-
paalde auteur-lezer relatie quasi opgenomen in een leesrichting van ons 
wij (nous), kon verstrooiing worden in- en uitgesloten als inert vooraf en 
loos achteraf. Om deze operatie van gelijkstelling te kunnen uitvoeren, 
moest echter worden verondersteld dat de oorsprong van de annuleren-
de macht zich niet alleen binnen de insluitende beweging bevindt, maar 
zichzelf tegelijk ook van buitenaf zou kunnen omvatten. Wij kunnen 
kennelijk alleen als een zowel initiërende als afsluitende macht bestaan, 
tegelijk binnen en buiten ons. Deze force denkt grenzeloos in de huid 
van elke andere macht (puissance) te kunnen kruipen. Een dergelijke spil 
en machtsverheffing is misschien het logische gevolg van elke teleologie 
of eschatologie. 

Als événement wordt begrepen als een beweeglijk gegeven, als iets ge-
ven (something), dat altijd al vooraf ging aan de geforceerde lees- en 
denkrichting, en als een ongehoorzaam iets (quelque chose) dat altijd zal 
resteren, dan wordt de wet van de mythonomie buiten werking gesteld, 
en raakt de volgorde van structure en événement aan het wankelen. De 
orde vervalt onder deze volgorde. Beide waren misschien noodzakelijk, 
maar niet wezenlijk. Beide zijn altijd mogelijk en onmogelijk. Structure 
en événement gebeuren anders, en zijn ook altijd anders aan elkaar gere-
lateerd dan volmaakt (chrono)logisch of symmetrisch. 

Er is nooit een exact door midden gespleten contingentie geweest. 
Nooit puur inert, nooit zuiver leeg, nooit een derde weg tussen twee 
blote facta. De geforceerde structurele leesrichting kan naar alle kanten 
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worden gekeerd. Structuraliteit heeft plaatsgevonden, maar het was een 
‘luchtcirkel van de taal’.1 De gekortwiekte geest mag eindelijk uitvlie-
gen, en zwermen. Maar kan hij of zij zich nu oneindig verstrooien? Wat 
is het andere, dat zo nodig is, waardoor het wezen zich niet weer op-
nieuw zal herhalen? Iets anders, niet het andere van zichzelf, ook niet 
een redeloos andere spil. Met dat de prioriteit van de structuur vervalt, 
slaat ook de vooringenomen doelstelling van een andere harmonie om, 
van een noodzaak tot afsluiting in ongrijpbare bevliegingen. De ogen-
schijnlijk systematische annulatie zou uiteindelijk ook, door toedoen of 
door de toegift van anti-structurele interventies, kunnen leiden tot het 
bewustzijn dat de wereld altijd verstrooid en verstuivend zal zijn geweest 
(een schema zonder schema).  

Omdat de structurele leesrichting altijd geënt was op het primaat van 
de structuur en daarmee van meet af aan geïnfecteerd door het onop-
houdelijk inert maken van allerlei gegevens en gebeurtenissen, stond de 
ene spil van wederkerigheid ook altijd al bloot aan een andere liquidatie, 
een andere asymmetrische tegenwerking. Zij hoeven net zomin als wij 
bang te zijn ons recht volledig te verliezen. En wie denkt (ooit) het 
volste recht te hebben (gehad) om het recht van de ander geweld aan te 
doen? Welk wezen haalt het in zijn hoofd het recht van de ander, en het 
andere recht te ontkennen? Anti-structurele effecten kunnen wellicht 
worden aangeduid als ‘disscheminatie’ of ‘deschematisering’2, een niet-
weten dat eerder het tegendeel van gebrek is: een toegeven dat er on-
eindig meer en buitensporig andere toegiften mogelijk zijn. Restance is 
aldus de gebeurtenis van asymmetrische interventies en de résidence van 
een ‘mobiele non-plaats’ (DP, 509), waardoor er ook altijd andere effec-
ten (zullen) resteren. Oneindig bandeloze absurditeiten, zelfs. Want er is 
nooit sprake geweest van een symmetrische binding en ontbinding bin-
nen één aujourd’hui. De teleologie en mythologie van het bezige wezen, 
het egalitaire en eenkennige schematisme, blaast zijn laatste adem uit. 

Om zo precies mogelijk te zijn: de annulerende gelijkstelling van 
structuur en gebeurtenis, als spel van symmetrische leegtes, luidt het 
einde van prioriteit in, en daarmee ook het failliet van één (lezers)wereld, 
gericht (onderricht, omgericht) op de ene wereldvrede. Komt nu door 
het effect van deze ‘ont-scheiding’ (de beslissing tot het opheffen van de 
Entscheiding, het ‘feit’ dat ‘de structuur’ er eerst zou zijn) ook aprioriteit 

 
1 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Band IV.1, 14. 
2 Zie: Hent de Vries in Religion and Violence, 271, en ook de voetnoot van de vertaler in 

The ear of the other, 103. 
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als zodanig te vervallen? De vraag naar het oorspronkelijke begaf zich 
altijd al op een ontspoord spoor.  
 
Wat resteert? Welke andere wetgeving? Het wezen dat zowel in de my-
thomanie als in de pure autonomie huist, moet iets anders in en buiten 
zich erkennen, naast, vooraf en achteraf. Is er nog iets overgebleven 
waarop ik me kan oriënteren? Blijft er nog iets van mij over? Wat be-
doelt Derrida met de uitspraak: ‘à cet égard je reste kantien’ (DPC, 39)? 
In welk opzicht of perspectief blijf ‘ik’ kantiaan? 

De deconstructie van logica’s van wederkerigheid maakt plaats voor de 
niet-annuleerbare werking van andere bewegingen, een verstrooide en 
verstrooiende asymmetrie, een andere verspilling, van respecterende en 
bewegende non-plaatsen, atópos, atopia (PA, 202; 178). Er werkt iets an-
ders, het andere is altijd al oneindig vooraf gegaan en is altijd (nog) on-
eindig op komst. Deze voorwaarde van disseminatie is niet eenvoudig 
gegeven, zeker niet door een simpel feit of een simpele permutatie van 
de ene logica in de andere. Als ik kantiaans resteer, dan resteert ook de 
vraag naar wat Kant bedoelde met de bewering dat er ‘aan de wet van 
vrijheid ... geen enkel schema kan worden toegeschreven’. Het blijft de 
vraag wat na de deconstructie van Lévi-Strauss resteert van ‘de regel-
rechte tegenpool van vrijheid’. Waar zou die ‘beperking van vrijheid’ 
zijn gebleven? Is de ‘vrijheid om van wat dan ook een object van lust te 
maken’ gebleven? En is toch ‘de verbeeldingskracht in haar vrijheid’ 
gebleven? En zou de ‘wetteloze, ongebonden vrijheid’ dezelfde zijn ge-
bleven, nog steeds een ‘dolle vrijheid’ (6:354)? 

Het onvermijdelijke politieke effect is een non-logische gemeenschap, 
een gemeenschap zonder de hegemonie van één logische bron of spil van 
wederkerigheid – een a-chtonische vrije gemeenschap – die elke schei-
ding tussen allo en auto, tussen wij en zij, ontscheidt. Het radicaal an-
dere is niet een zuivere anachronie of anarchie, maar wel een anachro-
nische, ongegronde en niet-fundeerbare voorwaarde, een ‘vluchtige 
tangent’.1 Een oogwenk. Krachtige en tedere aanrakingen van nieuwe 
kosmopolieten, flirtaties met volstrekt andere mogelijkheden en onmo-
gelijkheden.  

Zoals uit het voorgaande is gebleken, werkt alteriteit als absolute on-
bepaalbaarheid zich steeds los van totale conjuncties, van complemen-
tariteit, van een zucht tot absolute in- en aanvulling. Als vrije en vluch-
tige beroering is de geest van deconstructie geenszins een puur negatieve 

 
1 Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Band IV.1, 19 
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ontsnapping, het is namelijk in ‘reactie op disjunctie’ ook een oneindige 
affirmatie van ‘ab-solute alteriteit’.1 De hegemonie van een of andere lo-
gica moet kortom worden opgeheven om plaats te maken voor ‘l’aporie 
de l’événement’ (PA, 86; 68). Ik vraag me af: hoe dat te vertalen? Het is 
geen wanbegrip of verhaspeling van de logica van de uitgesloten derde. 
Het spreekt voor zich dat het hier ook niet gaat om het begrip van 
gebeurtenis (événement, event) als het gestolde tegendeel van een gestolde 
structuur, hetgeen moge blijken uit het volgende citaat uit Spectres de 
Marx, ik laat enkele woorden voorlopig onvertaald: 
 

Het zou dus gaan om het denken van een andere historiciteit – niet 
een nieuwe geschiedenis en nog minder een ‘new historicism’, maar een 
andere opening van événementialité als historiciteit die het mogelijk 
maakt niet om de geschiedenis te stoppen maar integendeel de toegang 
te openen tot een gedachte affirmatrice2 van de messianieke en emanci-
patoire belofte als belofte: als belofte (promesse) en niet als programma of 
onto-theologisch of teleo-eschatologisch ontwerp. Want in plaats dat 
men moet afzien van het verlangen tot emancipatie, moet men, naar 
het schijnt, er meer dan ooit in volharden, en wel als het onvernietig-
bare zelf van ‘het moet’ (l’indestructible même du ‘il faut’). Het is de voor-
waarde van een repolitisatie, misschien van een ander begrip van het 
politieke. 

Maar tot op zekere hoogte danken de belofte en de beslissing, dat 
wil zeggen de verantwoordelijkheid, hun mogelijkheid aan de beproe-
ving van de onbeslisbaarheid die er altijd de voorwaarde van zal blijven 
(qui en restera toujours la condition) (SM, 125-126; 74-75). 

 
Het lijkt me van belang om stil te staan bij de vertaling van het woord 
événementialité. In het Nederlands kan événement zowel met ‘gebeurtenis’ 
als met ‘evenement’ worden vertaald. L’aporie de l’événement laat zich 
omzetten in ‘de aporie van de gebeurtenis’. Maar daarmee is pas een 
begin gemaakt met de vertaling en interpretatie van het neologisme évé-
nementialité. Het kan bijvoorbeeld begrepen worden als de incidentele 
mogelijkheid van een asymmetrische gebeurtenis: de mentaliteit van een 
geniale of ludieke happening. Maar het gaat hier ook om nog iets an-
ders, niet alleen om een mogelijk feit of een gedicht, want dan zou 
Derrida wel gekozen hebben voor de eventualiteit (éventualité) van Lévi-
Strauss (zie hierboven, of MC, 364). Het ‘onvernietigbare’ van ‘il faut’ 
 
1 Hent de Vries. Philosophy and the Turn to Religion, 4. 
2 De vertaling van Peggy Kamuf is zeker niet de enige mogelijkheid: ‘affirmative’. 
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duidt op een ethisch-esthetische grond, een kracht of draagvlak zonder 
de hegemonie van een egaliserende force. Terecht kiest Peggy Kamuf 
voor verschillende vertalingen: ‘eventiveness’ (DT, 157; 123) en ‘event-
ness’ (SM, 126; 75).1 Événementialité is de ‘grond’ van ‘il faut’, van aan een 
roep gehoor geven, zonder de zekerheid van relationaliteit. De ‘repoli-
tisatie’ schuilt in een respect voor het oncalculeerbare, maar dit respect is 
ongeleid. In die verrokende betekenis wordt ‘événementialité’ vurige 
onweerzinnigheid. Met de kracht van wetgeving, zelfs met de inventi-
viteit van het maken van een institutie. Ander talent, andere denkkunst. 
Dat brengt deze onmogelijke voorwaarde als ander factum dicht bij een 
gebeurtenis die Kant ‘Begebenheit’ noemt (R, 98). Een gave (gift, don 
of Gabe) die anders dan door onze redelijkheid gegeven is, een ander 
soort talent van erkenning. Het andere van de ander is dan niet meer als 
feit gegeven (donné, donnée, given, Gegebenheit) ‘waar de rede aan-
stoot aan neemt’ (ibid.), of als iets wat zich ‘niet verdraagt met de rede’ 
(ibid.). Voor Kant school het onverdraaglijke en aanstootgevende waar-
schijnlijk hierin, dat deze alledaagse gebeurtenis voor de rede niet waar-
neembaar is: ‘verstopt achter de schijn van natuurlijke voorvallen’ (ibid.). 
Begevenheid, als mogelijke vertaling van événementialité, is de ‘bodem’ 
van de democratische natiestaat waarin wij ons begeven en die we tege-
lijk niet als enige noodzaak kunnen achten. Een ander respect heeft zich 
reeds naar ons toe begeven. In de ‘beproeving van de onbeslisbaarheid’ 
heeft de natuurlijke gemeenschap het dagelijks begeven. 

Begevenheid is een band met een beweeglijke dissidentie, de breuk en 
werking, en tegelijk de résidence van een andere fictiviteit. Het betreft 
une autre ouverture, een andere opening, een opening naar het andere, of 
 
1 George Collins gebruikt in Politics of Friendship ‘eventness’. In verband met een andere 

mogelijkheid van vertaling zou ik het volgende willen opmerken. Derrida zegt dat per-
haps ‘meer direct naar toeval verwijst (hap, perchance) en naar de gebeurtenis (l’événement) 
van datgene wat kan gebeuren (may happen)’(PA, 47, 30). Hij lijkt zelfs een lichte voor-
keur te hebben voor andere talen, getuige de opmerking dat ‘misschien het Franse peut-
être met zijn twee werkwoorden (le pouvoir et l’être) te rijk is (trop riche). Zouden we de 
oorspronkelijke mogelijkheid waarover we spreken niet beter in zicht krijgen in de 
bijwoorden van andere talen (vielleicht of perhaps, bijvoorbeeld )?’ (PA, 59, 39). De En-
gelse vertaling van événementialité zou dus ook ‘perhaps’als oriëntatie kunnen gebruiken, 
door événementialité te vertalen als ‘perhappiness’. Een mogelijkheid lijkt me ook happen-
stance (‘a chance happening or event’). Heinz Kimmerle merkt op: ‘In het Duits zou ik 
zeggen “Ereignishaftigkeit” of – om er niet zo’n abstract monsterwoord van te maken – 
“Ereignis-charakter”.’ Hier kan inderdaad de volgende opmerking van Derrida uit D’un 
ton apocalyptique adopté naguère en philosophie bij worden geplaatst: het gaat om een ge-
beurtenis ‘voorbij het zijn, het komt van voorbij het zijn en wijst voorbij het zijn, terwijl 
het misschien deel is van de plaats, waar Ereignis (dit kan niet langer worden vertaald met 
‘événement’) en Enteignis de beweging van toeëigening ontvouwen’ (DTA, 94;166). 
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van het andere, een opening die toegang verleent (l’accès à) of ruimte laat 
voor, ruimte biedt. Een denken (une pensée) dat het andere en de ander 
niet symmetrisch verspilt. Een geven en maken van een context waarin 
iets anders kan gebeuren. De belofte van en oriëntatie op een ander ge-
zag, niet subjectivistisch of progressistisch, dus niet een programma of 
een auto-logisch spoorboekje van meer ons (‘op weg naar onze wereld-
vrede’, zoals Kants Naar eeuwige vrede ook wel wordt geïnterpreteerd). 
Onvernietigbaar en onmiskenbaar oninwisselbaar, een categorisch Sollen 
maar dan begrepen als het contra-punctum en contra-factum van een sol-
len met anderen, en dus anders dan een gehoorzaamheid aan onze zui-
vere wil. Een nog uit te vinden combinatie van onwilligheid, weerstand, 
en respect voor wispelturigheid, voor een fladderende, zwermende vrij-
heid. Dit gehoor geven aan het ongehoorde is niet te scheiden van on-
uitsprekelijkheid en ongehoorzaamheid. 

In Politiques de l'amitié komt ‘begevenheid’ in de volgende zinsverban-
den voor: ‘Begevenheid van een begeving: ‘L’événementialité d’un évé-
nement’ (PA, 87; 68). De voorwaarde van elke beslissing. Begevenheid 
is een heterologische conceptie waarin de transcendentale categorieën 
van modaliteit een belangrijke dubbelrol spelen: ‘de drie critreria (reali-
teit, mogelijkheid, tegenwoordigheid) verstrengelen zich hier in de kern 
van dezelfde begevenheid van de begeving’ (PA, 155; 131). En tenslotte: 
‘Welnu, opdat een enkel individu een enkele keer een enkele markering 
(marque) krijgt, moet deze markering, hoe minimaal ook, identificeerbaar 
en dus herhaalbaar (itérable), dus innerlijk veel en verdeeld zijn terwijl 
deze zich voordoet, in elk geval in zijn begevenheid. De derde is er. Die 
derde is er als ‘meer dan één’ die de berekenbaarheid mogelijk maakt en 
begrenst’ (PA, 243; 215). Begevenheid is altijd begrensd, geen tijdloze 
voorwaarde, het is de voorwaarde voor het toestaan, het erkennen. Van 
Dale schrijft onder het lemma ‘begeving’: ‘het schenken, uitdelen (van 
ambten)’. Begevenheid kan in die zin misschien het best worden om-
schreven als ‘het recht van benoeming’. Deze voorwaarde is een recht 
zonder fundament, een vermogen zonder finale grond, kunst zonder 
centrum. Begevenheid is verstrengeld met andere infra-structuren, zoals 
institutionaliteit (institutionalité, DT, 215), supplementariteit, spectraliteit. 

Alleen onder zulke resterende voorwaarden kan een asynchrone 
evene-mentaliteit als onevene-mentaliteit, misschien zelfs in dezelfde 
woorden, maar toch in een andere toon of kleur, iets laten gebeuren en 
inwerken wat niet gecalculeerd, afgesproken werk of gezamenlijk geïn-
tendeerd is. Zo begrijp ik: ‘l’événement d’un pas de sens’ (P, 235). Onze 
zin telt niet totaal. Begevenheid is de voorwaarde voor de mogelijkheid 
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en de onmogelijkheid van gemeenschap, dat wil zeggen, van een onge-
gronde en onanticipeerbare, rafelige toestand. Een paradoxale bevinding 
van niet één centrum van begeving. Radicale alteriteit, ‘disjointe a priori 
... er is er meer dan één en zij zijn heterogeen’ (SM, 126-127). Als 
stemming is het een instemming met een toestand van onbeslisbaarheid 
(indécidabilité) over wat er gaat komen, over wie moet komen en interve-
niëren (intervenir-venir). Zowel de mogelijkheid als de onmogelijkheid van 
interruptie zullen altijd moeten resteren, dat is wellicht ook de betekenis 
van ‘een komende democratie’ (PA, 127; 104). 



 370

7. 
KOSMOPOLITIEKEN 

VAN DE VRIENDSCHAP 
 
 

De fatale ontknoping van het structurele schematisme brengt me terug 
bij de kwestie van het schema. Derrida blijkt even stellig te zijn als Kant 
in de tweede Kritiek: ‘Er is per definitie ... geen bemiddelend schema 
(schème médiateur)’ (V, 81). Elders merkt hij echter op dat ‘in strikte zin’ 
schema’s zijn uitgesloten, maar dat we ze toch ook ‘in kantiaans taalge-
bruik intermediaire schema’s kunnen noemen (bij benadering en bij wijze 
van analogie, want in strikte zin zijn ze in dit geval uitgesloten, en het is 
nodig over die uitsluiting na te denken’ (DH, 131; 103. vert. aangepast). 
Waren de schema’s van Lévi-Strauss niet ook kantiaans en intermediair? 
Zijn kosmopolitische, intermediaire schema’s van vriendschap bij bena-
dering en analoog toch mogelijk, als tegelijkertijd structurele en anti-
structurele gesticulaties? Maar wie of wat zou er dan nog ‘in strikte zin’ 
zijn uitgesloten? 

Omdat ik in het voorgaande de listige zinswendingen van het schema-
tisme uitvoerig heb belicht, denk ik daarmee ook een glimp te hebben 
opgevangen van andere effecten van een volstrekt andere deconstructie. 
Lévi-Strauss heeft de imperatief tot het stichten van een gemeenschap 
doorzien als een verborgen wens tot incest, maar de structurele impera-
tief tot calculatie van het toeval – alles heeft zin, of niets heeft zin – is 
uiteindelijk de structurele analyse zelf fataal geworden. Waarmee niet is 
gezegd dat er een einde is gekomen aan elk schematisme. Ik ben het 
zoeken naar het ‘begin en einde’ van het structurele schematisme be-
gonnen in hoofdstuk vijf. Nu wil ik de vraag aan het begin van dat 
hoofdstuk hernemen of herstellen, in de wetenschap dat we nooit direct 
of eenvoudig zicht hebben op de zaak (DP, 102). Hoe is ons toch, mis-
schien indirect, zicht of reflectie op de zaak gegeven? Een eenvoudige 
weg terug naar Kant is niet mogelijk. Het reflexieve subject heeft het 
begeven. Singuliere reflecties zijn door disseminerende wendingen on-
eindig verplaatst, zodat geen bron als wezenlijk kan worden beschouwd. 
De religieuze heerzucht is gebroken en breekt, oneindig. En deze kan 
zich ook niet transformeren in een systeem van reflexief geloof. Via een 
herontwerpen van Kants imperatieven en beschrijvingen van vriend-
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schap, kan de zaak misschien wel zo worden gesteld: hoe onderscheidt 
Derrida de ene wet van de andere? En als deze andere wet – of wetge-
ving van de ander – zich überhaupt niet laat onderscheiden, hoe laten 
dan tenminste de allernieuwste vervlechtingen zich denken? Als inter-
mediaire schema’s van een filosofische, poëtische, kunstzinnige vriend-
schap? 
 
Alteriteit en het schema van vriendschap 
Omdat Derrida ‘bij benadering en bij wijze van analogie’ de kantiaanse 
sleutel voor een gemeenschap van vrienden gebruikt, dient de vraag zich 
aan of Kants schema van vriendschap aan een realiteit beantwoordde, en 
aan welke? Ik denk vooral aan het raadselachtige tweede hoofdstuk van 
de leer van de ethische beginselen (Ethische Elementarlehre), dat de plichten 
van mensen jegens elkaar ‘ten aanzien van hun toestand’ tot onderwerp 
heeft, en in het bijzonder de toestand van ‘de innigste vereniging van 
liefde met respect in de vriendschap’ (§§46-48). In een soort inleiding 
(§45) worden we er reeds op geattendeerd dat het hier om de beschrij-
ving van een toestand gaat met behulp van gemodificeerde regels die 
‘geen gegarandeerd complete classificatie toelaten’. Deze barrière weer-
houdt Kant er echter niet van een analogie te gebruiken:  
 

zoals van de metafysica van de natuur een overgang wordt vereist 
(gleichwie ... ein Überschritt verlangt wird) naar de fysica, die zijn bijzon-
dere regels heeft, zo wordt met recht van de metafysica van de zeden 
iets analoogs gevergd (ein Ähnliches angesonnen). 

 
Het ‘ansinnen’, ooit als esthetisch imperatief verzonnen, krijgt hier zijn 
volledige morele impact. Er zouden twee metafysica’s in het geding zijn, 
maar Kant neemt zonder meer aan dat het één verlangen is, één ansinnen 
dat ‘bijzondere regels’ vergt. Als hij al twijfelt aan het welslagen van het 
‘systeem’ (hetgeen niet echt blijkt uit de supplementaire status van de 
zogenoemde ‘porisma’s’ 1), ziet hij toch geen onoverkomelijk bezwaar 

 
1 Het Duitse woordenboek Wahrig vermeldt bij het lemma Porisma: Folgesatz (bijwoorde-

lijke bijzin van gevolg, consecutieve bijzin); Ableitung aus einem anderen Satz (uit een an-
dere zin afgeleid). Het betreft hier een taalkundig zinsverband, waarbij een logisch en/of 
een noodzakelijk effect in het geding is. Kant beweert met zoveel woorden dat de effec-
ten van een schema (wat op zich een onzuiver effect van een zuiver principe zou zijn) 
zich buiten de Metafysica van de zeden afspelen, maar er toch wel als porisma’s uit of op 
volgen. Deze porisma’s kunnen slechts ‘angehängt werden’. Voor ‘porisma’ en ‘anhängen’ 
is het verschil tussen ‘volgen op’ of ‘volgen uit’ cruciaal. Als porisma’s op de schematise-
ring van de principes volgen, dan hebben we te maken met een syntagmatische reeks, 
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in het ‘toepassen’ van ‘zuivere plichtsprincipes’, door deze ‘als het ware te 
schematiseren’ (gleichsam zu schematisieren). 

Kant heeft zich niet voorgenomen om de twee gevoelens van de Kri-
tiek van het esthetische oordeelsvermogen – die van zinnelijk en redelijk wel-
behagen (respectievelijk schoonheid en verhevenheid) – als uitgangspunt 
te nemen voor zijn schema’s van vriendschap. Vriendschap gebaseerd op 
schoonheid is uitgesloten. De norm lijkt wel zoiets als verheven vriend-
schap te zijn. Verhevenheid, in de zin van een bepaalde afstand ten aan-
zien van een overweldigende macht. Maar dan uiteraard niet in een een-
zijdige relatie. Vriendschap ten aanzien van mijn naaste lijkt wel het 
meest onhandelbare onding. Om de regels van de metafysica van de ze-
den te kunnen formuleren, begeeft Kant zich op een netelig pad om 
onzichtbare krachten op iets toe te passen. Niet schoonheid of verhe-
venheid, maar liefde en respect, twee complementaire ‘grote zedelijke 
krachten’ (6: 449) zijn de elementen van het schematisme van vriend-
schap. 

Nadat de elementaire aspecten omtrent een analogische schematisering 
van de idee van volmaakte vriendschap zijn geïntroduceerd, meent Kant 
 

een willekeurige opeenvolging zonder een oorzakelijk of noodzakelijk logisch verband. 
Volgen porisma’s uit schematisering, dan hebben we met een paradigmatische relatie te 
maken, waarbij het nog onbeslist is of er van een oorzakelijk dan wel logisch verband 
gesproken moet worden. Slechts op grond van de systematische positie die Kant aan 
porisma’s toekent, lijkt het niet mogelijk om ondubbelzinnig te concluderen dat po-
risma’s logisch uit schema’s volgen. Maar Kant gebruikt niet voor niets het parergonale 
werkwoord ‘anhängen’. Deze term is van systematisch belang en om dit toe te lichten ga 
ik een paar voorbeelden langs: volgens de Ästhetik van de Kritik der reinen Vernunft kan 
het volgende van de zuivere vormen van ruimte en tijd worden gezegd: deze vormen 
‘hängen unserer Sinnlichkeit schlechthin notwendig an’ (A 42-43; B 60). Een paar regels 
later heten ruimte en tijd ‘ursprünglich anhängenden Bedingungen’. ‘Aanhangen’ is ken-
nelijk een ander woord voor voorwaardelijkheid. We hebben te maken met een onontwar-
bare contaminatie van onvoorwaardelijk en voorwaardelijk, aprioriteit en aposterioriteit, 
spontaniteit en receptiviteit, actief-passief, etc. Dit wordt bijvoorbeeld ook bevestigd in 
het artikel Was heißt: Sich im Denken orientieren?: er zou een behoefte bestaan die ‘der 
Vernunft an sich selbst anhängt’, want ‘die Vernunft will einmal befriedigt sein’. We 
kunnen dus spreken van een behoefte die op zich iets anders is dan de rede, maar even 
onvoorwaardelijk geldt: het ‘Ding an sich’ moet wel gespleten zijn, an sich-dubbel of 
dubbel an sich. Deze dubbele aanhankelijkheid in zelfbevrediging is de s-census van de 
Gemeinsinn. Er kan voorts gezegd worden dat ‘de rede’ niet noodzakelijk voorafgaat aan 
aanhangsels. 

 Wahrig verwijst ook naar het Griekse porizein, dat de betekenis heeft van ‘iets op gang 
brengen, in beweging brengen’ (zie Wolters’ woordenboek onder het lemma πορ-ιζω) 
In het verlengde hiervan laten de porismatische aanhangsels zich eveneens als transcenden-
tale voorwaarden begrijpen, als effecten van alteriteit (een porisma is zogezegd ook altijd 
een aporisma), spectraliteit, institutionaltieit etc., voorwaarden voor de mogelijkheid van 
een ‘gebeurtenis’.  
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in §46 dat het nu gemakkelijk (leicht) in te zien is, dat vriendschap in de 
beoefening (Ausübung) evenzeer het nastreven waard is als onbereikbaar: 
een ‘eervolle plicht’. De force van het schematiseren heeft vooralsnog een 
limiterende functie: de markering van wantoestanden of wartaal die niet 
beantwoordt aan de idee van volmaakte vriendschap. So far so good. Laten 
we ons oefenen in het doorzien van schijnvriendschap. Maar ook dit 
door- of inzicht moet wel – volgens de transcendentaal teleologische 
gewoonte – een focus hebben. Er moet ergens een rijk (Reich1) bestaan 
waar iets in vervulling kan gaan, daar waar het doel van de innigste ver-
eniging van liefde met respect in de vriendschap kan worden bereikt. 
Die plaats of zaak, ergens door een oeraantrekkelijk oerwoud heen, kan 
niet volstrekt onbereikbaar (uner-reich-bar) zijn. Wel onmaakbaar en on-
aanschouwelijk, en misschien ook ondenkbaar en onverplicht, maar in 
Kants optiek toch zeker niet een puur irrationeel wonder, geen magi-
sche gebeurtenis, en evenmin een onwenselijk of irreëel toeval.  

De moeilijkheid, van het lastig te bereiken doel van volmaakte 
vriendschap, houdt waarschijnlijk ook verband met de route ernaar toe. 
Elk doelmatig gedoe lijkt hier wel in strijd met het onvoorwaardelijk 
goede doel – aangenomen dat ‘doen’ op dit gebied een zinvol onder-
scheid oplevert tussen gevoelens en het object van gevoelens. Om iets te 
kunnen doen aan vriendschap ziet Kant zich min of meer genoodzaakt 
om stukje bij beetje de mogelijkheid van een ‘passieve beslissing’ (PA, 
87; 68) af te schrijven: met name een ‘louter contemplatieve lust of on-
bezig welbehagen (untätiges Wohlgefallen)’ moet het ontgelden (6: 212, 
emfase van Kant). Er is lust, oerlust en woeste oerledigheid. Maar als es-
thetisch welbehagen, bijvoorbeeld als menslievendheid, zou deze lust 
zonder enig effect zijn. Vanwege het ‘onbezige’ is dit welbehagen on-
eindig verwerpelijk, zonder bezigheid zou het bezige wezen het bege-
ven. Vriendschap kan niet bestaan in onbezigheid, dat zou gelijk staan 
aan ongebondenheid of misschien zelfs volstrekte onverbintelijkheid 
(niemand kan buiten plicht). 

Het onderscheid tussen ‘willen’ en ‘behagen’ kan dus wellicht langs 
lijnen van ‘bezig’ en ‘onbezig’ worden gemaakt, echter niet, en niet in 
dezelfde mate, langs lijnen van (uiterlijk) ‘fysieke’ en (innerlijk) ‘ideële’ 
effecten. Welwillendheid kan volgens Kant namelijk ook een praktische 
plicht zijn zonder uiterlijke fysieke gevolgen. In het hoofdstuk waarin de 
‘liefdesplichten’ worden ingedeeld, merkt hij op in ‘B. Over de plicht 
tot dankbaarheid’: ‘zelfs een bloot hartelijk welwillen van anderen, zon-
 
1 In de tweede sectie van de Fundering gaat Kant uitvoerig in op de notie van een ‘Reich 

der Zwecke’. 
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der fysieke gevolgen, verdient de naam van een deugdplicht; waarop dan 
het onderscheid tussen b e z i g e  en bloot a f f e c t i o n e l e  dankbaarheid 
is gebaseerd’ (6: 455; spatiëring van Kant; mijn curs.). ‘Wohlwollen’ is 
nog lang geen weldoen of ‘Wohltätigkeit’, maar er zou al wel een wen-
selijke gerichtheid in schuilen. Niet het affectionele in het algemeen lijkt 
te moeten worden afgeschreven, maar alleen het ‘bloot affectionele’, dat 
wil zeggen, kwetsbaarheid en beïnvloedbaarheid door anderen. ‘Onbe-
zige’ gevoelens mogen niet bestaan omdat het affecten zijn die we niet 
zelf hebben veroorzaakt. Er mag dus niets van anderen bezig zijn in de 
vriendschap. Welk extra special effect zou nu aan de welwillendheid moe-
ten worden toegevoegd? 

Als het doel ‘volmaakte vriendschap’ is – volgens §46 ‘de vereniging 
van twee personen door gelijke en wederzijdse liefde en respect’ (6: 469) 
– dan zouden we gemakkelijk inzien (leicht zu ersehen) dat dit doel prak-
tisch ‘onbereikbaar’ is, maar tegelijk ook een ‘door de rede opgedragen 
idee om na te streven’ (ibid.). Kant heeft al eerder benadrukt dat wat 
men gedwongen doet, ‘niet uit liefde gebeurt’ (6: 401). Het is de onbe-
rekenbaarheid en ongebondenheid die Kant, redelijkerwijs, lijkt te wil-
len elimineren of op te lossen in een bezig-zijn als amor benevolentiae, 
‘een welwillend doen (ein Tun) dat aan een plichtwet is onderworpen’ 
(6: 401). Zou op deze manier de idee van volmaakte vriendschap toch 
kunnen worden geschematiseerd? Naar wie of wat moet er worden ge-
streefd, wie moeten er precies worden onderworpen? 

Gesteld dat volmaakte vriendschap gewild en gebezigd kan worden, 
dan kan deze in elk geval toch niet worden bereikt door dingen te ge-
ven. ‘Ik kan niemand weldoen (wohltun) volgens mijn begrippen van 
gelukzaligheid’ (6: 454). Een gift van of uit vriendschap is onbestaanbaar. 
Het effect van mijn welwillende doen impliceert namelijk altijd de on-
derwerping van de ander aan mijn autonome wil. En, na een mogelijke 
tegendaad, op grond van een plicht tot herstel van die breuk, staan beide 
partijen wellicht quitte maar zij zijn daarmee nog geen vrienden. Iets 
geven was altijd al een vorm van miskenning en onderkenning; het 
noodzaakte tot rectificatie, een tegenzet, vereffening, een betaald-zetten, 
etc., niet tot vriendschap. Geen enkele zogenaamde vriendendienst laat 
de ander vrij. In het uiterste geval dwingt het willen-weldoen tot een 
nooit te vereffenen contraprestatie, een niet te delgen schuld. In elke 
ruil- of geldeconomie leidt de kettingreactie van giften en daarmee de 
binding tot tegengiften vrijwel onvermijdelijk tot een potlatch, de an-
nulatie van alteriteit, een absurde vredestoestand: daar waar wij niet te 
onderscheiden zijn, en ook anderen moeten wijken. 
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Kants autonomisme paart, volgens een ijzeren logica, het categorische 
gebod van een autonome wil aan een a priori verbod op afhankelijkheid, 
en daarmee is een toestand van contemplatieve, vrije ontvankelijkheid voor 
een andere rede uitgesloten. Ontvankelijkheid voor, is altijd afhankelijkheid 
van of pure ledigheid. De humanitas aesthetica is onvrij (§34). Het zoge-
naamd onbezige moet a priori ongedaan worden gemaakt (laf, ledig). Op 
grond van deze schematiek is alleen te begrijpen waartoe de kosmopoliet 
zich na ‘de schending van het recht’ (8: 360) geroepen moet voelen. 
Kant transformeert de Aristotelische emotionele intentionaliteit, dat wil 
zeggen, hij vertaalt de prioriteit van de actieve liefde, het liefwillenheb-
ben (boven de passieve liefde van het lijdend voorwerp of object van 
geliefd te zijn), naar de zuiver redelijke intentionaliteit van het transcen-
dentale subject. Het rigoureuze effect van deze zuivering is de eis van 
symmetrie in een hyperactieve relatie (zie voor de behandeling van de 
Aristotelische liefde het eerste hoofdstuk van Politieken van de vriendschap). 

Kants schematiek lijkt vooral de functie te hebben om voelbaar te ma-
ken hoe onbereikbaar volmaakte vriendschap is als uiterlijke relatie. In 
zijn termen wil dat zeggen dat in uiterlijke relaties slechts ‘het principe 
van wisselliefde’ (6: 449) domineert. Goed bedoelde geefdrang dwingt 
tot over- of teruggave (altijd met rente). De aandrang om geld te storten 
voor hulp in nood, lijkt altijd een navrante keerzijde te hebben (in §31 
karakteriseert Kant vrijgevigheid uit rijkdom als een ‘zwelgen in morele 
gevoelens’). Dit principe moet aan het hogere principe van respect onder-
geschikt worden gemaakt. Maar vriendschap is niet een zakelijk contract 
tussen rechtssubjecten en ook geen monogamie. En sommige relaties 
zijn nog iets meer dan een pure uitwisseling van (oordelen over) hebbe-
dingen. Er speelt altijd meer. Elk contact houdt ook altijd verband met 
de toe-stand, de toe- en instemming van levende personen. In deze 
precaire gevoelsrelaties is reeds a priori een contra-affectie aan het werk, 
en deze moet volgens Kant verdwijnen, uiteraard ter meerdere glorie 
van de zuivere ontbindende binding van de morele vriendschap.  

In beginsel kan vriendschap zich overal afspelen, binnen- en bui-
tenechtelijk, in binnen- en buitenland. Maar voor Kant zijn ongeregu-
leerde ideeën en reflecties over al onze intieme zones, absoluut taboe. 
Alteriteit is een vrijwel onbegrensde triggerzone van seksueel-erotische 
connotaties die op voorhand verwerpelijk zijn. Een blik op of van de an-
der is al fout, een plezier in het instemmend beluisteren van de stem van 
de ander zou in Kants optiek al afbreuk kunnen doen aan respect. Voor 
wie dan ook. De verbeelding en de rede mogen in die zin nooit vreemd 
gaan. Wie is die vriend? Waarschijnlijk moet de vriendschap gezuiverd 
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worden van de vreemde vriend, en moet ook de zuiver redelijke mono-
gamie ervan gevrijwaard worden. Respect in de vriendschap zou een 
zuiver bezig rechtsgevoel kunnen zijn. Maar wie wordt er dan recht ge-
daan? 

Kants limitatie is door een weerzinnig veto ingegeven: de aanblik, het 
gehoor en de aandacht van anderen, het zijn allemaal onmiskenbare ero-
tisch-ethische prikkels tot verregaande aversie. Deze weerzinnigheid 
heeft een machtige keerzijde, of liever: een zucht tot afwending van elke 
heteronomie. Ik kan de blik van de ander alleen verdragen, als die ander 
aan mij is onderworpen. Vanuit het redelijke perspectief is dit het ene 
extra special effect, dat aan de welwillendheid moet worden toegevoegd: 
een onderwerpen, de knechting van de blik van de ander. Het verbod 
op respect voor een passieve inwerking zou de a priori antinomische 
strictuur van de liefde genoemd kunnen worden (hij moet haar eerst 
wekken: Doornroosje, Sneeuwwitje etc.). Tegen deze achtergrond lijkt 
mij dat de vraag van Derrida bevestigend kan worden beantwoord: ‘Ge-
biedt de wet mij niet, uit de derde voortkomend maar altijd van de sin-
gulariteit van de ander, de transcendente alteriteit van de ander te erken-
nen, die niet anders dan heterogeen en singulier kan zijn, dus resistent 
tegen de algemeenheid van de wet zelf?’ (PA, 308; 277). Bedoelt Der-
rida, bedoelt hij echt dat er twee onderscheiden wetten in het geding 
(moeten) zijn? Een ‘wet’ voortkomend uit ‘transcendente alteriteit’ en 
een ‘algemeenheid van de wet zelf’?  
 
Twee wetten 
De definitie van onze gemeenschap heeft het begeven, en wij begeven 
ons, om de naam ‘democratie’ waard te kunnen zijn, in een wereld die 
bepaald wordt door twee, niet tot elkaar te reduceren wetten (deux lois, 
PA, 40; 22). Het gaat om een antinomische werking, een innerlijke te-
genstelling, die de kantiaanse en de structurele oplossingen van anti-
nomie breekt en daarmee plaatsmaakt voor een andere begevenheid. 
Derrida zet de beweging die ik bij Kant heb laten beginnen voort, als 
een activiteit van plaatsmaken. Maar waarvoor of voor wie plaats maken, 
als het niet gewoon voor ons is? 

De ene wet kan de wet van wederkerigheid worden genoemd, de wet 
van de gemeenschap van vrienden, de calculus van gelijke subjecten en 
van broederschap, de positieve wet van onze cultuur en taal. Elke de-
mocratische wetgeving is in beginsel door deze imperatief bepaald en 
getekend. Het is de grond, van onze autonomie, van de drang die de 
meerderheid van stemmen kracht van wet geeft. Deze wet heeft zich in 
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vele praktijken uitgedrukt, gerealiseerd in de ‘schematiek van de filiatie’, 
‘het egalitaire schema’, het ‘genealogische schema’ of ‘het fallogocen-
trische schema van de broederschap’ (PA, respectievelijk 12, 27, 128, 
259; viii, 10, 105 en 232). Het gaat dus om een wet die sinds de oertijd 
tot op de dag van vandaag het bindmiddel is van saamhorigheid en ge-
weld. Het schematisme, inherent aan die wetgeving, oriënteert de we-
reldburger en de ‘wereld van de mythen’ als een totaliserende lust, ge-
dreven door het oerbeeld van een ongeschonden eenheid. 

Derrida brengt nu het woord ‘respect’ in verband met termen die in 
Kants wereld van relaties ondenkbaar zijn: ‘Er bestaat geen democratie 
zonder respect voor singulariteit of onreduceerbare alteriteit’ (PA, 40; 22). 
Voor Kant was respect het enige positieve gevoel dat ons bezige wezen 
bond aan plicht, schuld, vereffening. En alteriteit was in die zin altijd ge-
koppeld aan weerzinnige relaties tot akelige zwermen, een onbepaald zwe-
verig gewoel of lichtzinnig passief gevoel. Respect voor verstrooide figuren 
is in Kants universum een performatieve tegenspraak. Op grond van Lévi-
Strauss’ deconstructie van de ‘grote zedelijke krachten’ (6: 449), is echter 
gebleken, dat de nevel van zwermers altijd al een complexe projectie is ge-
weest, een noodzakelijke tegenwerking van de schematiserende geest. 

Aangenomen dat onze zedelijke werkingen worden aangedreven door 
een onbevattelijke, weerzinnige oerlust, en aangenomen dat het sche-
matisme van liefde en plicht nooit echt (in)gericht of ingesteld is ge-
weest op een vredige eenheid, dan lijkt die wan- of waantoestand ons 
inderdaad te noodzaken tot het besef dat respect nooit één kan zijn 
(geweest). Respect als de wet van autonomie, en als de auto-affectie van 
onze democratische grond, kan niet bestaan zonder respect voor singu-
lariteit of onreduceerbare alteriteit, kortom: heteronomie. ‘Datgene wat 
voorafgaat aan autonomie moet het ook te buiten gaan, dat wil zeggen er 
na komen, de autonomie overleven, en onbepaalbaar overschrijden’ 
(PA, 259; 232). Het wiel of de ademtocht van onze gemeenschap wordt 
voortgedreven en geïnspireerd door het vreemde en andere binnen en 
buiten onze wet. Maar wat houdt een ander respect in, respect voor de 
in zekere zin altijd illegale ander, die ons a priori verdeelt? De zoge-
naamde moedertaal is ook al de taal van de ander. Maar is het onmogelijke 
ook mogelijk? Werken er van het ene moment op het andere niet alleen 
dubbele affecties, onze taal en andere talen, altijd antinomisch en onaf-
scheidelijk, maar ook ‘twee wetten ... niet te reduceren tot de ene of de 
andere’ (PA, 40; 22)? Hoe deze aporetische toestand en kosmopolitische 
zaak als vriendschap te denken? Waarom kan niet alles naar onze zin 
gaan, gewoon volgens onze Gemeinsinn geregeld?  
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Wanneer we een vrije vredige eenheid in de verste verte niet echt kun-
nen ontwaren, niet vanuit ons heden in onze toekomst, en niet vanuit 
onze oude wereld in een nieuwe wereld, waarop zouden onze respecten 
dan nog betrekking kunnen hebben? Het voor Kant nog zo duidelijk ge-
lokaliseerde en gerichte gevoel is een effect van een referentiemythe met 
sterke nawerking. We worden nog steeds gedreven door de hang om ons 
schema aan anderen uit te leggen, opdat anderen zich blootgeven en wij 
onze roeping totaal in vervulling kunnen zien gaan. Hoe kunnen we nu 
wel en geen gevolg geven aan die lokroep, ons wel en niet onderweg be-
geven? Waarin zou zwermend respect, een gevoel van bezwijken en te-
rugdeinzen voor de ander kunnen bestaan? Een begeven, een zwichten 
(maar niet voor tirannen)? Welke volstrekt andere affecties zouden onze 
roep om wederkerigheid kunnen uitstellen, buiten werking stellen? 

Wederkerigheid, gegrond in liefdesplicht, was een middelpuntzoe-
kende en -vliedende kracht van een hyperbolische heerzucht vanuit één 
en hetzelfde centrum. Binnen het programma van een kantiaans ethische 
wetgeving dient het schematisme van deze dynamiek zich aan als geëi-
gend instrument om het pluriversum van liefde en respect permanent te 
homogeniseren en te omgrenzen als welbevinden binnen de natiestaat. 
Hoe kan in het hart van deze inrichting nog respect bestaan voor een 
andere wet? Onze gemeenschap moet het steeds begeven, misschien wel 
juist omdat deze twee wetten nooit te reduceren zijn tot elkaar. Zelf-
wetgeving en wetgeving van de ander zijn ‘tragisch onverenigbaar en 
altijd verwondend. De wond zelf (la blessure même) opent zich met de-
zelfde noodzaak waarmee men op zijn vrienden rekent, wanneer men 
binnen zijn eigen economie zijn vrienden telt, daar waar iedere ander 
volstrekt anders is (là où tout autre est tout autre)’ (PA, 40; 22). Een demo-
cratische natiestaat, van welke pluimage ook, moet zich begeven en het 
begeven; voor een democratie als open plaats van samenleven is de an-
der, binnen in zijn eigen staatsinrichting, als wetgever noodzakelijk. 

Elke democratie wordt aangedreven door het geweld van emancipatie, 
de calculus van meer meerderheid, van meer gelijke subjecten. Er kan 
echter ook geen democratie bestaan zonder respect voor singulariteit, 
zonder onreduceerbare alteriteit op elk moment, op elke plaats. Wij 
hielden ons altijd al bezig met de ander, maar nu is het tijd dat we ook 
de ander laten bezig zijn met ons. Steeds wanneer zij respect afdwingt, 
brengt zij een pijnlijke terugslag teweeg in ons geïncorporeerde schema-
tisme van zelfrespect. Aan deze tragiek en wond kan ook de vriendschap 
worden geassocieerd, die in het recente verleden tot een bloedig einde 
kwam, tussen Ayaan Hirsi Ali en Theo van Gogh. Het werk dat zij sa-
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men hebben gemaakt, het effect van kosmopolitische vriendschap, is 
paradoxaal. Submission claimt de onthullende kracht van de Verlichting. 
Dit instrument, ingezet tegen de oude demon van de kantiaanse mono-
gamie, is vergeven van egalitair enthousiasme, en in die zin onverenig-
baar met het respect voor de ander als volstrekt andere. En toch wordt 
ook de Koran-tekst bij mij ingegrift. De ene praktijk van wederkerig-
heid kan zich zelfs tegen de andere keren. Er is niet één wet die de an-
dere wet absoluut kan annuleren. Andersheid komt tussenbeide als een 
eis tot verbreking (rupture) van de keten van wederkerigheid (PA, 81; 62).  
 
Door respect bewogen 
De bewogenheid die onze schijnwetgeving door en door bepaalt, lijkt 
Kant via de negatie van de uiterlijke vriendschap (als onvermijdelijke bij-
werking van transcendente alteriteit) ondergeschikt te moeten maken, an-
ders zou ik de knecht zijn. De ander moet mijn singuliere bediende wor-
den (ik moet als het ware mezelf zien inslapen en wekken). Hoe ver gaat de 
negatie van deze quasi-onuiterlijke maar zeer politiek gevoelige vriendschap? 

Elke institutie, niet alleen het huwelijk, is een effect van toestaan en 
toestemmen. En een vriend kan zeker niet iemand zijn die uit is op een-
zijdig voordeel. Dat staat niemand toe. Voor ware vriendschap moet elk 
nut wijken. Gesteld dat ik echt een knecht heb (dat hij of zij mijn eigen-
dom is), dan is het uitgesloten dat hij ooit tegen mij, zonder vreemde 
bijsmaak, zal kunnen zeggen: ‘mijn vriend’. Knechting sluit vriendschap 
uit. En als ik aan een vriend geld geef om hem in zijn nood bij te staan 
(‘een vriend in nood, wie wenst die zich niet?’), zal ik tenminste moeten 
voorwenden dat ik het bedrag niet direct terug verlang. Als hij die wel-
daad van mij heeft geaccepteerd, kan hij misschien (vielleicht) wel op ge-
lijkheid in de liefde, maar niet op gelijk respect rekenen. Ik heb hem 
gebonden en verplicht om terug te geven. Misschien kan die vriend nu 
nog niet aan zijn verplichting voldoen, maar een echte vriend geeft res-
pijt. Het is een pure machtsverhouding en toch ziet Kant deze toestand 
van wisselliefde wel als reële mogelijkheid: het delen van bezit met als 
effect de samensmelting (Zusammenschmelzen) tot één persoon. Gaat het 
hier om vrienden of vriendinnen? Wat is dit voor een commune? 

In Herders aantekeningen van Kants colleges over praktische filosofie 
staat: ‘de vriendschap tussen twee mannen, op basis van het begrip van 
verhevenheid, kan enigheid1 hebben (kann Einigkeit haben), zoals ook de 

 
1 Ik gebruik hier een woord dat in het Nederlands alleen in negatie voorkomt: onenig-

heid. 
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vriendschap tussen vrouwen op basis van het begrip van schoonheid in 
enigheid kan zijn (kann Einigkeit sein) – in het huwelijk moet er echter 
niet slechts (bloß) enigheid maar eenheid zijn (Einheit sein)’ (27: 50). Hier 
wordt een esthetisch-ontologisch spel gespeeld met hebben en zijn. 
Vrouwen zijn zo enig, al kunnen ze elkaar niet als verheven beschou-
wen. Mannen kunnen enigheid hebben, zelfs misschien als ze zo lelijk 
als de nacht zijn. De voorwaarde van dit ‘hebben’ stelt mannen in staat 
ook onenigheid te hebben. Ze zijn verheven boven hun relatie. Tussen 
vrouwen kan geen onenigheid zijn, ze zijn dol op elkaar. Hun oneindi-
ge aantrekkelijkheid lijkt met andere woorden door een verheven inbreuk 
een halt te moeten worden toegeroepen, door een ander (het hetero-
seksuele huwelijk). Kant houdt fragiele vriendschapsrelaties wel voor 
mogelijk, als ‘etwas so Zartes (teneritas amicitae)’, maar deze supermooie 
precaire toestanden zijn zeker niet van lange duur. De praktische rede 
verkiest, kost wat kost, het blijvende (residentie) boven elk vluchtig ge-
voel. Welk kosmopolitisch recht moet er volgens Kant nu precies pre-
valeren, en welk ander gevoel moet worden geschonden? 

Anders gezegd: Kant denkt de morele vriendschap als volmaakte pen-
dant van de huwelijkse eenheid te kunnen schematiseren, met behoud 
van wederzijds respect – en boven het vluggertje van elke gevoelige re-
latie uit – terwijl deze band nooit een verzekerde juridische relatie kan 
zijn. Het is een hypermonogame toestand zonder voortplantingsgedoe 
en zonder de zoetsappigheid van het tedere gevoel (Süßigkeit der Empfin-
dung1). Vermoedelijk bederven alleen vriendinnen hun tanden met de 
eendrachtige zoetigheid die zij zich in de verzoening goed laten smaken 
(Süßigkeit der Eintracht2 in der Versöhnung schmecken). Waarom zouden deze 
 
1 Kant geeft niet aan of het hier een objectieve dan wel subjectieve Empfindung betreft, 

zoals in de Kritiek van het oordeelsvermogen (KU, §3, 43). Het onderscheid tussen innerlijk 
en uiterlijk, open en gesloten treedt pas in werking door toedoen van de morele vriend-
schap. 

2 In de Idee blijkt onder andere dat Kant het ‘arcadische schaapsherdersleven’, de zoete 
toestand van de ‘wisselliefde’, onwenselijk acht, want alle talenten zouden in dit genoeg-
lijke leven ‘in de kiem verborgen blijven’. Uit dit essay blijkt echter eveneens dat de toe-
stand van ‘esthetische vriendschap’ in het schaapherderleven nooit uit zuivere ‘eendracht’ 
of zuivere ‘tweedracht’ kan (hebben) bestaan. De Idee is geschreven vanuit de overtui-
ging dat er iets moet worden opgegeven en opgeofferd om het doel van redelijke een-
heid te bereiken. De ‘wilde’ toestand, die niet alleen honingzoet maar ook brutaal blijkt 
te zijn, moet ondergeschikt worden gemaakt (‘brutale vrijheid’ zegt Kant in de zevende 
stelling, moet ‘opgegeven’ worden). Kant wil aldus de ‘zoetheid’ zuiveren van en destil-
leren uit de onwenselijke ‘stof’ van onverdraagzaamheid (oorlog). Het ‘middel’ waaruit 
de vrede moet voortkomen – als ware het een alchemistisch proces – bevat tegelijk de 
‘kiem’ van die vrede zelf, en die natuur moet in zijn brutaliteit tegelijk gehoorzamen aan de 
wet van de eeuwige vrede. Het verborgen plan van de (redelijke) natuur zou aldus in de 
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honingzoete momenten niet volmaakt kunnen zijn? Het antwoord lijkt 
eenvoudig: deze narcistische relatie sluit elk gevoel voor de ander, de 
derde, uit en wordt van aanvang af gedomineerd door de autologische, 
bijna incestueuze dynamiek van zelfbevrediging. Zou dat alleen voor 
tedere homo-erotische relaties tussen vrouwen gelden?  

Al is samensmelting volgens Kant overduidelijk onwenselijk, en weer-
zinwekkend, geassocieerd met ‘zielloos despotisme’ (8: 367), hij meent 
toch serieus dat deze mierzoete toestand mogelijk en zelfs ‘gebruikelijk’ 
is, maar dan wel – geïnspireerd door zijn etnisch zelfrespect – bij ‘onge-
cultiveerde personen’. Een ander ‘volk’ kan kennelijk niet het ‘gemeen-
maken voorkomen’ (ze beschikken niet over het ‘Gemeinmachen ver-
hütende’, iets wat buitensporige familiariteit moet voorkomen). Die 
woeste wijven en anderen kunnen geen respect opbrengen, en ze kun-
nen zich dus ook niet scheiden (Trennung) – ze maken elkaar gemeingültig 
(een soort anti-Gemeinsinn) (6: 471). Zij hebben hun onenigheden niet 
onder controle. Maar als je zou verwachten dat daarom vereniging hun 
superieure norm is, dan heb je het mis. Kant hyperboliseert: de wissel-
liefde als schema van vriendschap is ook onvolmaakt omdat die vrienden 
‘zich ook niet met elkaar kunnen verenigen (einigen)’. Ze zijn een stro-
perige zwerm, veeleer niets dan iets, en ze kunnen zich niet verheffen, 
noch boven hun onenigheden en geroddel noch boven hun misschien 
wel verstikkende vereniging. Deze toestand kan Kant in elk geval niet 
waarderen als een auto-effectief netwerk van subtiel dubbelrespect. On-
gecultiveerde personen hebben van nature geen zuivere notie van iden-
titeit, en dus ook geen enkel respect. 

 
richting werken van een ‘uiterlijk-volmaakte staatsregeling’ als ‘de enige toestand waarin 
de geschiedenis alle gaven in de mensheid volledig kan ontwikkelen. Men ziet: de 
filosofie zou ook haar chiliasme kunnen hebben ‘ (emfase van Kant). Om nu het geloof in 
het chiliasme (in een duizendjarig vrederijk; Openbaring 20:6-7) kritisch te kunnen 
‘oriënteren’ lijkt in Kants optiek de schematisering van de vriendschap het meest volmaak-
te middel: dit schema heeft dus de dubbele teleologisch-chiliastische functie om de wen-
selijke toestand van een ‘uiterlijk-volmaakte staatsregeling’ bereikbaar of be-rijk-baar te 
maken (het goede binden) en tegelijk de onwenselijke toestand van een ‘esthetische vriend-
schap’ uit te bannen (ofwel het kwaad te ontbinden). Het staat Kant in de Idee duidelijk 
voor ogen dat er een centrum, een opperhoofd van dit rijk moet zijn, maar volgens de 
zevende stelling is dit ‘probleem tegelijk het moeilijkst en datgene wat door het mensen-
geslacht het laatst wordt opgelost’. Er moet iets onoplosbaars worden opgelost: ‘slechts 
de toenadering tot deze idee is ons van natuurwege opgelegd’. Het is volgens de achtste 
stelling een streven, een force in de richting van een eindresultaat waarvan wij – in onze 
politieke wereld, dat wil zeggen ‘de voorwereld’ – geen voorbeeld kunnen aanwijzen 
(kein Beispiel), er lijkt echter wel een soort gevoel actief (gleichsam schon ein Gefühl) en dit 
geeft Kant reeds voldoende zekerheid dat de ‘algemene kosmopolitische toestand ... eens 
tot stand zal komen’. 
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Wat zou hier precies de onreduceerbare werking tussen gif en tegengif 
kunnen zijn? 1 In de Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting be-
schouwt Kant het gehele vrouwelijke geslacht tot het onmondige deel 
van de mensheid, zoals huisdieren (Hausvie) dom, stom of nietszeggend. 
De vraag blijft: door wie zijn al die andere wezens stom en nietszeggend, 
ledig en bang, gemaakt? Door wie zijn ze verstard, wie heeft zo met ze 
gesold dat ze gestold zijn? Van de verwerpelijke etno-logo-centrische 
natuurtoestand, van mierzoete vulgaire gelijkheid – als tussen (huis)die-
ren, bijen of misschien wel akelige bosmieren – moet men zich volstrekt 
distantiëren. De onvermijdelijke despotische bijwerking van de honing-
zoete schoonheid van een al te grote Gemeinsinn is een Gemeinmachen 
waartegen men de sterkste weerzin moet ontwikkelen. Maar is vergele-
ken met deze gelijkheid in de vriendschap – tussen vrouwen en mogelijk 
tussen mannen en vrouwen – het ‘evenwicht’ (8: 367) in de morele 
vriendschap zoveel zuiverder en verhevener? Waarvoor zouden gedo-
mesticeerde vrienden wel respect hebben en wilde vriendinnen niet? 
Hoe werkt deze (rechts)gevoelige discretie? 
 
Naar een eeuwig rooksignaal 
Het transcendentale honingfeest is paradoxaal en gistend, soms op het 
walgelijke en pijnlijke af. Het kan niet volmaakt zijn, niet omdat er geen 
liefde zou zijn, maar eerder door een teveel, een oneindig overschot – 
verzengend, verwerpelijk (de jonge Nietzsche zou zeggen: het was een 
dionysische roes, voorafgaand aan de theoretische mens). Kants definitie 
van vriendschap thematiseert geen actuele toestand, maar een verloren 
vriendschap. Het lijkt te gaan om zoiets als de terugslag na de dood van 
een dierbare, een rouwproces om het verlies van een zeer teder wezen. 
De zuiverende rede is hyper-traumatisch gemotiveerd. Het zou wel eens 
zo kunnen zijn dat Kant zijn onmogelijk begaan zijn met, zijn onmoge-
lijk mee begeven, moest compenseren door hyperrespect. 

De wisselliefde is in alle gevallen onhoudbaar: ‘in alle gevallen (auf alle 
Fälle) kan de liefde in de vriendschap geen affect zijn, omdat een affect in 
de keuze blind is en in de voortzetting in rook opgaat (verrauchend)’. Wat 
moet er in rook opgaan? Door onze wetgeving zouden we de verwar-
rende natuurtoestand van mij en jou kunnen overwinnen. Maar wat zou 
toch die rook betekenen? En is het puur witte of blanke rook? De rela-
tie met de openingszin van de tweede sectie van Naar eeuwige vrede is 
 
1 Zie ook mijn eerste onderzoek naar de effecten van de dichotomie ‘gif en anti-gif’, ‘The 

Power of Poison, an analogical reading of Lévi-Strauss and Derrida’ in: Issues in contempo-
rary culture and aesthetics, no.1, Maastricht 1996, 27-47. 
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evident: ‘De vredestoestand tussen mensen die naast elkaar leven, is geen 
natuurtoestand (status naturalis). Die is veel meer een toestand van oorlog, 
dat wil zeggen: niet altijd een uitbarsting van vijandelijkheden, maar 
toch wel een voortdurende dreiging daarvan’ (8: 348-349).  

In een lange voetnoot bij de tweede sectie over ‘de definitieve artike-
len voor de eeuwige vrede tussen staten’, geeft Kant precies aan waarop 
die gevoelens van ‘voortdurende dreiging’ zijn gebaseerd. Om die ge-
voelens bij ons teweeg te brengen, hoeft die ander of dat andere volk 
niet eens feitelijk te handelen (facto). Louter om dat zij ‘naast’ mij zijn of 
mijn naaste zijn, zijn zij al bedreigend. Onze toestand van zekerheid 
wordt gegarandeerd door onze wet, die alle enigheid en onenigheid in 
rook moet doen opgaan, en die ons moet ‘bevrijden’ van de ‘toestand 
van oorlog’ (8: 349). Degenen die voor of na die stichting buiten onze 
wet staan (of zich buiten-wettelijk gedragen), bedreigen mij voortdu-
rend met hun woeste hartstocht en hun despotische blikken. Daarom 
kunnen wij ook niet met hen samensmelten – vanwege onvermijdelijke 
contaminatie – en moeten wij de vage naaste totaal verwijderen of 
omsmelten. Wij kunnen alleen volgens onze redelijke wetgeving in 
verzekerde eenheid bestaan. ‘De mens echter (of het volk1) in naakte 
(bloße) natuurtoestand ontneemt mij deze zekerheid en schendt mij, reeds 
door deze toestand zelf, waarin hij naast me is, hoewel niet daadwerkelijk 
(facto), maar door de wetteloosheid van zijn toestand (statu iniusto), waar-
door ik voortdurend door hem bedreigd word. En ik kan hem dwingen 
om ofwel met mij in een gemeenschappelijk-wettelijke toestand te tre-
den, ofwel zich uit mijn buurt te verwijderen. Het postulaat dus dat aan 
alle volgende artikelen ten grondslag ligt, luidt: alle mensen die elkaar 
wederkerig kunnen beïnvloeden, moeten tot de een of andere burger-
lijke constitutie behoren’ (8: 349 voetnoot). Drie vragen dringen zich op: 
kan de rede echt geen ander rechtsgevoel en een andere wetgeving 
toelaten dan die van de bedreiging van de eigen wetgeving? Als zij ‘zich’ 
niet uit mijn buurt verwijderen, waartoe zien wij ons dan genoodzaakt? 
Bestaat er wel vanuit het schematistische perspectief het alternatief van 
‘een of andere’ constitutie, is het niet altijd de ene, de onze? 

Onze onveilige toestand was en is nooit één. Wij weten niet of de 
warwinkel van wetteloosheid (voor, tijdens en na onze wetgeving) echt 
bestaat, en of we ooit van ons gif en tegengif zullen genezen, en of de 
stichting van de natiestaat een einde kan maken aan gierende angst voor 
wetteloosheid, ook niet als we alle anderen ertoe kunnen bewegen om 

 
1 ‘das Volk’ vertaalt Mary Gregor toch wel problematisch als ‘a nation’. 
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volgens onze Gemeinsinn en redelijke wetgeving te leven. Als we alle-
maal dezelfde taal spreken, verstaan we elkaar niet perfect, dan gaat elke 
betekenis ten onder. Rooksignalen zijn altijd de tekens van ons en ande-
ren, en waar rook is... Kant rekent op de proliferatie van burgerlijke 
staten en een federatie, op grond van wederkerigheid, om uiteindelijk 
alle wartoestand te kunnen verbranden of uitroken. En hiermee doet hij 
een fatale ingreep in de onvoorwaardelijke vrijheid: door de tegenstel-
ling wetteloze en wettige vrijheid te begrijpen als equivalent aan respec-
tievelijk oorlogsdreiging en vredesproces. Tegelijk met het identificeren 
van wetteloosheid met een toestand van ‘voortdurende bedreiging’, zet 
Kant de strijd in tegen fantastische, weerzinnige vrijheid.  

De naakte en ongenaakbare rede die eeuwige vrede gebiedt, wordt 
gemotiveerd door weerzinnige anti-alteriteit, tegen verstrooide, vluch-
tende, stateloze vrede, die nooit totaal door redelijke wetgeving is te 
verantwoorden of te muilkorven. Kant verklaart met zijn veto de wilde 
vrede de oorlog, en smelt de eigen oorlog om in een autosuggestieve 
vredesmissie. De non-plaats van een andere vrijheid, die de aporie van 
wederkerigheid en de absoluut singuliere vrijheid kan doen oplichten, 
kan nu worden aangeduid als een toestand van ‘dubbele affirmatie’ (PA, 
274; 244). Het is in kantiaanse termen een ‘gave’ (ingenium) met een an-
tinomische natuur: ruimte voor onplaatsbare, onreduceerbare alteriteit, 
een draagvlak dat de ander kan betreden zonder verplicht te zijn zich 
met ons te verenigen. Vanuit Kants hyperbolische perspectief is die 
toestand ‘bedreigend’. Wij moeten een symmetrische wereldfederatie 
maken, met een absoluut temmend middelpunt, boven alle wildheid en 
alle staten en non-staten uit. Dit verlangen om volstrekt in rook op te 
gaan, een verzengende ‘hang’ naar een superlacune, heerst nog steeds. 
Kant onderkent ergens wel het ongewild getikte gevaar van een der-
gelijke egalitaire praxis, maar ziet uiteindelijk alleen het te vroege tijdstip 
als struikelblok. Het klokje tikt in De religie binnen de grenzen van de blote 
rede zo:  
 

Er lijkt een hang in het menselijk geslacht te zijn gelegd (misschien 
opzettelijk) waardoor elke afzonderlijke staat, wanneer het hem naar 
wens gaat, ernaar streeft elke andere staat te onderwerpen en een uni-
versele monarchie te stichten. Zodra die staat echter een zekere om-
vang heeft bereikt, versplintert hij vanzelf in kleinere staten. Zo koes-
tert ook elke kerk de pretentie universeel te worden; zodra ze zich 
echter heeft uitgebreid en heerschappij verwerft, treedt er al snel een 
principe in werking van ontbinding en opsplitsing in diverse sekten. 
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Het voortijdige (eerder dan de mensen er moreel aan toe zijn) en daarom 
schadelijke samensmelten (schädliche Zusammenschmelzen) van staten wordt 
– als het ons is geoorloofd om daarin een plan van de voorzienigheid 
te zien – voornamelijk door twee machtig werkende oorzaken verhin-
derd, namelijk de verscheidenheid van talen en de verscheidenheid van 
religies (6: 182-183, voetnoot, mijn curs.).  

 
Wat zou het juiste tijdstip zijn? Het mag volgens Naar eeuwige vrede geen 
‘nimmerdag’ zijn (8: 347). Duidt Kants vooruitziende blik niet op een lang-
zame, contra-affectieve maar onvermijdelijke, progressieve uitwissing van de 
verscheidenheid van andere talen en religies? Wat zou een asymmetrisch 
tegendeel kunnen zijn van het despotische, ‘schadelijke samensmelten’? 

In het derde en vierde hoofdstuk van De tijd geven leest Derrida zeer 
zorgvuldig het prozagedicht De valse munt van Baudelaire. De beweging 
die in dit verhaal plaatsvindt, kan een anti-logica van wederkerigheid 
worden genoemd, een anti-poëtica van om- en samensmelten. De crux 
van Derrida’s betoog is het geheim van een zekere gave of gift: ‘de gift, 
als er zoiets is, moet tegen de natuur in of zonder de natuur gaan, en 
moet tegelijkertijd breken met elke oorspronkelijkheid, met elke au-
thentieke afkomst. Dus ook evenzeer met zijn tegendeel, de truc, etc.’ 
(DT, 205; 162). Als het geven van een aalmoes altijd op een of andere 
wijze een machtsrelatie en onvrijheid tot gevolg heeft en in vrijwel alle 
gevallen minachting uitdrukt (Kant: beschadigen van het zelfrespect van 
de ander), dan zou de ongezien valse gift als geste (een vals fortuin, poë-
zie, de bezigheden van een andere rede) wel eens vergaande en alle 
grenzen uitwissende, effecten kunnen hebben: een oneindige vriend-
schap, een onbetaalbare waarde die met elke eindige breekt. ‘Het ge-
heim waarvan men niet spreken kan, maar waarover men ook niet kan 
zwijgen’ (DT, 187; 147). 

In zijn schematisering van de vriendschap bevestigt Kant, misschien 
zonder het te weten, in zijn keuze van filosofemen als ‘zusammenschmel-
zen’ en ‘verrauchen’ (6: 471), dat de kosmopolitische vriendschap van 
voorheen de dynamiek had van een honing- en tabaksmythologie die in 
zichzelf oneindig gespleten is (de twee denkfiguren van Baudelaire heb-
ben tabak gekocht en verlaten le bureau de tabac). In de woorden van 
Lévi-Strauss: de zoete samensmeltende, altijd al verloren, vriendschap 
bereidt de plaats voor van de ontbrekende en verrookte vriendschap 
(ménage sa place au terme absent). Uit deze bovennatuurlijke gist- en roes-
toestand kan na herlezing van de Mythologica's bepaald niet worden af-
geleid, zoals Kant dacht, dat sommige vriendschappen altijd na een tijdje 
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in rook moeten opgaan (In het Engels: ‘after a while it goes up in 
smoke’), bijvoorbeeld als gevolg van het ontbreken van een verheven 
centrum van respect. De conclusie moet veeleer zijn, dat een zuivere 
scheiding van wilde en beschaafde vriendschap, van innerlijk en uiterlijk, 
van voedsel en anti-voedsel, van gif en tegengif, van oorlog en vrede, 
van rationeel en irrationeel, etc., niet mogelijk is. Vriendschap moet 
versplinteren in signalen van fantastische, asymmetrische respecten: voor 
de minder bedeelde ander, voor de meer bedeelde ander, voor de onge-
deelde ander. In die zin prefigureert de versplintering van de Verlichting 
reeds in de Mythologica’s als ‘hypothesen’ gebaseerd op een ‘kritiek in de 
kantiaanse betekenis van het woord’ met betrekking tot voorwaarden 
‘die geproduceerd zijn door een veronderstelde, onbekende sociale 
structuur’ (une structure sociale supposée inconnue) (MC, 294; HA, 343). 
Lévi-Strauss kon echter evenmin als Kant de gave van alteriteit erkennen 
of, zoals Derrida het bondig zegt: ‘Men kan slechts geven volgens de 
maat van het oncalculeerbare’ (DT, 199).  

Misschien blijft een pulserende driving force altijd wel met enige regel-
maat de absolute vrede gebieden, als de ‘heilige plicht’ van de ‘wereld-
gemeenschap’ tot het ‘herabsorberen’ van ‘residuen zonder waarde’, die 
als ‘rottende overblijfselen een permanent risico van infectie vormen 
voor het internationale lichaam’ (RH, 83). Het is echter zeer de vraag of 
die weerzinnige force uiteindelijk de wereldvrede dichterbij brengt – en 
niet veeleer iets absoluut anders, weer anders dan een despotische toe-
stand. Om de vrede te kunnen verwelkomen moet er worden afgezien 
van de activistische, mythomanische contaminatie van autonomie en 
autochtonie, er moet worden omgezien, ongezien. De vrede moet gewoon 
in zich breken en gebroken zijn: categorische effecten zonder autologi-
sche determinatie. We kunnen de gewenste toestand van een kosmopo-
litische vredestoestand niet in één vizier, zin of concept vangen, niet in 
één taal zeggen. Via de deconstructie van de honing- en tabaksmytho-
logie, en in reflectie op een andere poëtica van tabak, kunnen wetteloze 
en wetmatige vriendschap in rooksignalen opgaan als een kosmopoliti-
sche ‘voortzetting van vrede met andere middelen’?1 
 
Denken in het licht van de ander 
Als in de wilde vriendschap door Kant het brekende lichteffect van res-
pect ten onrechte wordt miskend – vanwege de Verblinding van één 
autochtoon perspectief – dan ligt het in de lijn van de verwachting dat 

 
1 Hent de Vries. Religion and Violence, 339. 
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hij uiteindelijk, op een of andere wijze, ook ten onrechte slechts één 
mogelijke vriendschap, wat betreft vereniging, als ideaal schematisch 
effect zal (h)erkennen. Om deze steriele eenheid te verkrijgen moet na-
tuurlijk altijd iets of iemand worden uitgestoten: la ‘route au tabac’ passe 
par l’ordure. Door deze uitstoting – honing inverteert zoals we inmiddels 
weten tot weerzinwekkende uitwerpselen zoals menstruatiebloed en 
stront – verdwijnt echter niet de warrige toestand, maar keert een mo-
gelijk nog weerzinniger toestand van vriendschap terug.  

Kant opent §47 met een definitie van de morele vriendschap: ‘Morele 
vriendschap (in onderscheid tot esthetische vriendschap) is het volledige 
vertrouwen van twee personen in de wederzijdse openheid (Eröffnung) 
van hun geheime oordelen en gevoelens, voor zover deze verenigbaar is 
met het onderlinge respect voor elkaar’. Door de opmerking tussen 
haakjes wordt de indruk gewekt dat in §46 de esthetische vriendschap 
afdoende was behandeld en dat §47 zuiver en alleen de morele vriend-
schap tot onderwerp zou hebben. In deze relatie zou dus de wederkerig-
heid in respect de prioriteit hebben, zeg: wisselrespect. De basis van mo-
rele vriendschap heeft Kant al eerder geformuleerd: ‘elk mens stelt de 
rechtmatige eis op respect van zijn medemensen, en omgekeerd (wechsel-
seitig) is hij daartoe ook jegens anderen verplicht (verbunden)’ (6: 462). 
De wisseltruc – let wel, tussen de wisselliefde en het wisselrespect – 
moet nu worden uitgevoerd. 

Er vindt ten eerste een wisseling plaats wat de terminologie betreft: de 
twee fysieke bestanddelen van het schema van de wilde vriendschap – 
aantrekking en afstoting (Anziehung und Abstoßung) – worden verruild 
voor opening en afsluiten. Respectievelijk Eröffnung als zelfstandig naam-
woord, en verschließen als werkwoord. Zouden wij inderdaad altijd vin-
den dat we a priori open en bloot zijn, en ons alleen af en toe hoeven af 
te sluiten om open te blijven? In zowel de wilde als de getemde vriend-
schap vindt een fysieke uitwisseling plaats, toch zou het in de zuiver 
morele vriendschap om andere zaken draaien: in het woeste en vrouwe-
lijke verkeer (waarmee niet is gezegd dat woest gelijk staat aan vrouwe-
lijk) gaan getaboeïseerde dingen en gevoeligheden om, in de mannen-
vriendschap telt een redelijk taboela rasa. Een censuur op het doen en 
laten van uitspraken. Wat zou het aantoonbare verschil tussen deze za-
ken kunnen zijn? Gaat het om geheel andere Sachen of Dinge of betreft 
het in alle gevallen toch dingen van een humanitas aesthetica (6: 473)? Het 
lijkt er sterk op dat de hiërarchie in vriendschap nooit betrekking heeft 
gehad op dingen, op zaken die werden uitgewisseld, maar alleen op een 
gefixeerde voorkeur voor een bepaald zuiveringseffect. 
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Alleen in bepaalde kringen kan er over zaken worden gesproken (die 
Sache ist...). Deze vriendenkring weet wat zaken doen is. Het zijn mon-
dige vrienden. En dit is dus Kants these: er moet een verschil zijn tussen 
schema’s van vriendschap, en dit verschil kan ook worden gemaakt, en 
wel door het schema van aantrekking en afstoting van twee ledige en 
gepassioneerde maar ongerichte – sprakeloze – dingen (het slijk der aar-
de, zoals geldstukken, Scheidemünze, en andere ruilobjecten) te verruilen 
voor het schema van de pure effectiviteit van een logisch en talig in- en 
uitsluiten. Dat inspireert misschien ook wel tot de geheime censuur op 
mondigheid: iedereen mag wat zeggen, er zijn er echter maar een paar 
waarnaar we luisteren (die namelijk naar ons luisteren). Hoe kan deze wis-
seling zuiver worden uitgevoerd, gefluisterd, met stille stem? 

Om ergens te beginnen: de uiterlijke morele wederkerigheid van ‘we-
derzijdse opening’ zou vooral betrekking hebben op het wederzijdse 
respect voor het geheim van iedereen. Is ‘afsluiting’ opeens het zelfstandig 
naamwoord dat onze zelfstandigheid bepaalt, en ‘openen’ ons werk-
woord? Kant kan de toestand of activiteit van geheimhouding niet an-
ders formuleren dan in termen van een gevoel van ‘de mens’. Wie heeft 
er iets te verbergen, wie moet zich blootgeven? De mens voelt een 
machtige behoefte: ‘hij voelt (er fühlt) de machtige behoefte om zich 
voor anderen te openen (zonder daarbij iets te beogen (beabsichtigen))’. Er 
zou dus a priori een actief Gefühl in het spel zijn, geen passieve Empfin-
dung. Werkingen en affecten van openen en sluiten. Gereguleerd door 
een categorische behoefte aan doelmatigheid: ‘hij wil graag met iemand 
praten over hoe hij denkt over de mensen waarmee hij omgaat, over de 
regering, religie, etc.’. In de morele vriendschap draait het altijd om het 
moeten blootgeven van geheime politieke oordelen en gevoelens tussen 
ons, en het moeten zwijgen naar derden toe. De anderen zijn als vijan-
den (bedreigend passief, sprakeloos, onmondig etc.). De aporetische ach-
tergrond van onze vriendschap is: zij moeten wel ergens bedreigend 
rondgonzen of rondstuiven, opdat en totdat wij, wij vrienden, ons voor 
die anderen kunnen afsluiten. 

Evenals de toestand van ons (ge)weten op een goed moment gemaakt 
is, kan vriendschap niet ongemaakt zijn. Wil er een morele vriendschap 
zijn, dan moet er actief geheim worden gehouden, het sluiereffect van 
geheimhouding van de vriendenkring: er moet steeds worden bedekt, 
en steeds anders, en wij moeten tegelijk samen iets uitwisselen en uit-
wissen, ook steeds iets anders. Onder ons gezegd en gezwegen: de an-
deren, die voor zichzelf misschien een geheim hebben, die zwermers 
kunnen in hun onenigheden toch geen geheimen bewaren (en anders 
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komen we er wel achter). Maar wat voor de wisselliefde gold, geldt even-
zeer voor het zuivere wisselrespect: ook achter deze sluier is geen eenheid. 
Het ‘geheim’ is geen zelfstandig ‘ding’. Het begint te gisten en te roken. 

Kant noemt zelf de bron van onzuiverheid: verboden loslippigheid is 
een ‘onedele denkwijze’ en een ‘onverstand’, mensen die niet kunnen 
onderscheiden tussen wat zich wel en niet ‘laat nazeggen’. Zij gaan 
tegen de ongeschreven wet van zuivere eerlijkheid van het onzegbare en 
onnazegbare in, zij zijn in één woord indiscreet (der Indiskretion). Alle 
mythologica’s, zoals Lévi-Strauss heeft betoogt, zijn ingesteld door de 
Interventie van (In)discretie. Hoe machtig en onmachtig moet nu mijn 
behoefte zijn om het onzegbare geheim te bewaren en toch zaken te 
kunnen doen? Te zelfmachtig betekent: absolute weerzin tegen de na-
tuurlijke behoefte om je te uiten, monddood. Maar te zelfmachtig bete-
kent ook: zin in indiscretie, het overschreeuwen van elke vriend, ge-
vaarlijk loslippig en luidruchtig Te onmachtig betekent: geen zin in 
uiten, een passieve, zwakke en misschien wel onbetrouwbare natuur, en 
dus geen vriendschappelijke. Maar onmachtig is ook: niet in staat ons 
geheim van discretie te bewaren. Wie is wel in staat om het geheim van 
ons te bewaren? Moet er een nog hogere macht zijn om mijn machten en 
angsten, mijn zin en weerzin te... ja wat? Wat zou die macht voor een 
hyper-weerzinnig effect moeten hebben? Dit is de performatieve aporie 
van het morele veto tot zuivere openhartigheid en zuivere geheimhou-
ding. De derde kan niet worden uitgesloten, hij moet een deel van ons 
worden, als ‘een andere even betrouwbare vriend’, zo merkt Kant op (6: 
472). Derrida parafraseert deze oneindige keten in een formule die lévi-
straussiaans aandoet: 
 

Meer dan één dus en, bij gevolg, nog een andere ‘meer dan één’ (want 
de derde kan ook een betrouwbare vriend hebben, waartegen hij of zij 
zou kunnen zeggen: zweer dat je niet zal herhalen wat ik heb gezwo-
ren niet te herhalen etc.). Derhalve N+1 – dit is het begin van de 
vriendschap, waar een geheim tegelijk mogelijk en onmogelijk is (PA, 
290; 259).  

 
De macht van geheimhouding is altijd oneindig gespleten discreet-in-
discreet, een paradoxaal bevel dat a priori één discrete uitspraak onmo-
gelijk maakt. Een absoluut geheim bestaat niet als zelfstandig ding, ge-
heimhouding moet (il faut). Derrida: ‘in de grond van de zaak is het ge-
heim niet een onderwerp van kennis. Het is alsof Kant niet wist waar-
over hij sprak’ (ibid.). 



 390

Na de deconstructie van geheimhouding lijkt de ethisch-politieke wil 
van gereguleerde discretie en indiscretie toch meer op een morele aan-
randing: wij willen ons uitsluitend aan elkaar totaal bloot geven (il faut 
découvrir, il faut être à nu) en de ander moet, of hij wil of niet, met zijn 
billen bloot (zie: foto’s van Amerikaanse gevangenbewaarders uit de Abu 
Ghraibgevangenis in Bagdad, mei 2004). 

Gesteld nu dat Kants logica van wederzijdse openheid in een heel bij-
zonder geval (waarvan tot nu toe geen voorbeeld is gegeven) toch een 
keer werkt, hoe vrij zou die vriendschap dan zijn? Hoeveel belovend? 
Zou mijn vrije wil tot openheid en vertrouwen (als ik mijn ‘vrees voor 
misbruik’ heb overwonnen) de uiterlijke toestand van eerlijk uitgewis-
selde (in)discretie wel ooit veilig kunnen stellen? Het zuiveren en ver-
zwijgen gebiedt zijn eigen valstrik, zijn moordende stilte, de ijselijke 
bewaking van onze vredesverklaring. Want Kant wil blijven rekenen. 
Rekenen op en berekenen van een gelijke wederkerigheid in discretie 
en indiscretie, tussen mij en mijn vriend. Deze actieve fictiviteit blijkt 
nergens zo duidelijk als in de schemanie van de morele vriendschap. Als 
nu de wisselliefde vanwege het ‘affect in de keuze blind’ was, dan zou 
vanwege het wisselrespect de keuze voor en van de vriend ziende moe-
ten zijn, dat wil zeggen in één woord: begrepen, vrij, leeg, zuiver bloot. 
Waaruit blijkt die lege vrijheid? Schuilt de mindere vrijheid in het 
moeten accepteren van geld (stront, de uitwerpselen die de route van 
tabak markeren)? Kant lette goed op zijn zaken. De dwang en het ge-
heim van de discretie is echter minstens zo corrumperend, in- en afslui-
tend en misschien wel veel narcistischer dan woeste vriendschap. Onze 
geheimhouding smaakt als een zoete wraak op de ander. De quasi-kern 
van de onmogelijke morele vriendschap is gebaseerd op strategische dis-
cretie en een verzwegen voorgevoel van in- en uitsluiting van anderen. 
De s-census van de morele vriendenpolitiek is Allgemeinmachung. De 
paradox of aporie van de mannenvriendschap is dat deze obsessief alte-
riteit als het ‘Gemeinmachen verhütende’ uitsluit. 

Deze allesverzengende vriendschap rekent op niets anders dan de toe-
vallige kans van een verheven noodzaak: het moment waarop iedereen 
zich aan het allesverbrandende vuurcentrum, zonder spoor van rook of 
as, wil overgeven, en het moment dat niemand ook nog maar de abso-
lute behoefte van indiscretie zou voelen (meestal gecensureerd als ver-
raad van onze zaak). In zijn streven om het gegeven gevaar van misbruik 
uit te sluiten, streeft Kant elke toestand van vriendschap voorbij en eli-
mineert daarbij de radicaal dubbele wet van vrijheid die in elke belofte 
van vriendschap altijd moet meespelen.  
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De mannenvriendschap is door het dolle heen, bevangen van een ab-
surde hypersymmetrie: het onweerstaanbaar verwerpen van anderen en 
van elkaar. Deze weerzinnigheid, in de zin van ons zelfrespect, is in we-
zen een dolgedraaide censuur op een behoefte aan een teder rechtsge-
voel, het geven om dierbaren ver weg en dichtbij. De heerzucht van 
een alziende vriendschap raakt stukje bij beetje verstrengeld in een 
‘chrematistiek’ – van misschien wel van een of andere Cremaster (Mat-
thew Barney) – die de poëtica van tabak verstoort: fantasma’s worden 
herkend als kracht (puissance), op z’n minst als kracht en mogelijkheid, 
zonder redelijke zekerheid, zonder enige mogelijke zekerheid van pro-
duceren, voortbrengen, geven. Het fantastische is de plaats waar alle 
chrematistiek plaatsvindt, het verhaal, en op die plaats vindt tegelijk de 
kunstinstelling plaats die door de fantasie van een andere verteller is 
mogelijk gemaakt (DT, 204; 161-162). 
 
Holderdebolder 
Het heerlijke ideaal van weleer is een fictie die ons nog steeds forceert 
om over de schreef te gaan. Finaliteit bepaalt altijd de hoop en de waan 
van bezige wezens. Zelfs wanneer het niet langer de vraag is of eeuwige 
vrede ‘een ding of onding is (something real or fiction, vertaalt Mary Gre-
gor)’, moeten we kennelijk ‘handelen alsof het ding bestaat, wat mis-
schien niet zo is’ (6:354). En onze noodzaak schuilt in een even ongrijp-
bare als dwingende plicht om ‘een einde te maken (ein Ende zu machen) 
aan de heilloze oorlogsvoering, waar alle staten zonder uitzondering als 
hun hoofddoel (Gregor: their chief aim) innerlijk op ingericht zijn’ (ibid.). 
Die ‘innerlijke inrichting’ was precies de ‘innerlijke doelmatigheid’ van 
de logica van wederkerigheid, een oorlog met andere middelen. Omdat 
het einde eigenlijk nooit echt in zicht is, bekruipt ons ook ‘de weerzin-
wekkende wens om ons liever van alle redelijkheid (Vernunft) te ont-
doen’ (zu entbehren; ibid.). Een even onweerstaanbare als onwederkerige 
gave, fladderend – lonkende en wiegende vrijheid. Een lokroep van het 
ontoegankelijke. Waar moeten we ons heen begeven? 

In het genealogische schematisme domineert de weerzinnige drang tot 
reële of fictieve uitwisselingen, een hunkering in onze bol, een zoeken 
naar tijdloze eenheid in de vorm van een hechte gemeenschap op onze 
wereldbol. Ik blader terug in de Rechtsleer en onderstreep enkele passages 
in §13. Alle mensen zouden ‘oorspronkelijk (dat wil zeggen, vooraf-
gaand aan elke vorm van wetgeving) in een rechtmatig bezit van de 
aardbodem’ zijn (6:262). Er zou van aanvang af een onvervreemdbaar 
recht bestaan, en daarmee ook een zelfde aanspraak op een plaats, een 
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deel van onze aardbodem. Dat recht kan niemand worden ontzegd. Het 
is het ‘recht om daar te zijn waar de natuur of het toeval (buiten hun wil 
om) hen heeft neergezet (gesetzt)’ (ibid.). Dit recht is ook het oneindig 
geschonden recht, dat Lévi-Strauss in de Mythologica's probeert recht te 
zetten. Het is een onvervreemdbaar bezit (possessio) maar nooit onge-
krenkt. Kant acht deze toevallige toestand ondergeschikt aan ‘nederzet-
ting (sedes; door Gregor vertaald als residence)’ omdat ‘nederzetting’ een 
‘gekozen bezit is, derhalve verworven en blijvend’ (ibid., curs. van Kant). 
De ene toestand is blijvend, de andere niet. De deconstructie van het 
koppel 'toevallig neergezet' versus ‘blijvende nederzetting’ brengt een 
permanente, niet vrijblijvende breuk (rupture) teweeg. In die zin laat de-
constructie zich vertalen als een volstrekt anders ‘ont-werpen’. Geïnspi-
reerd door de Duitse vertaling van Mallarmé’s gedicht Un coup de dés 
(voor het eerst gepubliceerd in mei 1897 in het tijdschrift Cosmopolis), 
lees ik ‘Würfelwurf’ als ‘ont-worp’, of zeg: dedés.1 Een werpen dat – 
misschien bij toeval – de allesomvattende drang tot nederzetten niet ver-
werpt, maar de richting van de eerste worp doorkruist, van richting doet 
veranderen, door een andere worp etc. 

De werking van de mythologische holle bol, ‘het aardoppervlak, als 
boloppervlak’ (6:262), als koppeling van eenheid aan gemeenschap, 
wordt door Kant reeds geformuleerd in termen van ‘natuur of toeval’, 
en dat biedt een zeker zicht op disseminatie: als het aardoppervlak ‘on-
eindig zou zijn, zouden de mensen zich daarop zo kunnen verstrooien 
(zerstreuen) dat ze zelfs op geen enkele manier contact met elkaar maken, 
en dan zou hun gemeenschap (Gemeinschaft) ook niet een noodzakelijk 
gevolg zijn van hun verblijf op aarde’ (ibid.). De verstrooiing van elke 
‘gemeenschap’ huist binnen en buiten ons en nog weer elders, onbe-
huisd, zoals elke breking het onbehuisde laat voelen, oneindig. 

Kant gebruikt in het derde artikel in Naar eeuwige vrede, over het we-
reldburgerrecht, een iets minder geforceerde formulering: ‘Omdat de 
aarde bolvormig is, kunnen mensen zich niet tot in het oneindige ver-
strooien (zerstreuen) maar moeten zij uiteindelijk toch elkaars nabijheid 
dulden’ (8: 358, vert. aangepast). ‘Elkaars nabijheid dulden’ is bepaald geen 
‘gemeenschap als noodzakelijk gevolg’. Disseminatie en différance laten zich 
begrijpen als een eis tot onvoorwaardelijk dulden van onze verstrooiing. 

Ik filter nog een andere vertaalkwestie uit de Rechtsleer: Gregor ge-
bruikt het woord ‘spherical surface’ voor ‘boloppervlak’, ‘Kugelfläche’. 

 
1 Un coup de dés jamais n’abolira le hasard. In het Duits vertaald onder de titel Ein Würfel-

wurf, door Wilhelm Richard Berger, vormgeving door Klaus Detjen, Teidl Verlag, Göt-
tingen 1995. 
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In het Nederlands is ‘sfeer’, zoals in atmosfeer, ook wel aan ‘bol’ geli-
eerd, maar er lijkt toch in het dagelijks taalgebruik eerder een ‘stem-
ming’ of ‘kring' (bijvoorbeeld ‘onze eigen sfeer’ of 'vriendenkring') mee 
verbonden dan een geometrische bolvorm. Misschien associeerde Kant 
de Stimmung van Gemeinsinn uitsluitend aan één ronde vorm. Een soort 
glazen bol, van een waarzegger. Er zijn oneindig meer en oneindig an-
dere, zelfs rond ogende kaders. Mogelijkheden en restricties voor een 
andere en nieuwe kosmopolitiek, als een verstrooid toestaan van verder 
verstrooien. Geen toestand die tot de eigenaardige conclusie hoeft te 
leiden van ‘geen contact’, ‘geen gemeenschap’. Alsof levende monaden 
en nomaden dode zandkorrels zijn. Verstrooien is niet een toestand van 
pure onverschilligheid. Geen onafzienbaar dorre woestijn. Dit schrik-
beeld is een voor- en nabeeld van de observatie van eenheid als ‘gesloten 
systeem’ (MC, 201) en in die zin een dwanggedachte van ‘werkelijk ge-
vaar’ (KU, 97). 

In de Rechtsleer is het geduld niet op, maar gaandeweg verloren. Kant 
was misschien wel de draad kwijt. Met als mogelijk effect een nog gro-
tere angst om verstrooid te worden, om de aandacht van de lezerswereld 
of de zin van ons verhaal te verliezen. Een substantiële onzekerheid om-
trent een ‘grondrecht’ en een ‘grondgevoel’. Het categoriale etnocentris-
me, seksisme en (inter)nationalisme heeft een absurd indringend effect 
op de definities van wereldvrede en kosmopolitisme. Kant heeft zich 
waarschijnlijk altijd al afgevraagd wat ons nog grenzeloos meer kan hel-
pen, zoals hij het in de Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch 
perspectief formuleert: al zijn wij schematisch binnen onze staatsgrenzen 
vrij en veilig, ‘wat helpt dat’ als ‘de staat in relatie tot staten zich in on-
gebonden vrijheid bevindt?’ (8:24). Die ongebonden vrijheid is in en 
buiten alle staten, in onze vezels, niet alleen tussen staten onderling. Zo-
wel Kant als Lévi-Strauss onderkennen niet de mogelijkheid van het 
onmogelijke: niet een dulden, maar een onmogelijk omarmen van disse-
minatie als oerzinnig en een oneindig ontworpen vanwege noodzake-
lijk andere projectieven. 

De kwestie van kosmopolitische vredeswetgeving, die Kant in 1795 in 
Naar eeuwige vrede formuleert als vredesbond of -band ‘van vrije staten’, 
krijgt in 1797 een zogezegd ongeduldig vervolg in de Rechtsleer. Daar 
benadert hij het effect van wetteloze of woeste vrijheid op zo’n manier, 
dat er maar één uniforme noodzaak uit zou kunnen ontstaan om de fric-
ties tussen de beschaafde en de wilde wereld holderdebolder op te los-
sen. Het onweerstaanbare veto van de moreel-praktische rede vervolgt: 
‘er mag geen oorlog zijn; noch een oorlog tussen mij en jou in natuur-
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toestand, noch een oorlog tussen ons als staten die, hoewel innerlijk 
wetmatig, toch uiterlijk (in relatie tot elkaar) in een wetteloze toestand 
zijn’ (6: 354). De toevals-toestand van niet volstrekte wetteloosheid is 
een vreemde begevenheid. Voortgedreven door schendende toenade-
ringen. On-onschendbaar gaan we in rook op en begeven we ons. Er is 
geen innerlijke of uiterlijke doelmatigheid die puur onze vredige ge-
meenschap tot gevolg heeft. Innig contact kan alleen plaatsvinden op 
grond van gedeconstrueerd respect. En dat respect kan ook niet uitslui-
tend en alleen een wederzijds ontworpen respect zijn. 
 
Het deschematiseren van respect 
Een universeel geldige logica van wederkerigheid is altijd al het effect 
geweest van een wens tot zuivere regulatie, een roep om respect voor 
ons vredes-toestaan, een toestand waarbij één grensbepaling van vriend-
schap werd beoogd. Hoe zijn andere kosmopolitieken mogelijk? Laat 
bijvoorbeeld de formule uit §62 van de Rechtsleer zich deschematiseren 
tot een ander categorisch imperatief? Dus: niet ‘de redelijke idee van een 
vreedzame, hoewel nog niet meteen vriendschappelijke, gangbare ge-
meenschap van alle volkeren op aarde’ (6: 352), maar: een gemeenschap 
van nog niet meteen vredige maar ook niet oorlogszuchtige vrienden? 
Op basis van deze aporetische formulering lijkt het überhaupt geen zin 
meer te hebben om nog iets te willen zeggen over vriendschap. Kunnen 
we onheerszuchtig of heerloos anders worden en moeten we ons daar-
voor ergens anders naar toe, naar anderen toe begeven? Of worden die 
nieuwe vrienden, die zich naar ons toe begeven, nog beheerst door 
heerzucht, een onstuitbare behoefte aan zoetstof en de onhoudbare 
behoefte tot het uitwerpen van een onpeilbare hoop drek, een verwer-
pen van hun anderen? En impliceert heerzucht van wie dan ook: de lust 
tot verwerpen van anderen dan wel een angst voor het omverwerpen 
van ons? Hoe werkt een zwermend ontworpen verlichting? Is het, met 
een woord van Nietzsche, een ‘sterren-vriendschap’ (De vrolijke weten-
schap, 279)? En bestaat er dan nog zoiets als een gemeenschappelijke, zeg 
maar bol- of kringvormige sfeer? 

Als de ingeving van begevenheid iets heeft opgeleverd dan is het toch 
wel de gedachte dat elke sfeer a priori een reactie is op onreduceerbare 
verstrooiing. Maar als die behoefte aan en angst voor respectievelijk vol-
strekte in- en uitsluiting ongegrond is – oneindig ongegrond – hoe 
nodig zou dan nog een ander ontwerp zijn, van volstrekt anderen? De 
grond van elke democratische gemeenschap lijkt zoiets te zijn als een 
ding dat bij blikseminslag (in een oogopslag) verstuift in oneindig vele 
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residenties. Ficties en regels rondom het onding van een vrije wereld 
zijn performaties, ontheemdingsstrategieën, reacties op oerontheemdin-
gen, effacten die nawerken als autosuggesties van volstrekte verlatenheid. 
Een andere kosmopolitische kunst eist vele perforaties van een weerzin-
nig chiasma: van saamhorigheid versus ‘geen contact’, en wederkerig-
heid versus ‘geen gemeenschap’. 

Een absoluut enkelvoudig substraat van ons is er nooit geweest en 
wetteloosheid is nooit met het blote oog waargenomen. Als we ons in 
onze eigen sfeer een totaal rookverbod opleggen, krijgen we gewoon 
steeds meer tabak van anderen. Zo kan ook de heerzucht niet volstrekt 
worden gebroken of doorzien. Ontworpen begevenheid vloert elke visie 
op vrede. De deconstructie van gemeenschap als autochtone of autono-
me inventie nodigt uit tot een komende democratie die niet het effect 
kan zijn van een regelrecht ontwerp tot vereniging. De vraag gaat uit 
naar praktijken van vrienden, zwermende relaties die altijd al bepaald 
zijn door andere banden, banden met derden, tussen vrienden en niet-
vrienden, tussen vrienden en (net geen) vreemden, tussen van ver ko-
mende vrienden en dichtbij komende vijanden. We zitten niet te wachten 
op het geheime of bevrijdende woord van een supervriend. Niemand 
wil worden geduld. Niemand wil geregisseerd worden door een logica 
van wederkerigheid. We maken ons, we zijn gemaakt, we maken het, 
maar niet als één factum of ‘maaksel’ (Gemächsel, vergelijk de Rechtsleer 
§28 en de Leer van de deugd §12). 

Dolle vrijheid is nooit achterhaald, en de resterende wetteloosheid kan 
niet worden herleid tot een toestand van absolute relationaliteit. De 
talloze resten kunnen niet, door middel van een of andere superieure 
restauratie, als onvoorziene giften of extra gunsten, als puzzelstukken op 
hun plaats vallen, alsof ze elkaar alsnog zouden kunnen completeren en 
zich uiteindelijk laten samenvoegen tot een mondiaal spiegelkabinet. De 
wereld van respectvolle relaties was van aanvang af ook irrelationeel, 
wolkig en beneveld. Het ‘ongehoorde verschil’ resteert noodzakelijk als 
‘ongehoorde rest’ (GR, 95; 65). Een ander respect kan niet van één kant 
komen en moet altijd, hoe kan het ook anders, tussenbeide komen. 

Er is niet één superieure leesrichting en geen een force is geweldloos. 
Het inert en onmondig gemaakte residu is altijd al geschonden onrecht 
geweest. De altijd al verspeelde integriteit van de eigennaam was vermoor-
de singulariteit – onherstelbaar. Dat maakt deconstructie ook nood-
zakelijk: om in en rond elk maaksel nog volstrekt andere ficties te lezen, 
steeds weer anders. De deconstructie van het genealogische schema wijst 
op de mogelijkheid van banden die niet gedicteerd worden door het 
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gereguleerde spel van ont-toe-eigening (de klassieke chantage van de al 
dan niet verlichte metafysica). Alteriteit als non-topisch tertium – geen 
absolute vriend, geen absolute vijand – is een ontlimiterende werking, 
tegelijk binnen en buiten de cirkels van onze Gemeinsinn, van onze eigen 
sfeer, en elders. Dit nooit zuiver uit- en insluitbaar zwermen kan niet 
gereduceerd worden tot cirkelen om een zuiver dialectisch midden, de 
deconstructie werkt niet als een hegeliaanse troika.1 We begeven ons 
van de ene onmogelijkheid naar de andere. Om meer dan één kosmo-
politiek te kunnen laten bestaan, moet er, om het in kantiaanse termen 
uit te drukken, gehoor gegeven worden aan een ander gebod. A priori 
respect van en voor de wet van de ander, maar ook ‘onreduceerbare 
autonomie’(DPC, 40), op het onzekere draagvlak van a-topische alteri-
teit. Deze gave van ongehoorde horigheid laat ons ook de weerzinnige 
vrijheid om van wie of wat dan ook een object van respect te maken. 

Andere kosmopolitieken kunnen zich niet onderscheiden zonder oor 
te hebben, zonder stem, zonder toon of tonaliteit. Wat is er nodig, al 
was het maar ter aanduiding van het verschil dat speelt tussen bijvoor-
beeld topos en a-topos (respectievelijk heimlich en unheimlich, PA, 202; 
178), welk ander begrip – noem het een schema of shema2 – kan de 
mogelijkheid of de kans bieden om een ontopolitiek als heterologische 
kosmopolitiek in werking te stellen? Wie moet onze wens uitstellen, wie 
(anders dan wij) kan ons onthouden van vervulling, ons opschorten? 

Gesteld dat er op een of andere wijze toch van een schema van ge-
meenschap kan worden gesproken, hoe kan het dan gaan om iets on-
aanschouwelijk anders? Alle voorgaande schema’s hadden als doel het 
ene onvoorwaardelijke (het Unbedingt-Gute), gemotiveerd door een ver-
borgen betekenis, een (lees)richting om van alles en nog wat bloot te 
leggen – een fatale censuur van zin en onzin.3 Het geluksgevoel van ons 

 
1 In die zin is het bijvoorbeeld onjuist om ‘un tiers exclu’ te vertalen met ‘an excluded mid-

dle’ (DTA, 55; 143). Misschien leidt het (er)kennen van de uitgesloten derde tot pertinente 
wartaal. Maar ‘een uitgestoten derde’ vertalen als ‘uitgesloten midden’ kan alleen de erkenning 
betekenen van een centrale inertie, of van een zichverheffende positie, maar dan zou de dy-
namiek van deconstructie erg veel lijken op hegeliaanse dialectiek. 

2 Bij de intonatie en articulatie van schema speelt waarschijnlijk een aanverwante proble-
matiek als bij het begrip ‘shibboleth’, zie Derrida’s Schibboleth. Pour Paul Celan. Derrida 
merkt in Donner le temps op: ‘à un schéma (à un schème, dirait peut-être Kant)’ (164). 
Kants uitspraak van ‘schema’ zou als ‘shema’ hebben kunnen klinken (met misschien een 
iets andere klemtoon): ‘Shema’, ‘Hoor’ (Deuteronomium, 6:4). 

3 Relevant in verband met de politieke praktijk van het ‘transcendentale schema’ is ook de 
‘Anhang’ over een zuivere mystiek in de religie, in Der Streit der Facultäten , waarin Kant 
een relatie legt tussen zijn eigen denken en sommige mystici (‘diese Leuten würden (ver-
zeihen Sie mir den Ausdruck) wahre Kantianer sein, wenn sie Philosophen wären’). Kant 
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totaal blootgeven en -leggen (openbaren, onthullen, openbaar maken, 
ratelen, klokkenluiden) domineerde zowel het transcendentalisme als het 
structuralisme (‘ik ontdekte’). De noodzaak en de wil tot ontdekken en 
wetgeven – het al dan niet redelijke initiatief tot vrede en vriendschap – 
had in elk scenario tot nu toe de overhand. Dit is het doldraaiende 
draaiboek: het stichten van een machtscentrum via het werven van on-
dergeschikte geallieerden in een obscene oorlog tegen een steeds andere 
vijand, de eeuwige ander van ons – dat is ons factum. Als er al een 
nieuw schema mogelijk is, dan zal dat niet recht kunnen doen aan één 
intentie, het is geen schema van een logica van hetzelfde. 

Er is, alweer in de woorden van Derrida, ‘een rede (une raison) van een 
andere orde nodig’ en een ‘veel vrijere vrijheid, anders vrij’ (DP, 107-
108). Deze andere vrijheid is niet een restloze substitutie en kan niet rest-
loos worden geïmplementeerd – door geen enkel schematisme. Het ont-
werpen en deschematiseren van een dubbele asymmetrie lijkt bijna wel 
het logische en vrijwel onvermijdelijke effect van het anti-noumenale 
residuele. Deze vrije wantoestand heeft (voor zover ik kan zien) het 
effect van een vreemd uitzicht. Wij moeten eraan geloven – en daarmee 
is eigenlijk iedereen bedoeld – dat wij niet uitsluitend elkaar kunnen 
respecteren. Dat impliceert een grondeloos innig vertrouwen en onein-
dig veel kansen op verwonding. Interveniëren – voorlopig begrepen als 
de gift van een open draagvlak – is akelig inventief. Welke gebeurtenis 
kan zo trefzeker dwalend zijn? Hoe begeven we ons extreem interven-
tief, radicaal asymmetrisch, en toch met een air die aan te duiden is als 
vredelievend, of zo men wil: vrede respecterend?  

Als er al een conceptie van vriendschap zonder wederkerigheid bestaat, 
dan gaat het om een relatie die anders vrij is, maar nooit zonder con-
tour, nooit zonder respect. Het kan niets anders betreffen dan anachro-
nische contacten, die een leesbaar spoor van de zaak overal uitwerpen als 
een soms aangenaam ruikend rookgordijn. Kosmopolitische vriendschap 

 
vraagt iemand om vergeving vanwege het gebruik van het woord ‘kantianen’. Als ik de 
vraag naar het waarom van deze excuses laat liggen (en waarom hij de anderen ‘mystici’ 
noemt), blijft de vraag: aan wie biedt Kant zijn excuses aan? Koning Friedrich Wilhelm II 
is niet erg waarschijnlijk. Had hij misschien Johann Christoph Wölner op het oog (sinds 
1788 minister, en degene waarmee hij eerder heeft gecorrespondeerd) of Koning Frie-
drich Wilhelm III, of misschien Massow (‘verlichte’ minister, in hetzelfde jaar als de 
‘Streit’ wordt uitgegeven, 1798) of Ehregott Andreas Christoph Wasianski (Kants ver-
trouweling en biograaf), of Karl Friedrich Stäudlin (aan wie de ‘Streit’ is opgedragen)? 
Of biedt hij a priori zijn excuses aan, aan de (nog) onbekende leden van een innerlijk of 
uiterlijk tribunaal, aan de ‘Glaubenskommission’, waarover hij bericht in zijn voorwoord, 
een commissie die gebaseerd was op een piëtistisch ‘Schema Examinationis’? 
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zal altijd rekening moeten houden met het feit dat de zaak het heeft 
begeven – als het ware permanent en actueel over- en onderbelicht door 
silhouetten die inbreuk maken op schemanische versluieringen (een in-
nige schematische band tussen sjamanen). De oude schema’s van vriend-
schap zijn nooit schaduwloos passé. Maar wat zou dat? Tijdens een 
deconstructie van de illusie van geweld- en pijnloosheid, worden inter-
mediaire schema’s opnieuw gearticuleerd. Door imperatieve interrupties 
vervloeit of vervliegt een gestold nationaal-schemanisme. Wie heeft zul-
ke gewiekste veren? Of wie krijgt ze, van wie?  

Kant geeft indirect aan om wat voor een vredesactiviteit het zou kun-
nen gaan. Een oneindige hoeveelheid van artistieke concepten, met 
soms ondoorgrondelijke bedoelingen, zwermen van hier naar daar, op 
de kracht van ‘Icarische vleugels’ (8: 362). Om haar doel te bereiken 
kiezen deze kunstenaressen ongedwongen improvisaties, die anderen 
kunnen forceren of zelfs beschadigen. Vredeskunsten, even vrij-blijvend 
als gewettigd, al zal hun ‘provisorische organisatie’ (8: 363) altijd ergens 
iets te wensen overlaten, bijvoorbeeld een ander organisatietalent. Maar 
die ene kunst completeert de andere niet. Het gaat ook altijd om pijn-
lijke relaties tussen enerzijds het onvoorwaardelijke respect voor singu-
liere alteriteit en anderzijds de rechten en politieken van gemeenschap-
pen van vrienden. Onversmeltbare respecten, verlangens naar de ander, 
despotische heerzucht, weerzin tegen het veto van de ander, soms zelfs 
een geste ‘zonder zelfzuchtige drijfveren’ (8: 365). Er kan echter nooit 
één vriend of ‘een middelpunt van een federatieve vereniging’ zijn (8: 
356). Voor elke gemeenschap waarvoor de wereld het heeft begeven, 
moeten er altijd tenminste twee niet te reduceren respecten zijn. Het 
kan ook niet langer gaan om het ‘behouden en beveiligen van onze 
vrijheid’ (8: 356). Er is ooit zoiets als een zucht geweest van één lacune 
naar een ‘negatief substituut’ (8: 357). Omdat de affect-effectieve sup-
plementariteit van wetgeving radicaal heterogeen is, kan de draagvlakte 
waarop wetten elkaar raken, nooit uitsluitend de gebeurtenis van een 
heerlijke kruisbestuiving zijn (een actuele conceptie of synthese) – wet-
ten doorkruisen elkaar ook altijd: een chiasma van respecten. Hierover zal 
ik straks nog iets meer zeggen. 

De force van een wereldgemeenschap zonder hegemonie en zonder we-
derkerigheid zou een oneindig splijtende oorsprong genoemd kunnen 
worden, de duistere, democratische bronnen van silhouetten en contouren 
van oneindig vele en andere vrijheden. Intermediaire schema’s maken 
kosmopolitieken mogelijk en onmogelijk: relaterende en verstrooiende, 
onreduceerbare handelingen. De schema’s van voorheen blijven, maar niet 
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de oude. Enerzijds geldt nergens een lokale wet (de Gemeinsinn van vrien-
den) of een lokale rechtsorde (wetgeving en rechtspraak) als universeel, 
anderzijds is het appèl van de ander ongehoord ingrijpend, onvermijdelijk, 
en anders onoverschreeuwbaar. De ander komt altijd ongenood, en die 
gast is bijna altijd onwelkom. Maar kan dat helder en duidelijk zijn?  

Met betrekking tot de genoemde factoren – die bepaald worden door 
contingentie en contextualiteit – kan een a-heerzuchtige toestand wor-
den geduid als een vriendenkring. Zolang echter elke natiestaat zich 
vastklampt aan haar eigen precaire autochtone, quasi-universele wetge-
ving, zolang elke ‘gemeenschap van vrienden’ (familie, stad, natiestaat) 
overal en altijd restrictief beleid voert (de policy van onze force) tegen an-
dere en eigen allochtonen, vreemdelingen en vijanden (de force van ver-
wantschap), zolang wij ons alleen als ‘expanderende bond’ in oorlog (8: 
357) kunnen begrijpen, verwensen wij eigenlijk alles en iedereen. 

Deconstructies van vroegere schema’s hebben alleen kans van slagen 
als de mogelijk- en onmogelijkheden omtrent totale bemiddeling effec-
tief kunnen worden gemaakt, dat wil zeggen, kosmopolitisering kan 
alleen in werking treden als na het failliet van de ene conceptie (van de ene 
vorm van gemeenschap), ten faveure van andere concepties en anti-con-
cepties, anti-anti-concepties etc., de oude schema’s steeds worden ont-
worpen en herontworpen. Deze breking heeft een spectraal dubbeleffect: 
oude fundamenten wankelen, en tegelijk kunnen onthaalde zwermende 
toestanden indirect worden benoemd als bewegingen van silhouetten die 
in ellipsen swingen en turnen, elkaar voortdurend doorkruisend. Kan-
tiaans gesproken wordt zo ‘oprechtheid in vriendschap’ een fractie maar 
ook een blijvende frictie van bundels en ketens van sleutelbgrippen.1 Ik 
koester niet de behoefte kosmopolieten te vangen onder de noemer 

 
1 In hun voorwoord bij Cosmopolitanism and Forgiveness doen de vertalers Derrida tekort door 

zijn werkwijze een ‘conceptuele genealogie’ te noemen, maar zij merken wel terecht op: ‘If 
one looks back at Derrida’s work over the past 15 years, one finds a whole bundle of such 
analyses, where he works on a range of key concepts: friendship, law, justice, testimony, the 
gift, hospitality, cosmopolitanism, forgiveness, and, most recently, the death penalty’(viii-ix). 
In de woorden van Gasché gaat het om een heterologische verstrengeling van infra-struc-
turen: ‘From his first work to his most recent publications, the topoi of Verflechtung, Geflecht, 
interlacing (in the writings of Husserl, Heidegger, Freud, and others), the bond (la bande in 
Glas), grafting (greffe), and so forth have been the focus of his attention’ (98). De formulering 
die Hent de Vries dikwijls gebruikt – verwijzend naar Derrida – om deze heterologische ver-
vlechting aan te duiden, is ‘nonsynonymous substitutions’ (Religion and Violence, 310, 342, 
368, 379, 387, 388, 391): ‘as such, friendship ‘is’ hospitality, hospitality ‘is’ democracy. Yet 
each of these notions remain merely a nonsynonymous substitution for what cannot be 
thought, experienced, or lived in its integrity, as something safe and sound, but which gives 
‘itself’ in no more than a name, more precisely, in a host of names’(387). 
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‘vriendschap’, het draait veeleer om de vraag: hoe zou ooit een andere 
kosmopolitische vriendschap als schijnsel kunnen worden ontworpen of 
geschilderd. Hoe te schilderen, niet met over- of onder of juist belichte 
verf, maar met de afglans, het tegenlicht en de schaduwen van kantiaanse 
affecties die dwangmatig ingesteld waren op een ‘voortdurende dreiging’ 
en het ‘voortdurend’ naderen van ‘de idee van een wereldburgerrecht’ 
(8: 360). 
 
De zwarte zwaan 
In een gesprek met de ander is een verspreking nooit absoluut uitgeslo-
ten (al was het een freudiaanse Fehlleistung). Voor Kant is eigenlijk elke 
uitspraak a priori een bedreigend uitbraaksel van indiscretie, van loslip-
pigheid en bandeloosheid (de eis van zuivere oprechtheid zou hieraan 
een einde maken: elke andere vriend is ‘in het geheim’ een vijand, zowel 
innerlijk als uiterlijk). In de morele clan van verzwegen vriendschappen 
moet ook de relatie tot de ander, en uiteindelijk alteriteit in stilte op-
gaan. De rigide eis tot absoluut beloven en geheimhouden gaat niet al-
leen voorbij aan de excessief-hybride natuur van verspreken en beloven 
(Versprechen), die eis lijkt zelfs elke vorm van geven en vergeven a priori 
te elimineren. 

Vergiffenis kan niet, als een logisch tegengif, het wederkerige ant(i)-
woord zijn op elk leed, op elk schuldgevoel. Gevangen in de dynamiek 
van de mythologica van wederkerigheid heeft pure vergiffenis evenveel 
waarde als de redelijke belofte en de perfect sluitende, zogenaamd on-
voorziene, gift. De eis van vergiffenis tout court dwingt tot een barbaarse 
vereffening. Als deschematiserende herformulering van elk schematisme 
moet daarom ook, paradoxalerwijs, worden gezegd: ‘vergiffenis vergeeft 
alleen het onvergeeflijke’ (SP, 108; 32). Evenals bij de belofte (waarover 
straks meer) moet de kwestie die vergeven of beloofd wordt, zich ook 
altijd onttrekken aan de logica van wederkerigheid. De grond van zowel 
beloven als vergeven is een plaats buiten het bereik van het geeflijke. 

In reactie op een kennelijk al te gemakkelijke notie van vergeving in 
verband met de Shoah (van Jankélévitch en ook van Hannah Arendt), 
reageert Derrida tamelijk stellig:  
 

Ik zou me geroepen voelen om die voorwaardelijke logica van uitwisse-
ling aan te vechten, deze zo wijdverbreide presuppositie op grond 
waarvan men alleen vergiffenis zou kunnen overwegen op voorwaarde 
dat er om gevraagd wordt, tijdens een scène van spijtbetuiging waarin 
men tegelijk getuigt van het schuldbewustzijn, de transformatie van de 
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schuldige en de tenminste impliciete belofte (engagement) om er alles 
aan te doen de terugkeer van het kwaad te voorkomen. Er is hier 
sprake van een economische transactie (SP, 110; 34).  

 
Het fatale effect van deze ‘voorwaardelijke logica’ is reeds gebleken tij-
dens de deconstructie van de mythologica's. Zou deze fataliteit ook met 
terugwerkende kracht op de moreel-praktische, redelijke vriendschap van 
toepassing zijn? Volgens Kant heeft schematisme niet slechts het effect 
van een deficit, het moet ook nog wat opleveren. Hij sluit een bepaalde 
mogelijkheid van de ‘intiemste vriendschap’ niet uit – al is deze vriend-
schap zeldzaam en zeer kostbaar, en waarschijnlijk ook meer dan een 
honing-tabakzieke mythe. De vereiste eigenschappen voor deze hyper-
morele vriendschap zijn echter wel ‘zelden in een subject aan te treffen’. 
Die zeldzame, louter morele vriend is geen leeg ideaal maar ‘existeert 
werkelijk’, het is een ‘zwarte zwaan’. Waarvan is deze ‘zwaan’ een te-
ken, een zeldzaam geblakerd teken (in het Frans zijn cygne en signe ho-
mofonen)? 

Het is evident dat derden er alleen relatief mogen zijn, wil de morele 
vriendschap in absolute zin kunnen worden onderscheiden van onbeteu-
gelde vriendschap. Derden markeren het verschil tussen iets en niets. In 
de puur zwermende vriendschap zou respect ontbreken, dus waarvoor 
of voor wie betonen nu ware of oprechte vrienden respect? In Kants 
schema van vriendschap huist – paradoxalerwijs egalitair en soeverein – 
een aporetische hiërarchie. Ten eerste, de derde vriend moet absoluut 
discreet zijn, en dat kan alleen een goddelijke ander zijn, die niet zoals 
de twee morele vrienden in vlees en bloed in wederkerigheid angstvallig 
censurerend en jaloers voor elkaar en tegen anderen bestaan. Ten twee-
de, de noumenale derde moet mateloos zijn, omdat het ‘een ideaal is van 
de wens die in redelijke begrippen geen grenzen kent’. 

Om niet de indruk te wekken dat het schema van zuivere broeder-
schap afstandelijk of kil zou zijn, herstelt Kant de schematische uitslui-
ting op een hoger niveau, als een unieke mythe. Behalve een ‘ideaal’ 
moet de derde vriend ook een ‘mensenvriend überhaupt (van de gehele 
soort)’ zijn, een verheven hoogste macht die ‘esthetisch deelneemt (me-
devreugde, Mitfreude) aan het welzijn van alle mensen’ en een macht die 
dat welzijn ‘nooit zonder het innerlijk te betreuren zal verstoren’.1 Men-
sen – de ‘mens’ betekent in Kants taalspel niet de juridische persoon, en 

 
1 De derde vriend, die boven de esthetische en de morele vriendschap staat, contemplatief en 

actief tegelijk, lijkt als weldoenerige nietsnut nog het meest op de gevleugelde vriend in 
La fausse monaie van Baudelaire. 
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hier zou dus ook de ‘vrouw’ bedoeld kunnen zijn – zorgen voor het 
welzijn van alle mensen. Het doet de mensenvriend (de filantroop) ple-
zier om te zien dat we in onze zoetsappige zorg slagen. Maar deze ont-
hulling moet tegelijk het beschamende van die vertoning blootleggen. 
Daarom moet de oververantwoordelijke mensenvriend ook verstorend 
werken, al betreurt hij dat droogjes. Een soort bitter-zoete rouw. De lo-
kalisatie van de bron van deze bindings- en scheidingsactiviteit in één 
subject, in één oorsprong, is een cruciale verschuiving ten opzichte van 
de wilde vriendschap: de vriend(inn)en worden verblind en verstomd 
door een hogere eenheid. Zij gaan niet uit zichzelf in rook op, maar 
worden verbrand en verrookt, offeren iets op aan die verzengende men-
senvriend. 

Alleen een goddelijke vader kan volgens Kant de tegenstrijdige effec-
ten-affecten, van gif en anti-gif, superieur reguleren en beheersen (de 
moeder heeft zichzelf waarschijnlijk nooit echt in de hand gehad). Om 
het gewenste effect van deze hyperbolische roes van oppermacht te kun-
nen bereiken, moet Kant elke affectieve macht effectief uitwissen. De 
puur passieve symmetrische wisseling en willekeur van een- en twee-
dracht, van liefde en haat, moet ondergeschikt worden gemaakt aan een 
epicentrum dat zich, cool en nuchter, verheven waant boven de ver-
blinde affectiviteit. 

De relatie van de derde vriend tot de anderen moet als superieure spil 
altijd meer zijn, ook meer dan de onderwerping van singuliere dingen 
en uitspraken. Het gaat hier niet om een onomwonden menslievende 
figuur.1 Daarom heeft de ‘uitdrukking van een vriend van mensen nog 
een engere betekenis’ (emfase Kant). De vriend in deze betekenis omvat 
‘ook de voorstelling en de behartiging (Beherzigung) van gelijkheid onder 
mensen, derhalve de Idee’. En deze redelijke idee moet schematisch in 
vervulling gaan. ‘Het is niet alleen een intellectuele voorstelling, de 
voorstelling van gelijkheid onder de mensen, maar een consideratie voor die 
voorstelling van gelijkheid, een “oprechte consideratie” voor zo’n voor-
stelling. Gelijkheid moet. Er is geen gelijkheid, maar gelijkheid moet’ 
(PA, 291; 260). Is een behartiging van ongelijkheid mogelijk? Welke an-
dere mensenvriend zou dat kunnen? 

 
1 Kant herhaalt in §47 het maxime van §26 van de Leer van de deugd waar het begrip van 

de filantroop reeds is ingeperkt: ‘omdat de mensenliefde (filantropie) hier als praktisch, 
en derhalve niet als liefde van het welbehagen aan de mens wordt gedacht, moet de 
mensenliefde in het actieve welwillen geplaatst worden (gesetzt werden), en betreft dus het 
maxime van handelingen’. De inwerking van de wet is altijd een activiteit van setzen 
waarmee deze zich aanwezig stelt, met onderwerping als effect.  
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De behartiging van of consideratie voor de gemene zaak kan niet anders 
uitgedrukt worden dan in het aanzetten tot een initiatief dat berekend is 
op volstrekte verspilling. Kants bewoordingen zijn hier vrijwel auto-
citaten. In §27 staat: ‘Wil ik de welwillendheid (benevolentiam) van ieder 
ander jegens mij, dan dien ik dus ook (ich soll also auch) welwillend te zijn 
jegens ieder ander’ (mijn curs.). In §47 herhaalt hij elliptisch: door de idee 
van gelijkheid ‘zelf verplicht te worden, terwijl men anderen door weldoen 
verplicht’ (mijn curs.). Dit spel tussen ‘zijn’, ‘worden’ en ‘doen’ bepaalt 
ook de beslissende autochtone natuur en structuur van deze kosmopoliti-
sche vriendschap. Het redelijke is zo wederkerig creatief dat het zich in al-
le initiatieven via anderen altijd weet uit te vinden. De esthetisch-ethische 
vrienden moeten zich opofferen voor of aan onze grenzeloos redelijke vriend. 
In Mal d’archive: Une impression freudienne, lijkt Derrida te suggereren dat 
zodra er Eén is, er ook altijd moord, verwonding en traumatisering is.1  

Zodra de idee wordt vertaald in een unilineair doen komt vriendschap 
in een performatieve aporie terecht, er is nooit gelijke welwillendheid mo-
gelijk, en er moet iets en nog iets anders (etwas, Etwas) in niets anders dan 
alteriteit opgaan. Elk initiatief heeft altijd een passief object nodig (elk sub-
ject zijn eigen lijdend voorwerp). De welwillende toestand van gelijkheid 
en singulariteit is niet gegeven, volstrekt ongeeflijk, maar moet volgens de 
logica van wederkerigheid, vreemd genoeg, toch oneindig worden behar-
tigd in de vorm van ‘passief’ maken. Onze heilige ander is een soort weer-
zinwekkend opossum. Zijn heilig-afstotende uitwerpselen duiden, op 
grond van de fallogocentrische oriëntatie van Kants genealogische schema, 
op een absoluut weerzinnig en ambigu wezen: een vaderbroer. 

Deze zuiver ziende vriend wordt verteerd door een verzengend vuur, 
dat ook de tederheid, het nauwelijks iets tussen iets en niets, wil verteren 
– een paradoxaal koud vuur. De vriend moet zich in relatie plaatsen tot 
symmetrisch gemaakte anderen en die gemeenschap kan alleen puur 
bestaan als de anderen niet versmelten, maar wel in ons worden omge-
smolten en verspild. Heerzucht is altijd aporetische spilzucht geweest. 
Wij zijn altijd al opgelost, maar we moeten onze oplossing ook aan an-
deren uitleggen (zelfs als ze niet zo overtuigd zijn van onze oplossing). 
Wil deze vriendschap in situ plaatsvinden, dan kunnen alleen diegenen 
recht spreken die zich a priori boven zichzelf en alle anderen plaatsen. 

Het absolute doen, in reactie op de schending van ons kosmopolitische 
rechtsgevoel is nooit een ongeschonden weldoen geweest, maar werkt 
ook ‘schending van het recht’ (8: 360) in de hand. Een soort onge-

 
1 Zie:Hent de Vries, Religion and Violence, 141. 
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vraagde liefdesdaad. Met de formulering ‘zelf verplicht te worden, ter-
wijl men anderen door weldoen verplicht’, moet Kant zoveel bedoelen als 
dat wij de gastvrijheid van anderen kunnen beïnvloeden en mee kunnen 
maken: voor ons gastvrij te worden. A priori kunnen we niet weten wat 
gastvrijheid is. Hoe lang nog moet de ander a priori en a posteriori ge-
geven zijn, zich blootgeven, ten dienste van mijn hyper- en hypocriti-
sche oplossing van zelfrespect? En wie zou er ooit, met goede redenen, 
iets kunnen inbrengen tegen a priori geforceerde gastvrijheid en vrijge-
vigheid? Is onze wet nooit recht genoeg gezet (als setzen, Gesetz etc.1)? 

Als we altijd iets willen en moeten van die ander, misschien wel omdat 
we nooit genoeg respect hebben ontvangen, nooit genoeg prestige, 
nooit het grootste (morele) kapitaal – als een oneindig weerzinnige ke-
ten – waar zou deze ethisch-economische hyperbool dan kunnen ein-
digen? Kunnen we het diabolische van het symbolische en de hyperbool 
van het morele schemanisme niet willen volgen? De vraag dient zich aan 
hoe anders het andere moet of kan zijn, hoe echt anders dan een gift van 
onze a priori geforceerde welwillendheid jegens de ander.  
 
Aardverschuivingen 
Een eerste verschuiving zou kunnen zijn: mijn oto-fonologische gift van 
zelfrespect is altijd een auto-suggestie geweest, een rest-neurose uit de 
infantiele oertijd waarin ik angstvallig mijzelf in bezit en bescherming 
moest nemen tegen de bedreigende handelingen en uitspraken van wil-
lekeurig ieder ander. In Kants morele schema regeert de eis tot actieve 
zelfidentificatie als gebod tot perfecte uitwissing van schuld, onze schuld 
aan haar en vice versa. De zwarte zwaan is geen belangeloos teken. Der-
rida concludeert: ‘Die zwarte zwaan is een broer. Voor Kant is het een 
broer’ (PA, 290; 259).2 Deze conclusie sluit nauw aan bij Kants formule-
ring: ‘terwijl men anderen door weldoen verplicht, als het ware als 
broers onder een algemene vader, die de gelukzaligheid van allen wil’. 
De vrienden moeten zogezegd a priori uniseksueel en, volgens het gene-
alogische schema, dezelfde actieve jongens zijn van dezelfde hyperac-
tieve filantroop. Broederschap als zwagerschap is het schema van vol-

 
1 Derrida wijst er op dat wanneer we het woord ‘Übersetzung’ vertalen naar bijvoorbeeld 

‘vertaling’ of ‘traduction’ er een belangrijke dimensie verloren gaat, namelijk ‘de hele 
positionele dimensie van setzen’ (DP, 373). 

2 Derrida merkt het volgende op: ‘Die zwarte zwaan (ce cygne noir) is te vinden in boek VI, 
niet boek II van Juvenalis’ Satire II, 6, 165. En Kant (maar heeft hij ooit Juvenalis gele-
zen?) zou moeten weten dat Juvenalis niet over een vriend sprak maar over een vrouw’ 
(PA, 289; 258). 
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maakt actieve vriendschap: het paternalistische centrum kan zichzelf niet 
anders dan in de symmetrische relatie tussen broers in vervulling laten 
gaan. Dit ‘homo-fraternale en fallogocentrische schema’ (PA, 340; 306) 
heeft als onvermijdelijk effact absolute ondergeschiktheid. Wat wil dat 
zeggen voor de belofte van een andere vriendschap? 

De relatie tussen de schema’s van vriendschap kan waarschijnlijk nog 
het best opgevat worden als verschuiving. In de inleiding van zijn ‘colle-
ges over de filosofische religieleer’ vraagt Kant: ‘Waarin verschilt de re-
delijke idee van het ideaal van de verbeeldingskracht? Idee is een alge-
mene regel in abstracto, ideaal een enkel geval dat ik onder die regel breng. 
Zo is bijvoorbeeld Rousseau’s Émile en de aan hem gegeven opvoeding 
een ware idee van de rede’.1 Nu is ook duidelijk dat de idee, ‘een unie-
ke mythe’, gesubsumeerd onder de fallo-fonologische regel van ‘Émile’, 
door Lévi-Strauss is verschoven. Maar deze vertaling van idee naar my-
the bleef gepredisponeerd door het egalitaire, genealogische schema (tus-
sen een Émile en een Sofie). Misschien hebben we altijd wel een witte 
raaf voor een zwarte zwaan aangezien. 

Kants zeldzame werkelijkheid fladdert als een (voor)teken van werke-
lijke vriendschap voorbij, en maakt tegelijk structureel duidelijk dat de 
macht van mannenvriendschap ooit een absolute interventie is geweest. 
De ander is uitgesloten, een ontvoerde, gechanteerde vriendin, die in de 
verte zingend van zich laat horen als een echo van een soort anti-Isis, 
kwetsbaar, zoals Dorothey Vallens – waarvan de achternaam homofoon 
is met Liberty Valance – gespeeld door Isabella Rossellini in Blue Velvet 
van David Lynch. De actieve spil van het schema van de morele vriend-
schap is de absolute symmetrie, de liefhebbende vaderfiguur als centrum, 
(het moederlijke is een inert gemaakt residu, haar andere kind een ge-
chanteerde rest). De twee symmetrische broers vormen het morele sche-
ma, gesubsumeerd onder een redelijk idee. En onderaan is het altijd 
vergeven van de anderen, de macht van tegelijk verleidelijke en bedrei-
gende gebaren van vermeend wilde vrienden die in rook moeten opgaan 
ter wille van de zuiver broederlijke vrijheid en gelijkheid.  

Aan de opvoeding van Émile stelt Kant kortom dezelfde eis als aan de 
monogamie: een absolute vereniging en gelijkheid onder het gezag van 
een absolute wetgever. De dwanggedachte van ‘Émile’ kan worden ver-
schoven door ‘Sofie’. Dit bevestigt min of meer de conclusie van Der-
rida: ‘Het antropologische schema van de familie maakt hier de dienst uit. 

 
1 Immanuel Kant. Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, 3. 
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Het is het verlangen naar één familie’, maar het is ook ‘de plaats van de 
mogelijke substitutie’ (PA, 293-294; 262-263).  

De deschematisering van de transcendentale mythomanie heeft nu 
vermoedelijk het beoogde effect van voortgaande des-inertie, een bewe-
gend niet-weten, ontopologische verschuivingen. Geen enkele figuur, 
zelfs niet een schema van figuren, kan de plaats van mogelijke substitutie 
in absolute zin bezetten (in de zin van gesetzt):  
 

We moeten weten dat de plaats van de onvervangbare een zeer singu-
liere plaats is. Als er iets onvervangbaar is, zoals de plaats, zoals de 
khóra, dan is het om substitueerbare inscripties te ontvangen. Het is de 
plaats van de mogelijke substitutie. Deze plaats kan nooit worden ver-
ward met degene die de plaats bezet, met alle figuren die er worden 
ingeschreven en die zich uitgeven voor de kopieën van een paradigma, 
de voorbeelden van een onvervangbaar exemplaar. Richten wij niet 
vanuit de locatie van deze plek onze ogen op de horizon, in afwachting 
van de zwarte zwaan die niet elke dag aankomt? Een plek vindt nooit 
zijn ligging als alleen vanuit een horizon, vanuit die limiet die opent en 
sluit tegelijk. Is het niet vanuit die kant en binnen die horizon dat een 
fallogocentrisme tot nu toe zijn kosmopolitische democratie heeft be-
paald, een democratie, als kosmo-fratrocentrisme? (PA, 294; 263). 

  
Vanuit het etnocentrische perspectief en de nakende horizon van de 
rede moesten ook in verschillende kunstvormen alle relaties volgens 
burgerlijk model worden geschematiseerd tot twee-eenwording. ‘Het 
concept van de broer is onmisbaar voor degene die nog – en dat is bij-
voorbeeld Victor Hugo – de mensheid als een natie wil denken. Vanaf het 
moment van zijn “embryogenese”’ (PA, 295; 264). Nieuwe kosmopoli-
tische kunst interrumpeert deze band. 
 
Zuivere oprechtheid in vriendschap 
Omdat Kant door zijn hele oeuvre heen zijn preoccupatie met de in-
nerlijke doelmatigheid van vriendschap steeds nuanceert, kan een herle-
zing van een vroegere tekst mogelijk nog een ander licht werpen op zijn 
– manische – idee van een vreedzame gemeenschap. In de Fundering van 
de metafysica van de zeden wordt de eis van ‘zuivere oprechtheid in 
vriendschap’ (reine Redlichkeit in der Freundschaft) begrepen als een plicht 
die a priori door de rede wordt geëist (gefordert). Kant kan hier onmoge-
lijk een vreedzame, symmetrische relatie hebben bedoeld, dat is reeds 
hiervoor aan de orde geweest. De vraag echter of er nog meer of nog 
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iets anders onder zuivere oprechtheid kan worden verstaan, is onbelicht 
gebleven. 

Ook voor Kant lijkt er iets oneindig mee te spelen, een soort onuitge-
sproken verstrooidheid. Iets was er altijd al, waaraan we voorbij zijn 
gegaan, we zijn het misschien vergeten, en het zal ook niet meteen 
zuiver autonoom weerkeren. Deze imperatief van onvoorwaardelijke 
singulariteit ligt bijvoorbeeld verscholen in een formulering als: ‘hande-
lingen waarvan de wereld misschien (vielleicht) tot op heden nog hele-
maal geen voorbeeld heeft gegeven’ (4: 408). Kant weet het niet, en hoe 
kan ook ooit iemand weten over wat voor een (taal)handelingen het 
gaat of zal gaan, en in welke wereld? Dit zou de ontijdige en ontaarde 
grond (of ontwerelding) van vriendschap genoemd kunnen worden: 
oprechtheid in de vriendschap, evenals ware liefde, wordt verlangd, 
misschien wel omdat er tot nu toe helemaal geen voorbeeld van is ge-
geven. En tijdens mijn ontaarding begeef ik het: vriendschap is on-
mogelijk.  

Oprechtheid in vriendschap kan gewild worden, en zelfs geëist, maar 
kan zeker nooit gebaseerd zijn op mijn redelijke intenties uit zuiver mijn 
bewustzijn en geweten. Hoe zou de ander ooit volstrekt kunnen beant-
woorden aan mijn zuiver redelijke wil? In of uit welke naam zal ik me 
ooit met een zuivere vriend kunnen meten, een vriend met een, in de 
woorden van Baudelaire, ‘incontestable candeur’? (DT, 207). Het alles-
onthullende gelijkheidsbeginsel kan niet eens de maat zijn voor een 
vriendschap met mijzelf. Ik ben van aanvang af niet zuiver oprecht je-
gens mijzelf – altijd tegelijk on-onderstebovengeschikt, al voordat ik me 
zelfs aan mezelf zou willen blootgeven. Als actualiteit van een autonome, 
categorische wilsbepaling is zuivere oprechtheid zelfs het volstrekte tegen-
deel, de vijand van elk recht op vriendschap, elke rechte en horizontale 
vriendschap, in strijd met mijn ander en met het andere van ieder ander.  

Kant meent in §9 van de Leer van de deugd de schaduwzijde van de op-
rechtheid zichtbaar te kunnen maken, door de leugen als het grootste 
gevaar aan te wijzen, ‘de grootste schending van de plicht van de mens 
jegens zichzelf, als bloot moreel wezen beschouwd (de mensheid in zijn 
persoon) is het tegendeel (Widerspiel) van waarachtigheid: de leugen.’ (6: 
429). Een mens die zelf niet gelooft wat hij tegen een ander zegt – al is 
het een fictief ander – verwerpt zichzelf uit naam van de anonieme 
mensheid, en verliest bij gevolg zijn zelfrespect. In dit opzicht, van mo-
rele zelfvernedering en zelfverwerping, komt de verwerpelijkheid van de 
leugen overeen met alle dierlijke, buitenhuwelijkse en al dan niet mono-
game weerzinnigheden (de morele restrictie wordt in de seksuele relatie 
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ook bepaald door de ene frictie tussen ‘trouw’ en ‘ontrouw’ aan ons). 
Toch zijn volgens Kant deze ‘leugens’ niet even verwerpelijk. 

Hoewel de uiterlijke verwarrende esthetisch-erotische aanrakingen even-
zeer afbreuk doen aan morele kuisheid en integriteit, lijkt deze afbreuk 
toch niet zo zwaar belast als de innerlijk morele ondermijning van de leu-
gen. Alle niet- of buitenmonogame seksuele handelingen zijn weliswaar 
verdacht onnatuurlijk, toch gaat het daarbij ‘slechts’ om het mogelijke 
verlies van een uiterlijke zaak. Bij de leugen zou meer op het spel staan: 
‘een mens die zelf niet gelooft wat hij een ander vertelt (ook al was het 
aan een blote (bloß) ideale persoon), heeft een nog geringere waarde dan wan-
neer hij zelf een blote (bloß Sache) zaak was’ (ibid., mijn curs.). Hoezo nog 
geringere waarde? Waarom zou mijn zaakje in relatie tot een blote ideale 
persoon, gezien als ander innerlijk factum, nu toch nog minder waard kun-
nen zijn? Minder dan welke ander bloot ding? Een ander innerlijk? 

Kant stelt een onmogelijke en daarmee gewelddadige grens aan zelf-
trouw. Iemand die zelf niet gelooft wat hij een ander vertelt, verwerpt 
zichzelf a priori nog meer dan wanneer hij zelfmoord zou plegen (een 
leugen lijkt erg op een innerlijke zelfmoord, zie de Grundlegung: 4: 429-
30). Het toevallig, uiterlijk vreemdgaan daarentegen, met een willekeurig 
– dat wil zeggen bloot – fysiek lijf van een ander, als een ander uiterlijk 
factum, is kennelijk minder verwerpelijk, omdat ik me daarbij toch nooit 
totaal verwerp of blootgeef. Ik verwerp slechts deels de ander, uiterlijk 
en innerlijk. Wat is nu nog de waarde van mijn zaak überhaupt, ook in 
relatie tot mijn toch wel akelige blootje? Hier wordt de ene waarheid 
blootgelegd tegelijk met het toedekken van de volstrekte andersheid van 
de ander. Heb ik mezelf dan nooit bloot gegeven? De zaak die hier ge-
wicht in de schaal legt, is niet zuiver op te delen in innerlijk en uiterlijk, 
in wel en niet ontbloot, in een blote waarheid of een bloot lichaam, en 
niet te reduceren tot een zuivere reden of een zelfde gevoel. Mijn 
lichaam lijkt wel oneindig te worden omgemunt in vals geld. Het goud-
eerlijke ding is iets volstrekt anders. 

Wanneer Kant in Was heißt: sich im Denken orientieren? over God komt te 
spreken, verschuift de status van het gevoel op een belangwekkende ma-
nier. Er treedt met de vraag ‘of het God is, die aan mij verschijnt’ een 
verdubbeling op in het ding van gevoel. Kant situeert de inwerking op 
‘mijn gevoel’ hier op een plaats die innerlijk en uiterlijk is, of geen van 
beide: ‘wat op (auf) mijn gevoel innerlijk of uiterlijk inwerkt’. Waar zou 
toch deze inwerkende ander van puur goud zich bevinden of begeven? 
Ergens tussen mijn innerlijk en uiterlijk, of tussen een ander innerlijk en 
uiterlijk, van een vriend? 
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De leugen is – evenals alle andere oplichterij zoals wetteloze seksuali-
teit in werkelijkheid of in verbeelding – in strijd met de ‘natuurlijke 
doelmatigheid’. Toch zou de uiterlijke seksuele ondoelmatigheid vol-
gens Kant minder verwerpelijk zijn (in hoofdstuk 4 heb ik de bedrei-
gende zelfwerkzaamheid van de fantasie al besproken). Daarin behoudt 
men toch nog iets anders of meer. Het uiterlijke en buiten-echtelijke 
dient het innerlijk echt: de innerlijke echt. Nog voordat ik iets heb ge-
daan of gezegd, wordt met de leugen tegelijk een ‘innerlijk doel’ ver-
worpen. Reeds door mij innerlijk toe te spreken, verstrooi en corrum-
peer ik mijzelf. Zodra ik mondig word, ga ik vreemd en ben ik onge-
hoord met mijzelf in tegenspraak. Is die tegenspraak te vermijden, kan ik 
mezelf ook niet tegenspreken? 

De categorische imperatief gebiedt onvoorwaardelijk: wat ik zeg 
(doe), moet overeenstemmen met wat ik denk (wil). Ten overstaan van 
de eis van dit innerlijke tribunaal blijf ik altijd oneindig in gebreke. 
Maar ik lieg wanneer ik toevallig of opzettelijk tegen deze eis in ga, ik 
moet gehoorzamen – er is geen gelijkheid, gelijk zijn en hebben moet, 
mijn eigen dood gebiedt dat. De leugen is de ‘blote vorm (die bloße 
Form) van een misdaad van de mens jegens zijn eigen persoon’ (6: 430). 
Ik val niet a priori samen met mijn eigen oppergezag (zo’n identiteit is 
ook allerminst wenselijk), maar ik moet in de eerste plaats mijzelf en 
tegelijk ieder ander aan die macht ondergeschikt maken. Wanneer kan ik 
nu toch ergens in de verte voldoen aan het gebod van de pure en 
naakte overeenstemming (bloße Übereinstimmung)? Nooit. Wanneer kan 
ik mij zelf en anderen geen geweld aandoen? Wat is die nietszeggende 
graadmeter van verwerpelijkheid? Vanuit het egologische perspectief 
verdwijnt de geest of schim van alteriteit trapsgewijs: het bedriegen en 
de verwerpelijke omgang met de ander gaat van nature het gemakke-
lijkst; moeilijk is het om te leven met mijn eigen – uiterlijke – kritische 
hypocrisie; en een naakte waarheid (als adequatie) is nog ‘moeilijker’, 
zo niet onmogelijk (om maar te zwijgen van gelijktijdige innerlijke en 
uiterlijke alteriteit), en die is misschien daarom al erg veel waard: ‘Het 
is gemakkelijk (leicht) te bewijzen dat de mens zich in werkelijkheid aan 
vele innerlijke leugens schuldig maakt, het lijkt echter toch moeilijker te 
verklaren (erklären) hoe ze mogelijk zijn. Daarvoor is immers een 
tweede persoon nodig die men beoogt te bedriegen, terwijl dit op-
zettelijk zichzelf bedriegen een tegenspraak lijkt in te houden.’ (6: 430). 
Zijn wij alleen, onder ons, van nature, onopzettelijk, een oprechte een-
heid? 
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Kants focus op het uitbannen van tegenspraak, nog vóór er iemand mij 
tegengesproken heeft, is zeer waarschijnlijk ingegeven door een perma-
nente aversie tegen een wirwar van meningen. Om de effecten van het 
resterende geweld in zicht te krijgen, lijkt het me van belang om te pro-
beren Kants oprechte bedoelingen te herformuleren: hij wil demonstre-
ren dat in een uniek en uitzonderlijk geval de grens tussen innerlijke en 
uiterlijke plicht niet meer tegen ons werkt. In het geval van zuiver mo-
rele vriendschap. Een onmogelijke maar noodzakelijke toestand van 
ware versmelting, een emotionele melt down. 

De inleiding van de Metafysica van de zeden geeft precies de richting 
aan. In paragraaf III, getiteld ‘Over de indeling van de Metafysica van de 
zeden’ worden innerlijke plicht (de Idee) en uiterlijke plicht (de wet) 
onderscheiden van respectievelijk de drijfveren van de zogenoemde 
rechtsplicht (Rechtspflicht) en de plicht tot deugd (Tugendpflicht). Als dit 
onderscheid niet gemaakt wordt, zo stelt Kant, dan zou men de blijken 
van trouw (overeenkomstig de belofte in een verdrag) met de daarbij 
behorende activiteiten van welwillendheid en verplichting in één klasse 
plaatsen (setzen), wat beslist niet mag gebeuren. Dan zou iemand immers 
ook slechts op grond van een uiting of gebaar van welwillendheid aan-
spraak kunnen maken op een recht. Dan zou misschien wel iedereen 
gratis recht op recht hebben. Voor alle overeenkomsten en acten – met 
rechtsgeldigheid – geldt het omgekeerde: ‘Het is geen plicht tot deugd 
om zijn belofte (Versprechen) te houden, maar een rechtsplicht, een ver-
richting waartoe men gedwongen kan worden’. Deze dwang heeft be-
trekking op een juridische overeenkomst in een verdrag. Van een der-
gelijke juridische, uiterlijke dwang (äußere Zwang) is ook de alledaagse 
vriendschap niet geheel vrij. Maar voor de ideale vriendschap zou een 
dergelijke, uiterlijke dwang toch niet (mogen) gelden: ‘Het is echter 
toch een deugdzame handeling (bewijs van deugd) om de belofte te 
houden waarbij geen dwang uitgeoefend’ wordt (emfase van Kant). Kant 
appelleert hier aan een zuiver innerlijke dwang die door niemand in het 
bijzonder wordt uitgeoefend, en hij meent die innerlijke roep tegelijk te 
kunnen scheiden van zowel de uiterlijke juridische dwang (maatschap) 
als de uiterlijke, corrumperende handeling van welwillendheid (bitter-
zoete vriendschap). De morele vriendschap zou derhalve de unieke 
relatie zijn die de innerlijke plicht met de uiterlijke welwillende hande-
ling verenigt, zodat deze handelingen als van nature rechtsgeldig zijn: 
ware, soevereine vrienden hebben aan elkaar oprechtheid beloofd, niets 
kan dat weerleggen, en ze hoeven ook eigenlijk niets te doen om dat te 
bewijzen. 
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Kant bedoelt mogelijkerwijs dat de brokstukken van een (ooit) gebro-
ken innerlijk en uiterlijk woord als complementaire delen in sommige 
gevallen naadloos kunnen samensmelten, als door een wonderlijke on-
verrichting (voorbestemd).1 Van wie hebben wij dit ongebroken woord 
gekregen? Met wie of wat hebben we gebroken, of waarvoor moeten 
we het naadloos versmolten woord behouden? Zuiver voor ons en van 
ons? De weerzinnige vorm van overeenstemming – of de performatieve 
beleving van een echte bekentenis, je ziel helemaal blootleggen (het 
liefst multimediaal) – is gebaseerd op het identiteitsbeginsel en heeft, als 
weerzinnige consequentie het effect van een permanente ontkenning en, 
als weerzinnige afkeer van a priori ontaarding, een zucht tot geheim-
houding, een herinnering en tegelijk een bliksemsnelle verwisseling van 
de absoluut ander, zowel innerlijk anders als uiterlijk anders. 

In de inleiding van Kants ‘colleges over de filosofische religieleer’ kun-
nen we een andere indicatie vinden van het aporetische scharnier van 
volmaakt oprechte vriendschap: ‘Men kan iemand een vriendendienst 
bewijzen en daarbij op zijn eigen vermogen (Vermögen) letten; men kan 
echter ook zonder op eigen voordeel te letten aan zijn vriend alles opof-
feren. Dat laatste komt het dichtst bij (am nächsten) de idee van vol-
maakte vriendschap’.2 In deze formulering van de idee van volmaakte 
opofferingsvriendschap gloeit het vuur van de dolmakende ‘zuivere op-
rechtheid’, de keten van belofte en verspreking, en dat wil ook zeggen: 
de waanzin van de potlatch, van de zuivere eerlijkheid van dollemannen, 
zoals Mauss die heeft beschreven: 
 

Consumptie en destructie zijn hier werkelijk onbegrensd (sans bornes). 
In sommige soorten potlatch moet men alles weggeven en niets hou-
den. Het is een wedstrijd om te zien wie de rijkste en tevens de meest 
waanzinnig extravagante is. Alles is gebaseerd op de principes van an-
tagonisme en rivaliteit. De politieke status van individuen in de broe-
derschappen (confréries) en de clans, in allerlei rangen, wordt bereikt in 
een ‘oorlog van bezit’, precies zoals in een echte oorlog, of door mid-
del van toeval, erfenis, alliantie en huwelijk. Maar alles wordt begre-

 
1 Zoals Gadamer in Die Aktualität des Schönen ‘het symbool’ en ‘de mens’ in Plato’s Sympo-

sium respectievelijk als samenvoegbare scherven en complementaire brokstukken begrijpt, 
als fragmenten van een geheel. Totaliteit en transcendentie worden aldus door Gadamer, in 
het voetspoor van Hegel, als twee momenten van het zelfde begrepen. De uitdrukking ‘ho-
rizonversmelting’ houdt hier verband mee. Opvallend aan deze toestand is de kennelijke voor-
waarde van honingachtige of stroperige vloeibaarheid die tegelijk in een waarheid moet stollen. 

2 Immanuel Kant. Vorlesungen über die philosophische Religionslehre, uitgegeven door Karl Heinz 
Ludwig Pölitz, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982, 1. 
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pen als een strijd om rijkdom. Huwelijken voor elkaars kinderen en de 
plaatsen in het broederschap worden alleen verkregen tijdens de pot-
latch, waar uitwisseling en wederkerigheid heersen. En zij gaan verlo-
ren in de potlatch zoals ze verloren gaan in de oorlog, of door gokken 
of in hardlopen en worstelen. In sommige gevallen is het niet eens een 
kwestie van geven en teruggeven van giften, maar van vernietiging, 
om niet de minste indruk te wekken van een verlangen dat je gift 
wordt beantwoord.1 

 
De volmaakte opoffering van mijn gehele vermogen is een daad van je 
reinste vriendschap die, via de vernietiging van de ander, bewust of on-
bewust de vernietiging van anderen en (waarom niet?) van ons op het 
oog heeft. Vriendschap als zuivere gebeurtenis is altijd irrelationeel. 
 
De belofte van vriendschap 
Kants absoluut willende ego heeft ooit zijn weerzin jegens zijn ander om-
gezet in een a priori en absolute eensgezindheid in zijn eigen bol. Dat mo-
ment van doldraaiende omzetting en mythomanische beweging van ver- 
en ontsluiering van pure schijn-eerlijkheid laat zich nooit echt doorzien 
(Kant heeft vermoedelijk wel Diderots Paradox sur le comédien gelezen, of Can-
dide van Voltaire). Maar het is toch zeker wel mogelijk om na te gaan hoe 
hij in de Leer van de deugd de notie van oprechtheid verzengend uitwerkt. 

In §9 wordt eerlijkheid (Ehrlichkeit) als een eerste vereiste genoemd, en 
wel van symmetrie. Eerlijkheid is eenvoudig: je bent eerlijk als je niet 
het tegendeel zegt van wat je denkt en als je je niet tegenovergesteld voor-
doet. Een eerlijk mens roept kortom bij zichzelf, en dus ook bij de an-
der, nooit het tegenbeeld van zichzelf op. Maar niemand zal ooit weten 
hoe hij of zij aan deze eis van gelijkheid kan voldoen. Wie of wat lijkt er 
ooit exact op zichzelf? Kant ziet zich genoodzaakt – vanwege de eis van 
symmetrie – de eerlijkheid te verheffen tot oprechtheid. Wanneer je in 
relatie tot anderen waarachtige verklaringen (Erklärungen) geeft, ben je 
slechts heel even eerlijk (je kan wel ik weet niet wat verklaren: de vriend-
schap, de oorlog, de liefde, etc). Er wordt door en door betrouwbaar-
heid verlangt. Ik ben alleen dan echt oprecht wanneer mijn eerlijke ver-
klaringen tegelijk een belofte (Versprechen) inhouden die ik gestand kan 
doen, alleen dan kan van oprechtheid (Redlichkeit), en in het algemeen 
van openhartigheid (Aufrichtigkeit) worden gesproken. 

 
1 Marcel Mauss. Essai sur le don. Formes et raison de l’échange dans les societés archaïques, in: Sociolo-

gie et Anthropologie, 200-201. 
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Ik stel de vraag naar de plaats van de morele vriendschap uit, de situatie 
waarin ook volgens Kant het beloven, in de aggregatietoestand van morele 
vriendschap, plaatsvindt. De kwestie van de tijdsdimensies van de op-
rechtheid is nu van belang: openhartigheid moet zowel tegenwoordig als 
toekomstig gelden (Versprechen). Dergelijke condities structureren ook in 
onze tijd nog wel de taalhandeling van beloven. Maar Kant doelt met 
zuivere oprechtheid op meer. Oprechtheid moet niet slechts een actueel 
eerlijk-zijn inhouden, en ook de belofte eerlijk te zullen zijn is nog onvol-
doende. Je moet een gedane belofte wel kunnen nakomen (de spreek-
woordelijke ‘gouden bergen’ of ‘verre weiden’). Dat wil voor Kant zeggen: 
een common sense oprechtheid, gebaseerd op het vertrouwen of het geloof 
in een eenheid van een actueel en een toekomstig ‘woord houden’, is 
vanzelfsprekend maar niet toereikend – zeg: niet fundamenteel genoeg, te 
vrijblijvend. Wanneer zou nu de zuivere oprechtheid in de vriendschap 
gelden, wanneer is vriendschap een volmaakt vermogen? Voor perfecte 
vriendschap moet noodzakelijk aan de oprechtheid nog een dimensie 
worden toegevoegd, ofwel – afhankelijk van welk standpunt men het be-
kijkt – de vriendschap moet van elke tijdsdimensie worden gezuiverd. Het 
gaat hier om a priori eerlijk beloven. Degene die belooft moet a priori al 
eerlijk geweest zijn, puur voor zichzelf, voordat hij mij iets kan beloven.  

In de eis van zuivere oprechtheid wordt naar het mij toeschijnt het 
noodzakelijk residuele, wat in de belofte besloten ligt, geëlimineerd: uit-
sluitend dat wat waar was, is en zal zijn mag worden beloofd. Met deze eis 
van een absolute actualiteit – als een eeuwig geldige gelofte – wordt ook 
de wezenlijke parergonaliteit van de belofte tenietgedaan. Wat tegelijk 
waar was, is en zal zijn, hoeft nooit te worden beloofd, door niemand. Als 
er absolute zekerheid zou bestaan, als wij zeker zouden weten dat wij 
onze belofte nu en altijd zullen houden, zullen nakomen, altijd zullen 
kunnen nakomen, is er geen sprake meer van beloven. De kantiaanse per-
formatie van beloven wordt door de eis van bloße Übereinstimmung omge-
zet in een waanzinnige calculatie. Deze naakte waarheid van de gezuiver-
de belofte kan ook door niemand worden gebroken. 

Een belofte moet worden gedaan in een zekere staat van blindheid 
(zoals zoveel dingen). Dit doen valt met absoluut niets samen. Beloven is 
een ontijdig gedoe – hoe goed en puur het woord ook is, het geven 
bergt altijd reeds een paradoxaal weerwoord in zich. De grond of reden 
van een belofte moet daarom ook altijd noodzakelijk voorbij de zuivere 
actualiteit van ons weten zijn. Hier bereikt het intelligibele van onze 
Gemeinsinn zijn grens en bij deze breuk begint ook het sensibele schim-
menrijk van een ongelooflijk ontaarde relatie (geloven beloven). 
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Elke belofte van elke vriendschap – de beloofde vriendschap of de 
vriendschappelijke belofte – voltrekt zich in een tijdspanne die onver-
mijdelijk elke restrictie van de zuivere actuele eerlijkheid geweld moet 
aandoen om de ander te kunnen verwelkomen. ‘Beloven’ is een taal-
handeling die altijd te maken heeft met iets waarvan zwermen dagelijkse 
voorbeelden bestaan. Kants dictum in Naar eeuwige vrede dat ‘eerlijkheid 
beter is dan elke politiek’, impliceert niet alleen een ethische restrictie 
van het concept ‘politiek’, het ontkent expliciet dat elke politiek zich 
altijd afspeelt in een dimensie van precaire gastvrijheid. Een kosmopoli-
tiek van onomwonden eerlijkheid heeft altijd al de ander onrecht aange-
daan. En de eis van de redelijke belofte, in nationale en internationale 
betrekkingen, is een verdubbeling van de oerwil om recht te halen. Deze 
logocentrische politiek kan haast niet anders dan een onreduceerbaar 
kosmetisch effect hebben, de make-up in een onweerstaanbaar kunstlicht: 
vriendschap hoewel niet puur vredig.  
 
Het weerlichten van vriendschap 
Een oncalculeerbare en onvoorspelbare vriendschap, van toestemming of 
toezegging (Zusage), voltrekt zich in de ‘dubbele tegentijdigheid’, een tijd-
spanne tussen ‘twee tijden’ die, in de woorden van Derrida, ‘even onvere-
nigbaar als onlosmakelijk verbonden zijn’; in een onbepaalbare herhaling 
van het ogenblik van inwijding, altijd opnieuw, elke keer geeft deze sche-
mervriendschap zich over aan dubbele tegentijdigheid (contretemps), in het 
vreemde licht van weerlicht of tegenlicht (contre-jour). De tegenwoordig-
heid dient zich slechts aan vanuit een fenomenale lichtbron die noch uit 
een berekende actualiteit voortkomt (er is niet één spil) noch vanuit de 
plaats waar hij opkwam of waar hij verscheen (de zon van vriendschap 
komt elders op). ‘Het weerlicht van die tegentijdigheid splijt de tegen-
woordigheid van de actualiteit’ (PA, 31; 14). In zo’n toestand waarin de 
grenzen van vriendschap uit elkaar stuiven, werkt het andere op mij in, als 
een tamelijk hoog percentage alcohol, en al de anderen in relatie tot mij – 
die niet binnen en niet buiten mij huizen en rondwaren, hebben hem ook 
een beetje om. We beslissen nooit ergens over zonder onze rede geweld 
aan te doen. In de beweging van onze beneveling verschijnt de uitzonde-
ring soms spectaculair, als een effect van gemeenschappelijkheid, maar dit 
effect zondert de niet alter-ego’s als anderen, de derden, ook altijd onzui-
ver af, soms als pijnlijke kater of knellend kader, of als de randvoorwaar-
den voor ons besluit (wij willen niemand kwetsen, maar...). 

De gift van vriendschap is noodzakelijk mateloos vloeibaar en verspil-
lende as-rook, nooit zuiver oprecht, maar daarom niet noodzakelijk leu-
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genachtig of onredelijk. De Kant van de Antropologie in pragmatisch opzicht 
laat, in dit opzicht, de Kant van de Fundering van de metafysica van de zeden 
en de Metafysica van de zeden geëxalteerd achter zich: ‘Vriendschapsbetui-
gingen met woorden zijn weliswaar niet altijd precies de waarheid (mijn 
beste vrienden: er is (es gibt) geen vriend! Aristoteles), maar daarom bedrie-
gen ze nog niet, omdat een ieder toch wel weet hoe hij die woorden moet 
interpreteren. En ze bedriegen ook voornamelijk daarom niet, omdat deze 
aanvankelijk lege tekens van welwillendheid en respect, meer en meer tot 
zulke werkelijke overtuigingen leiden’ (7: 152, emfase van Kant). Kant 
doet aanspraak op een mateloze performatieve kracht, een roesachtige weer-
zinnigheid, en tegelijk ontkent hij – als in een duizelingwekkende salto 
mortale – een andere onwetendheid: wij weten nooit of die ‘aanvankelijk 
lege tekens’ ook echt leeg waren. 

Vriendschap is een geloofsartikel met een hoog triviaal en tegelijk ab-
soluut gehalte. Een kwestie van temperament, waarbij beloven, vertrou-
wen en vergeven zich afspelen in een ritme dat nauw luistert. Op een 
draagvlak dat nooit zuiver nu is, altijd in een bijzondere wanverhouding, 
tot een ander verleden, en toekomstige (taal)handelingen, waarvan mis-
schien wel niemand, tot nu toe, een voorbeeld heeft gegeven. Afgeme-
ten aan de eis van zuivere oprechtheid is het draagvlak van vriendschap 
evenzeer een contra-factum als een contra-fictum. Voor ware vriendschap is 
volstrekt iets anders bepalend, waaruit zelfs de absolute eis kan volgen (en 
die eis kan nooit het effactum zijn van ‘een wil, die wordt bepaald door 
a priori gronden van de rede’, 4: 408): een vriend moet altijd een rebel 
of, misschien op z’n Frans, een re-belle blijven. 
 
Spectraliteit 
Het onderscheid tussen ware en onware vriendschap is een onmogelijke 
limiet, overal en nergens. Vriendschap is een draagvlak of een klankbo-
dem, waarop elk ritme tussen krachten kan worden gemaakt. Zou er 
nog iets van oprechte maar niet-altijd-ware vriendschap kunnen worden 
begrepen? Derrida’s antwoord is beslist: een ‘gemeenschap van vrienden’ 
betekent niet ‘noozakelijkerwijs dat elke wet en al het ‘gij zult’ (il faut) 
zou zijn uitgesloten ... maar men dient dan (il faut) een wet te denken of 
een ‘gij zult’ die niet bepaalbaar is door welke praktische rede dan ook. 
Kortom, een wet of een ‘gij zult’ zonder plicht, als dat mogelijk is’ (DT, 
198; 156). Is ons fonologische respect en ons puur gehoor geven aan onze 
eigen stem altijd een toxische bijwerking geweest, een parasitair parergo-
naal kadreren van een volstrekt andere onvoorwaardelijkheid, van een 
‘gij zult’, oneindig verstrooid, ‘zonder plicht’? 
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Derrida gebruikt in verband met een mogelijke opening de term ‘pas-
sieve beslissing’ en hij noemt het zelfs de ‘voorwaarde van de gebeurte-
nis’. Institutionele verandering is onvoorwaardelijk bepaald door een 
vrijheid – vrijgevigheid of begevenheid – die vooraf en tegen onze Ge-
meinsinn inwerkt. Maar het kan geen brutale inbreuk zijn. Het is in ze-
kere zin een mnemonische kunst, herinneringskunst, vertaling, een her-
innering aan een oeroude uitnodiging. We begeven ons in een kring 
waarin een ‘gast’ optreedt, of eerder: uittreedt uit onze weerzinnige 
sfeer. Zo’n diep onwenselijke gast 
 

kan alleen in de besloten ruimte of in het bij ons zelf van de gemeen-
schapszin (le chez-soi du sens commun) binnenkomen, door die gast, als 
het ware, te herinneren, om er een oude vergeten uitnodiging mee te 
bekrachtigen. Het zou aldus de herinnering oproepen van het type of 
het silhouet van het klassieke concept van beslissing: dit silhouet moet 
onderbreken, het markeert een absoluut begin. Het duidt (elle signifie) 
dus op de ander in mij (en moi) die beslist en verscheurt. De passieve 
beslissing, voorwaarde van de gebeurtenis (condition de l’événement), is 
altijd, structureel, in mij een andere beslissing, een verscheurende be-
slissing als een beslissing van de ander. Van de absolute ander in mij, 
van de ander als het absolute dat beslist over mij in mij (PA, 87; 68).  

 
Deze ‘passieve beslissing’ van het toelaten van de ander (die er altijd al 
was) is de onvoorwaardelijke voorwaarde voor een andere definitie van 
vriendschap. Door dit andere moeten, een actieve herinnering van de 
ander, zal de kantiaanse zuivere wil het begeven. 

Deze begevenheid is een soort vooruitgang, met een zekere richting, 
vanwege een andere, vrije, spectrale reden. Een toestand die zich ook 
indirect laat traceren in Kants omschrijving van de esthetische en de 
redelijke ideeën. Het is geen ‘aanschouwing (voorstelling van de ver-
beeldingskracht)’, maar een gebeurtenis die ‘geen enkele taal totaal be-
reikt en begrijpelijk kan maken’ (KU, 168, emfase van Kant). Er gebeurt 
niet iets op één moment, en er vindt niet één iets op één plek plaats. 
Nooit precies twee gegevens, niet twee wezens ontmoeten of raken 
elkaar. En ze kunnen elkaar niet volstrekt ontlopen, daar waar ze altijd 
afbreuk doen aan zichzelf, aan elkaar, aan anderen. Respecten die zich 
altijd antinomisch tot elkaar verhouden en die door derden in werking 
worden gesteld. En die wetswerkingen wekken ook altijd de indruk 
volgens een soort schema te verlopen. Ze laten zich met geen pen be-
schrijven, toch roepen ze een soort wetmatig effect op, namelijk dat van 
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een altijd gegeven onnavolgbaarheid. De oriëntatie die soms door een 
poëtische of artistieke articulatie teweeg kan worden gebracht, komt nog 
het dichtst in de buurt van het hier bedoelde effect van vriendschap als 
een ander rechtsgevoel. Vriendschap is work in progres waaraan niet één 
knutselaar werkt. 

De inventie van vriendschap is een gebeurtenis op het kruispunt waar-
op altijd meer dan twee facta elkaar raken en snijden, en elkaar nooit 
willen kunnen opheffen. Er gebeurt iets met me, iets begeeft het, het 
klankbord trilt asynchroon, meer door anderen dan door mij. Word ik 
geleefd? Wat geeft het? Wie geven het gebod (‘gij zult’) om me te wer-
pen, op te werpen en licht te werpen? Voordat ik was, was ik altijd al 
geworpen door een ander, altijd al een subjectief projectiel (een 
subjectile1) uit de ander en naar de ander toe geslingerd. Ik begeef me op 
of in het nooit precies te bepalen punt van kruisbestuiving en door-
kruising. In die zin is deconstructie een soort Copernicaanse wending 
van liefde en respect. Om die reden wellicht, geeft Derrida alle eer aan 
een ander. ‘Respect voor de schim (spectre), zoals Mary Shelley zou zeg-
gen’ (PA, 92; 73), zij heeft onze aandacht gericht op het ‘anagram dat de 
“spectre” in “respect” weer zichtbaar maakt’ (PA, 320; 288). 

Er was altijd een volstrekt andere effectiviteit in het spel: die van on-
voegzame, effectieve en affectieve relaties, de rand- en inwerkingen van 
zinnige en onzinnige feiten en onvoorwaardelijkheden. Deze effecten 
wijzen op de krachten van spectraliteit. Het blijft echter de vraag of een 
schema van spectraliteit mogelijk is, het kan immers per definitie niet 
een schema zijn van een bepaald iets, een gegeven handeling, een aan-
schouwelijk feit, een geschreven regel of wet. Het kan geen effect zijn 
van een fusie of complementaire relatie. Alle voorgaande schema’s zijn 
voor ons tegelijk ontoereikend en onmisbaar. Een schema van spectrali-
teit is noodzakelijk paradoxaal en is derhalve een indicatie van het onbe-
paalbare of onschematiseerbare: de on-plaats (a-topos) van een gelukte on-
gezellige gebeurtenis (happen-ness sluit overigens happiness niet uit). ‘Als 
er al zoiets is (s’il y a) als spectraliteit, dan zijn er redenen om te twijfelen 

 
1 Deze term is ontleend aan Antonin Artaud. In ‘Forcener le subjectile’ geeft Derrida een 

uitvoerige interpretatie, zie: Antonin Artaud: Dessins et portraits (Jacques Derrida en Paule 
Thévenin). Tenminste vier woorden lijken in dit neologisme een belangrijke rol te spelen. 
Het subject is een projectiel van iets anders. De voorstelling van het subject is geen represen-
tatie van zichzelf, geen actualisatie van een transcendentaal ’ík’. Het subject wordt als ver-
schijning van iets anders altijd gedragen door iets anders: het is een effect van en speelt zich 
af op meer dan één subtiel membraan. In een toestand van dubbele niet-oorspronkelijkheid 
is het subject, voor- en na zijn bestaan, altijd al aangewezen op een subtiel substraat, een 
ontvankelijkheid en een ontvankelijke plaats waarover het subject geen macht heeft.  
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aan de verzekerde orde van de tegenwoordigheid, en vooral aan de 
grens tussen tegenwoordigheid, de actuele realiteit of aanwezige tegen-
woordigheid en al datgene wat men er tegenover kan stellen: het afwe-
zige, het niet-aanwezige, de oneffectiviteit, de onactualiteit, de virtuali-
teit of zelfs het simulacrum in het algemeen, etc.’ (SM, 72; 39). Enkele 
regels later drukt Derrida ‘het effect van spectraliteit’ uit in kritische 
termen, namelijk als een effect dat zou bestaan in het verijdelen of ver-
spelen (déjouer) van de oppositie, of zelfs van de dialectiek, tussen de 
actieve actualiteit en zijn tegendelen (verleden en toekomst). Als er al 
zoiets zou bestaan als een of ander anti-schema – waarin ons aujoud’hui 
oneindig op het spel wordt gezet, waarin wij het kunnen begeven – dan 
maakt het vooral de wankele condities van talloze effecten expliciet, en 
het houdt vooral verband met een volstrekte omkering van perspectivi-
teit: wij zien niet zoveel, maar spoken zien ons, nog voordat wij ons zelf 
zien. Deze spookachtige blikkeringen zijn dwingend. Er is niets gedacht 
zonder fantasma, geen gedicht zonder scepter. 

Waar wij ons in en op begeven en waar wij in rondwaren, daar waren 
we altijd al door tenminste twee spectrale krachten of onvoorwaardelijk 
andere perspectieven geconcipieerd en gereguleerd: wij die ons zelf niet 
kunnen dragen. Lichtbundels en raaklijnen vormen infra-structuren van 
die ondraaglijkheid, en die reguleren ook – maar niet zoals Kants rede-
lijke idee – de gebeurtenis van een komende democratie. Nooit een ge-
meenschap die een zichtbare of overzichtelijke (bijen)korf kan worden, 
niet in de vorm van een totale aanwezigheid, maar zeker ook niet in een 
absoluut gebod tot mondigheid. Toch kan de kosmopolitische, demo-
cratische eis geformuleerd worden in een zeer duidelijk gebod: ‘voor de 
vreemdeling ... voor hem of voor haar moet men een plaats open hou-
den’ (SM, 111; 65). Dit gebod tot openhouden zou ook nog geforma-
liseerd kunnen worden als ‘het verschil (écart) tussen een oneindige be-
lofte (altijd onhoudbaar, tenminste omdat er aanspraak wordt gemaakt 
op het oneindige respect voor de singulariteit en de oneindige alteriteit 
van de ander, alsook op de calculeerbare en subjectale, berekenbare ge-
lijkheid tussen anonieme singulariteiten) en de bepaalde, noodzakelijke 
maar noodzakelijk inadequate vormen, afgemeten aan die belofte. In die 
zin zal de effectiviteit van de democratische belofte, zoals ook de com-
munistische belofte, altijd in haar kern deze absoluut onbepaalbare 
messianieke hoop bewaren, – en moet dat ook altijd doen – deze escha-
tologische relatie tot de toekomst van een gebeurtenis en van een singu-
lariteit, van een onanticipeerbare alteriteit ... gastvrijheid zonder reserve’ 
(SM, 111; 65).  
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Er bestaat geen fuik, (muil)korf, of schema van gastvrijheid, vriend-
schap, vrede, etc. omdat het ook altijd een onanticipeerbare, singuliere 
gebeurtenis was, is, en zal zijn. Intermediaire schema’s hebben de per-
formatieve structuur van de belofte die niet puur in ons verschiet ligt. 
Zodra wij weten of vinden dat we democratisch zijn, slaat de democra-
tische gedachte om in haar tegendeel. Lévinas heeft deze mogelijkheid 
in L’Au-Delà du Verset, in het vijfde hoofdstuk, kernachtig geformu-
leerd: ‘Elke genereuze gedachte wordt bedreigd door haar Stalinisme’.  

Er zal moeten blijken in hoeverre het chimerische chiasma van spec-
traliteit kan beantwoorden aan de weerlichtende ideeën van nieuwe po-
ëtische kosmopolitieken: een gebeurtenis moet toch ergens vandaan ko-
men? En als het uit het niets komt, bij wie zal iets dan inslaan? De vraag 
is: wie voelt zich door wie, en waartoe, uitgenodigd? Wie kan waar een 
anti-schematische breuk teweegbrengen? Uitgaande van het gegeven 
van de asymmetrische belofte kan voorlopig de werking van een spec-
traal schema als volgt worden omschreven. 
 
Schema zonder schema 
Een intermediair schema van beloven houdt verband met een spanning 
die wordt bepaald door een asymmetrische kruising. Er werkt iets op en 
in ons dat niet uitsluitend onvoeglijk is. De alfa en omega van Politieken 
van de vriendschap is de beroemde uitspraak van (vermoedelijk) Aristote-
les, een uitspraak die ook de leidraad vormt voor Derrida: ‘o vrienden, 
er is geen vriend’. Derrida typeert deze ‘cryptische frase’ in hoofdstuk 7 
als een ‘ambigue zucht’ en een ‘teleiopoëtische zin’ en hij lijkt zelfs te 
willen aantonen dat deze zin volgens een schema van spectrale tegentij-
digheid kan worden geïnterpreteerd. 

Die uitspraak toont als het ware de verscheurdheid tussen wat was en zal 
zijn. Er is geen vriendschap. Vriendschap gebeurt enerzijds door degenen 
aan te spreken die vrienden waren (o vrienden), en anderzijds door over 
de vriend, en dat is er nooit één, te spreken, die er – nog – niet is (er is 
geen vriend). Die komende vriend gaat vooraf aan de actualiteit, aan de 
zelf-presentatie van de actualiteit; hij is daarom ‘vroeger’ dan de actualiteit, 
‘ouder’ dan de voltooid tegenwoordige tijd. Die komende ander is ver-
bonden met ‘mij’ omdat hij mij heeft geworpen, terwijl ik mijn blik op 
hem/haar werp. Hij/zij ontbindt zich oneindig. ‘Hij scheidt zichzelf en 
scheidt het zelf dat zich weer zou willen verenigen in die scheiding’ (PA, 
58; 37-38). In deze disjunctieve, nooit statische, toestand van tegentijdig-
heden zijn vrienden niet noodzakelijkerwijs mijn vrienden. En vrienden 
kunnen niet in of op zichzelf overeenstemmen – in geen enkele tijd – als zui-
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ver innerlijke en uiterlijke vriendschap. De gemeenschap van vrienden wordt 
bepaald door de taal van de ogen buiten en binnen, waarbij ‘binnen’ niet 
noodzakelijk vriendschappelijk betekent en ‘buiten’ niet noodzakelijk vij-
andige, giftige blikken. Aan weerskanten breken effacta in, breken ons op. 

Schema’s van spectraliteit worden gekenmerkt door (temporele) onbe-
slisbaarheid. In die zin is elke genomen beslissing irrelationeel, singulier. 
We breken. De weerzinnige Gemeinsinn wordt vertaald als de werking 
van dubbele erkenning. Het machtswoord had nooit een zin, was niet 
gericht tot mij, was altijd al een limiterend en ontlimiterend kruispunt 
van zwermende alteriteit. Maar spectraliteit doorbreekt de potlatch van 
ethische eendimensionaliteit: de naaste is altijd het dichtst bij, dichter 
dan je denkt, en tegelijk het verst weg, verder dan de verst denkbare 
ster. Kant appelleerde aan de scepter van een grote traditie van vóór zijn 
Verlichting, maar hij slingerde haar tegelijk van zich af: de ‘traditie van 
het geven wat men niet heeft’ (PA, 204; 180). 
 
Twee dimensies 
Kosmopolitische vrienden zijn tegelijk steeds verder weg en dichterbij 
dan we dachten. De zaak, de ongeefbare rest, is een factum van on-
geeflijkheid geworden: draagvlak van dat wat er altijd al was en moet 
komen. Niet meer draagvlak, maar meer draag- en raakvlakken. Vriend-
schap was altijd al het effect van antinomische krachten, van de moge-
lijkheid van een onmogelijke eis. Absoluut redelijke vriendschap is met 
zichzelf in tegenspraak (evenals absolute vijandschap). Elke begevenheid 
is bepaald door de force van spectraliteit, ook die van één ziel in twee li-
chamen (Diogenes Laertius), en die van twee zielen in één borst (Goethe). 

Vanwege de reinste zin in de ander en alle implicaties omtrent het strij-
den voor onze gevoelige zaak, moet tenminste kunnen worden ingezien 
dat het onvoorwaardelijke gebod – de eigenste rechtsgrond – nooit ge-
reduceerd kan worden tot een symmetrisch gegeven of factum. Spectraal 
schematisme werkt op grond van en is tegelijkertijd het effect van een 
weerzinnige wetgeving: ‘Men richt zich tot de ander die altijd singulier 
kan zijn, en het in zekere zin altijd moet blijven, maar men beantwoordt 
ten overstaan van de wet, een tribunaal, een jury, een geautoriseerde in-
stantie die de ander op legitieme wijze representeert, in de institutionele 
vorm van een morele, juridische, politieke gemeenschap. We hebben 
hier te maken met twee vormen ofwel twee dimensies van respect die 
elke verantwoordelijkheid impliceert’ (PA, 282; 252).  

Tegelijk met de unilineaire werking van het redelijke respect, en met 
de zuivere grens tussen vriend en vijand, tussen haat en liefde, moest 
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eens alteriteit als rest en residu inert worden gemaakt. Derrida’s (twee 
dimensies van) dubbele wetgeving stelt iets anders in, in de plaats van het 
statische midden, het centrale gedachteding en de inertie van saamhorig-
heid. Een nooit lege, resonerende plaats waarop en waarin antinomische 
werkingen plaatsvinden. Het ‘là’ van ‘là où tout autre est tout autre’ is 
tegelijk een hier en daar, daarginds. Nooit nergens, nooit overal. De 
restloze schema’s van vriendschap van voorheen waren effecten van de 
wens van een puur irrelationeel hier en nu. Zo bezien is vriendschap als 
vrucht van heilige maagschap er nooit geweest. Bij de annulatie van de 
‘innerlijke leugen’ stond Kant niet een bepaalde vriend voor ogen, maar 
de vernietiging van de ‘innerlijke vijand’ (zie verder de Metafysica van de 
zeden, ethische methodenleer, §49). 
 
Los van het schema van de broederschap 
Deschematisering moet het egalitaire effect, de contractie van onze 
kringspieren, de vriendenkring, de kramp van nationaal zelfbewustzijn, 
interrumperen. Maar kan er een volstrekt andere vriendenkring worden 
onderscheiden, relaties die worden bepaald door een volstrekt andere lo-
gica, anders dan van het fallogocentrische schema? Wat zouden dat dan 
voor relaties zijn, en waar? Die andere figuren kunnen in elk geval door 
niemand gedomesticeerd worden – in zekere zin bandeloos. 

Volgens het schema van spectraliteit zijn er twee wetten waarvan de ene 
begrepen kan worden als een wet van fallogocentrische homogenisering, 
met als effect de ‘dubbele uitsluiting van het vrouwelijke’ (PA, 312; 281). 
Het was een vermeend legale logica, altijd gebaseerd op uitsluiting en on-
derdrukking van de vrouwelijke ander en het volstrekt andere. Deze fictie 
moet gespectraliseerd worden, dat wil zeggen, de waanzinnige eigenzinnig-
heid van deze alleengeldigheid moet worden verschroeid door alteriteit. 
Door een schema van een anti-imker: raat was honing. Dubbele uitslui-
ting van het mannelijke? Wat dan? De grond van inertie was en is een 
smeulende zelf-wetgeving die door een verdubbelende affirmatie van een 
onbepaalbare alteriteit in de smeulende as is gelegd. De onhoudbaarheid 
van de beloofde hegemonie van een lichtend centrum, en van de gelegali-
seerde, broederlijke gemeenschap van vrienden moet, steeds weer op-
nieuw, als een symbolisch effect van een bepaald vertoog worden begre-
pen, ‘als een “legale fictie”, zoals Joyce het noemt in Ulysses, over het on-
derwerp van vaderschap. En dat is ook waar voor het moederschap, waar 
als altijd, ongeacht wat er is gezegd door en na Freud’ (PA, 114; 93). Alle 
vormen van politiek en beleid, alle discussies over allo of auto, misbruiken 
wat in dit opzicht alleen het effect van fundamentalistisch geloof kan zijn: 
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de fictie van het ene thuisland, de geboortegrond, de moedertaal, moeder-
aarde, etc. Alles wat in het politieke discours verwijst naar geboorte, naar 
een natuurlijke gemeenschap of natuurlijke-bovennatuurlijke staat (als de 
hyperbolische staat van ons Woord en ons Boek, of de universele staat van 
mensenbroeders), de hele familisering, is het mythomatische factum-
fictum van de drang tot één architectuur van ons geestelijke vaderland.  

Het belangrijkste effect van de werking van spectraliteit is waarschijn-
lijk wel het revolutioneren van het geloof als een andere wetgevende 
kracht. Het excessieve besef, dat wij nooit alleen recht doen aan ons, 
bindt ons onvoorwaardelijk aan een andere wetgeving, met een zekere 
thaumaturgische spanning. Wordt het nu tijd voor een echt ander gezel-
schap, ongelijk, ongemeen? Het gevoel van onrecht slaat nog steeds in, 
maar deze wetmatigheid kan worden doorzien als regelrecht effect-affect 
van wederkerige fictionaliteit (zwelgen in moreel goed gevoel). Om deze 
wet te kunnen spectraliseren moet de onreduceerbaarheid worden er-
kend van volstrekt asymmetrische giften, een onweerkerig geven. De-
constructie van de kantiaanse weerzinnigheid. Spectrale zinnigheid is 
een politiek en esthetisch-ethisch zwermen. De werking van respecten 
in het oneindige klankbord van onreduceerbare alteriteit, is een chiasma 
van dimensies waar elke ander volstrekt anders is. Het oneindig reste-
rende resideert en het begeeft zich. 

Verdwijnt met de dominantie van de ene en de andere dimensie, met 
de verstrooiende zin en verstrooide zinnen, ook elke belofte op een an-
dere kosmopolitische gemeenschap van vrienden? Is het nieuwe schema 
van beloven oneindig anarchistisch of vrijblijvend? Volgens een ana-
grammatologisch schema van respect-spectre-scepter zou ook het spec-
trum van liefde overweldigend anders zijn, niet één zucht of zin van 
genezijdigen. Hoe kunnen wij weten dat we de ander, en de anderen, 
ooit echt ontvangen en gastvrij verwelkomen? Ongastvrijheid dient zich 
gespannen aan – je kan wel zeggen altijd – op het moment dat ‘ons gevoel 
van saamhorigheid (le chez-soi du sens commun)’ verscheurt (PA, 87; 68, 
mijn curs.). Geen van beide wetten wordt genegeerd. Noch de quasi-na-
tuurwet van weerkeerpraktijken, noch die van transcendente alteriteit. 
Ze bepalen elkaar quasi-transcendentaal, maar de wetgeving van de ander 
is niet localiseerbaar, niet calculeerbaar, niet te voorzien of te voorvoe-
len. Het absolute verscheurt ons steeds weer, ergens altijd. Een soort 
voor- en nabeelden van een onvoorwaardelijk en ongeaard weer- en 
kunstlicht, dat misschien nooit heeft bestaan. 

In tal van publicaties ontvouwt Derrida zorgvuldig en met steeds weer 
andere nuances de implicaties van de onreduceerbare wetgevende force 
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van alteriteit. De nuance van spectraliteit zie ik als een vertaling van de 
weerzinnigheid van weleer, als een in- en uitademende beweging van 
gastvrijheid, als verzuchting vanwege het steeds gewond-zijn, het schen-
dende van het onwelkom-zijn en de woedende weigeringen, tegelijker-
tijd bepaald door de zuchten van en naar een ander, vreemd zuchten. 
De verdeelde weerzinnigheid van ons is door twee asymmetrische 
zuchten verscheurd. In Adieu à Emmanuel Lévinas legt Derrida meer dan 
waar ook de nadruk op het aspect van ontheemding en onheimelijkheid: 
de gast is altijd een host (van host-ile, onwelwillend of vijandig), een 
welkome maar altijd ongenode, ambigue ghost-Geist. De ander komt 
nooit op onze tijd, en onze uitnodiging is eerder een tijdingloze tijding 
waaraan geen positief rechtsvermoeden kan worden ontleend. Vanwege 
het oneindig uitblijven van de ander of het onhoorbare affirmatieve 
antwoord van de ander, zouden we ook tot de conclusie kunnen komen 
dat de ander er niet is (niet was, niet zal zijn). Een dergelijk geheugen-
verlies vervalt gemakkelijk tot een al te gezellig en tegelijk smakeloos 
despotisme. 
 
De andere wet, andere weerkerigheid 
Contouren van een andere kosmopolitische praktijk, van een andere 
solidariteit, tekenen zich af als een welkom heten en een afscheidsgroet, 
als herlezingen van ‘adieu’. Gastvrijheid en spectraliteit veronderstellen 
elkaar wederzijds. Geen spectraliteit zonder volstrekte gastvrijheid en, 
omgekeerd: ‘geen gastvrijheid zonder die inwerking van spectraliteit. 
Maar spectraliteit is niet niets, zij overschrijdt, en deconstrueert dus alle 
ontologische opposities, zijn en niets, leven en dood – en zij geeft’ (A,193). 

Het gaat om praktijken van een onkerige zinnigheid, asymmetrische 
vrijgevigheid, een toestand die niet meer in kantiaanse termen kan wor-
den begrepen als een gevoegd enerzijds-anderzijds: als enerzijds het 
ritme van de ene hand die geeft en de andere die neemt, en anderzijds 
de wetteloze zwerm. In gesprek met Jean-Luc Nancy benoemt Derrida 
het als ‘een wet van oneindige gastvrijheid’ (PDS, 297). Deze wet kan 
niet anders zijn dan ‘onverenigbaar met elke socio-politieke hiërarchie 
als zodanig. Het zou dus gaan om een denken van een alteriteit zonder 
hiërarchische differentie’, in die zin herinnert deze typering aan de 
zwerm van voorheen, de volgende toevoeging breekt echter met die 
associatie: een alteriteit ‘in de wortels van de democratie’ (ibid.). Deze 
zwermende democratie zou ‘een bepaalde interpretatie van gelijkheid’ 
moeten vrijmaken, ‘door de democratie los te maken van het fallogo-
centrische schema van de broederschap’ (ibid.). Het zal moeten blijken in 
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hoeverre ‘die democratie, verheven boven een zekere bepaling van het 
recht en de calculus (van het meten en het “metrische”), maar niet bo-
ven het recht en de gerechtigheid in het algemeen’, ook zicht biedt op 
een volstrekt andere solidariteit. 

Vanwege de tegentijdige sprongen waarmee de silhouetten of schim-
men slechts kunnen worden aangeduid, en vanwege de onaanschouwe-
lijkheid van spectraliteit, moet nog maar eens herhaald worden dat de 
beoogde vriendschap nooit een gegeven tegenwoordigheid kan zijn. 
Vriendschap behoort tot de dimensie van dubbelzinnige verwachtingen, 
van de belofte (promesse) of het engagement. Vriendschap is tegen-weer-
woordig. Het discours van de vriendschap is dat van het verzoek (prière), 
het nodigt uit, wijdt in, het constateert niets en vindt niet nergens plaats, 
ook niet binnen een of andere onverwikkeldheid, of omwondenheid. 
Maar tegelijk betekent die halfgeklede toestand ook dat een vriend – 
ook al is zij mijn allerbeste vriendin – niet per se tevreden is met wat we 
zijn: ‘zij wordt aangetrokken tot de plaats waar een verantwoordelijk-
heid zich openstelt voor de toekomst’ (PA, 263; 236). Hoe begeeft zij 
zich naar die plaats? Zijn we er al geweest, zonder het te weten? 

De denkfiguur die zich spectraal aftekent kan steeds verbonden wor-
den aan het vermeende citaat van Aristoteles: ‘o vrienden, er is geen 
vriend’. In deze cryptische zin tekenen zich bepaalde silhouetten af van 
een vriendschapspolitiek. Als het ware een schema van spectraliteit, in 
de betekenis van dat ‘ik verantwoordelijk ben voor mijzelf ten overstaan 
van de ander, en in de eerste plaats ook verantwoordelijk voor de ander ten 
overstaan van de ander’ (PA, 87-88; 69). Op de toevallige en voorwaarde-
lijke plaats van ons respect, tekenen zich de lange schijnsels af van een 
oneindige verantwoordelijkheid voor de komende ander, die er ook al-
tijd al geweest is. 

Derrida betrekt vrijwel de gehele traditie van de vriendschap in zijn 
werk en besteedt zeer veel aandacht, meer dan ik hier kan doen, aan tal-
loze teksten waarin het wachten op en de verwachting van komende 
vrienden aan de orde wordt gesteld. Dikwijls gaat het daarbij om een 
contaminatie van interpretaties die verband houden met het laatste deel 
van de Aristotelische frase, ‘er is geen vriend’. Dit zinsdeel lijkt te ver-
wijzen naar een verwelkomen van een volstrekt andere toekomst, een 
radicale passieve breuk: er zal niet absoluut zeker ooit een ware vriend-
schap (geweest) zijn. Voor de verwoording van deze spectrale verwelko-
ming en de tegenwerking van het toekomstige afscheid, als een zoge-
noemde ‘teleipoëtische gebeurtenis’ (PA, 51; 33), citeert en parafraseert 
Derrida vooral ook denkfiguren uit het werk van Nietzsche en Blan-
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chot. Het ‘o vrienden’ kan een verwarrend isolement uitdrukken: vrien-
den van eenzaamheid, bevriend met eenzaamheid. Zij die niet alleen de 
eenzaamheid boven de saamhorigheid prefereren, maar ook zij die zoge-
zegd hun weerzin tegen elke Gemeinsinn koesteren. En toch niet alleen 
in die negatie elkaar vinden. Zo’n interpretatie verzekert zich zelfs niet 
van ‘er is geen vriend’. Zou wellicht ook het respect van Kant een (niet 
eens krankzinnige) antipodische toestand zijn van deze denkfiguur? Was 
hij een anti-vriend, een vriend van de eenzaamheid, ergens tussen de 
naaste vriend en vijand? Wilde ook hij niet delen, wat niet gedeeld kan 
worden: eenzaamheid? We hebben het over 
 

volstrekt andere vrienden (des amis tout autres), de ontoegankelijke vrien-
den, vrienden alleen, want onvergelijkbaar en zonder gemeenschappe-
lijke maat, zonder wederkerigheid, zonder gelijkheid. Zonder horizon 
van erkenning, dus. Zonder verwantschap, zonder naaste, zonder 
oikeiótees. Zonder waarheid? Laten we afwachten. Welke waarheid geldt 
voor een vriendschap zonder nabijheid, zonder tegenwoordigheid, dus, 
zonder overeenkomst, zonder aantrekking, misschien zelfs zonder be-
tekenisvolle of redelijke voorkeur? (PA, 53, 35). 

 
Hoe kan een dergelijke band (in de zin van altijd tenminste twee) nog 
begrepen worden als gemeenschap, behalve als aporetische denkfiguur? 
Wat zouden ze gemeen kunnen hebben? Het zou kunnen gaan om een 
gelijktijdige af- en toewending, bewogen door een goddelijke dierlijk-
heid (wij goddelozen). Waar wordt er gebroken met alle connotaties van 
wederkerigheid in elke denkbare vorm – als redelijke, contingente, eco-
nomische, publieke, intieme logica van een of andere bloed- of bodem-
band? Een sympathie en een voorkeur voor de altijd verdeelde, nooit 
volstrekt ongedeelde eenzaamheid, allereerst als breuk met het fallolo-
gisch verdelen van zichzelf, in pure verstrooidheid.  

Vanuit structureel-transcendentaal perspectief impliceerde de volmaak-
te vriendschap een uitwissing van alteriteit. Spectrale vrienden, op de on-
reduceerbare ongrond van zwermende eenzaamheid, hebben een vol-
strekt respect voor het oneindige verschil, voor het uitstel van een ge-
meenschap van vrienden. Een hachelijke vraag dient zich aan: ‘Is deze 
incommensurabele vriendschap, deze vriendschap van het incommen-
surabele, inderdaad de vriendschap die wij proberen te scheiden van zijn 
broederlijke hechting, van zijn neiging om de trekken aan te nemen van 
een economische, genealogische, etnocentrische broederschap?’ (PA, 
264; 236-237). 
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De gesleten conceptie van de viriele broederband, die als een soort ga-
rantie moest werken tegen elke vreemdheid en andersheid, vindt slechts 
misschien zijn antipode in een paradoxaal concept van vriendschap, een 
problematische sociale binding (cette communauté de la déliaison sociale). Der-
rida duidt deze binding een enkele keer tegensprakig aan als ‘anachoreti-
sche gemeenschap’ (PA, 54; 35) of ‘anachoretische waarheid’ (PA, 64; 
43).1 Maar als deze vriendschap zich misschien boven of buiten weerke-
righeid zou bevinden of bestaan, moet er dan wel zo zeker een verheven 
status aan worden toegeschreven? Kan die verheven anachoretische band 
tussen eenzame vrienden wel fundamenteel anders zijn dan die van de ce-
libataire Kant? In een verabsolutering van alteriteit dreigt de roep om 
interruptie in zijn tegendeel te verkeren. Een hyperweerzin tegen Ge-
meinsinn kan niet volstrekt binnen of, wat op hetzelfde neerkomt, vol-
strekt buiten het genealogische schema worden gedacht. De vraag naar 
de betekenis van een volstrekt ander als vriend, ook van die komende 
gemeenschap van vrienden, moet steeds opnieuw worden gesteld, in 
onze en andere instellingen, die tegelijk steeds in rook moeten opgaan. 
 
Een gemeenschap van sterren 
Een gemeenschap van sterren-vrienden is verder weg dan de verst denk-
bare ster, en kan ook niet anders dan elk moment, op elke plaats, heel 
dichtbij zijn. Tot wie richtte Nietzsche zich in Jenseits von Gut und Böse2, 
wie zijn de filosofen die hij aanspreekt als ‘een nieuw soort filosofen’ 
(42), de ‘komende filosofen’ (43), de ‘filosofen van de toekomst’, de 
‘nieuwe filosofen’ (44)? En wie bedoelde hij met ‘ons, wij die hun he-
rauten en voorlopers zijn, wij vrije geesten’, ‘wij omgekeerden’, ‘anti-
poden misschien’, ‘voor zover we de geboren gezworen jaloerse vrien-
den van de eenzaamheid zijn’ (44)? 

De relatie met een goede vriend vooronderstelt en vereist een zekere 
breuk met wederkerigheid (une certaine rupture de réciprocité) (PA, 81; 62). 
Betekent dat echt het einde van de gemeenschap van vrienden? Die on-
mogelijke gemeenschap kan alleen in een waanzinnig taalgebruik, van 
tegenspraken worden aangeduid (le langage de la folie), een taal om perti-
nente ondingen te zeggen zoals ‘“X zonder X”, “gemeenschap van de-
genen zonder gemeenschap”, “onwerkbare gemeenschap”, “onuitspre-
kelijke gemeenschap”’ (PA, 63; 42). Onhoudbare syntagma’s en argu-
menten, onleesbaar en in zekere zin belachelijk. Gesteld dat de zin van 
 
1 ‘Anachoretisch’ is afgeleid van ‘anachoreet’, een ander woord voor kluizenaar of here-

miet.  
2 Ik verwijs naar de nummers van de aforismen. 
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deze tegenspraak recht kan worden gedaan, dan is de kans groot dat er 
direct een te gelijke erkenning en assimilatie optreedt. 

Voor het goede filosofische geweten (van de een of andere Verlich-
ting), dat de tegenspraak van ‘X zonder X’ simpelweg verwerpt, treedt 
er een eenvoudige frictie op, maar er is dan nog geen fractie teweegge-
bracht van de gewenste a-topische interruptie. Of zoals Derrida het in ge-
sprek met Maurizio Ferraris zegt: ‘I know perfectly well that disruption 
in itself is not sufficient, that disparity and dissension cannot be sufficient 
to respond to justice; and it’s also clear that justice, the messianic, the 
relation to the other, cannot be identified with anti-community’.1 

De verscheuring van saamhorigheid kan niet resulteren in een anti-ge-
meenschap, maar willen we iemand anders dan onszelf kunnen verwel-
komen, de toekomst verwelkomen, dan is ons afscheid, van ons, altijd al 
gewenst. En de plaats van kosmopolitische vrienden is daarom ook niet 
een bepaalde lokatie. Ze kunnen zich alleen in een gemeenschap bege-
ven die ruimte geeft en vrij in- en uitademt, die open staat, ‘an openness, 
however, that can never be described’.2 Nieuwe kosmopolieten zijn a-
paria’s binnen en buiten gemeenschappen van vrienden.  

Zonder de komende en altijd onmogelijke inwerking van die volstrekt 
ander, zonder de erkenning van sterren gaat het noodzakelijke effect van 
de spectrale onbeslisbaarheid verloren: ‘En daarom willen wij in onze 
sterren-vriendschap geloven, al moesten we zelfs elkaars aards-vijanden 
(Erden-Feinde) zijn.’ (Fröhliche wissenschaft. 279). Dit geloof lijkt wel licht-
jaren verwijderd van Kants begrip van vriendschap. En toch: ‘hoe vaker 
en aanhoudender het denken zich ermee bezighoudt, vervullen twee 
dingen (zwei Dinge) het gemoed met altijd nieuwe en toenemende be-
wondering en ontzag: de besterde hemel boven mij en de morele wet in mij’ 
(6: 161, emfase Kant). Hoe laten die ‘twee dingen’ zich in het licht van 
spectrale schema’s interpreteren? Moeten we niet zeggen dat de ge-
meenschap van vrienden en vriendinnen zich noodzakelijkerwijs oriën-
teert op komende en altijd al inwerkende sterlichten? Wat betekent dan 
oriëntatie? Het kan geen gecalculeerde gerichtheid zijn, geen concentra-
tie op een zelf of definitief bepaald ander, geen bepaalde inkeer of uit-
gang. Een anagrammatologische frasering van verdinging reflecteert 
vonkende glimmers en speculerende spetters waarvan ik niet de ‘onder-
scheidings-grond’ ben geweest of zal zijn (8: 135).  

 
1 Jacques Derrida and Maurizio Ferraris. A Taste for the Secret, translated from the French 

and Italian by Giacomo Donis. Edited by Giacomo Donis and David Webb; Cambridge: 
Polity Press 2001, 25. 

2 Hent de Vries. Religion and Violence, 379. 
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De facta van ware vriendschap laten zich niet als een of andere actua-
liteit denken en evenmin als een toestand in ons verleden of als tijdstip 
ergens in onze aan- of toekomst. Er kan geen middag zijn waarop alle 
mensen als broeders aanwezig zijn – schaduwloos, ‘noon’, ‘midi’ – en 
die is er ook nooit geweest. Het ene oriëntatiepunt laat zich niet vinden 
(‘chercher midi’, DT, 216), het punt ‘dat Archimedes zocht maar niet 
vond: een vast punt waaraan de rede haar hefboom kan verbinden ... De 
innerlijke idee van vrijheid’ (8: 403) is gebleken het – textuele, gram-
maticale of substrale – subjectiel te zijn, golven van een trillende plaat, 
een plaats van lijn-trekken. Meridianen van vriendschap, van vrienden 
die vrij toeren, in en buiten allerlei kringen die verstrooid zijn op on-
eindige vlaktes. 

Voor elk ander kosmopolitisch oor – ‘een zeker ander idee van kos-
mopolitisme, dat nog niet bereikt is, misschien’ (C, 58; 23) – klinkt het 
richtinggevende anders. Het andere gelijk en ongelijk, dat niet eens lijkt 
op onze richtlijn (als blikken van en sluiers tussen Isis en anti-Isis). Het 
trekt ons aan, zonder ooit ons ene grondrecht te kunnen zijn. Dit is 
geen fantasie die overspannen recht probeert te doen aan gerechtigheid. 
Het is een beving: het recht van de ander kan nooit in een ongebroken 
continuïteit met ons recht staan. Of komen te staan. Het oneindige 
recht proberen te doen is een oneindig onrecht doen. 

De frictionele overtuiging van ons gelijk is nooit één Ding geweest. 
De ‘continue toenadering’ van het redelijke oriëntatiepunt – zoals Kant 
zich in Naar eeuwige vrede de ontwikkeling van de kosmopolitische wetge-
ving voorstelt – is nooit één astrale force geweest, niet één imperatief, geen-
eens een macht met een ‘kosmopolitisch recht’ dat wij allemaal tegelijk 
kunnen fingeren, niet eens als fantastische kolonisering van alteriteit. 

Volstrekte alteriteit laat zich ook niet beschrijven als een autonoom 
laten komen van het puur andere. Onheerlijk irrelationeel. De derde en 
het andere laten zich ook niet vatten, anders dan gistende dragers, die me 
oneindig overschuimend meeslepen. Nooit totaal versmeltend. De wer-
king van alteriteit als golfbeweging van democratisering is een a priori 
inbreuk, wij die tegelijk a priori geconditioneerd zijn door wendbaar-
heid. Het komende is een onbeschrijfelijke commotie of ‘beving’ die 
niet slechts tot de orde van een discours behoort, een ‘mutatie’, die niet 
alleen filosofisch, speculatief of theoretisch is, zo veelvuldig, elastisch en 
veranderlijk als die is. Soms wagen wij het zelfs te zeggen dat ‘wij tot de 
tijd van die mutatie behoren (voilà, dat is wat wij wagen te zeggen), die 
juist een verschrikkelijke trilling is in de structuur of de beleving van 
saamhorigheid (appartenance). Dus van het eigendom. Van het gemeen-
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schappelijk behoren tot en deel uitmaken van: religie, familie, etnie, natie, 
vaderland, geboorteplaats, staat, mensheid zelfs, liefde en vriendschap, 
liefhebben, publiek of privé. We behoren tot die beving (secousse), als dat 
mogelijk is, we trillen erin (nous tremblons en elle). Zij gaat door ons heen, 
zij doet ons doorgaan (elle nous transit). Wij behoren haar toe zonder haar 
toe te behoren. In die beving resoneren alle grote verhandelingen (we 
hebben bijvoorbeeld reeds die van Bataille, Blanchot en Nancy genoemd, 
maar er zijn anderen, nog zoveel anderen, ver van ons vandaan en zeer 
dichtbij) wanneer zij het risico nemen en de verantwoordelijkheid, maar 
ook als zij zich overgeven aan de noodzaak om, zogezegd, de absolute dis-
locatie, de grenzeloze ontwrichting te overdenken en te formaliseren’ 
(PA, 98; 80). 
 
Andere tekens van het spectrale 
Kosmopolitische vriendschap is niet tegenwoordig maar weerwoordig, 
door niet één individu of zelvigheid regelrecht te beantwoorden. De 
performatieve schema’s van spectrale vriendschap verdelen en delen on-
eindig de werking van het beloofde mij-wij, in een dubbel respect, in 
een toestand van toestaan, ‘een bodemloze, dubbele verantwoordelijk-
heid die impliciet de verstrengeling van een temporele extase beschrijft; 
een tijdige komende vriendschap met zichzelf, waar we de verstrenge-
lingen (entrelacs) van het zelf met het andere hervinden (het Gründlich-
Anderes) dat ons in het labyrint oriënteert’(PA, 57-58; 37). Deze onstati-
sche toestand van een oneindige verdubbeling, georiënteerd op het an-
dere, is de toestand van een onwederkerige gemeenschap die open staat 
voor een komende democratie. 

Het is bijna overbodig om er op te wijzen dat tekenen van een andere 
vriendschap niet georiënteerd zijn op een convergentiepunt. Kants ana-
logie tussen morele krachten en natuurkrachten in het schema van de 
grote zedelijke krachten is tegelijk heel ver weg en heel dichtbij. In Marges, 
in het hoofdstuk ‘Les fins de l’homme’ gebruikt Derrida termen die ver-
band houden met magnetisme, zoals ‘un sorte d’aimantation’ en ‘ai-
mantation’. De kracht die hier uit- en inwerkt is die van liefde, aimance 
(‘l’aimance: de liefde in de vriendschap’, PA, 88; 69), een andere maar 
niet te onderscheiden zin en force. Maar het is zeker geen natuur. Wat 
pertinent resteert zijn natuureffecten: ontaarden, denatureren of dena-
turaliseren en naturaliseren. De waarachtigheid van een gastvrije toe-
stand is afhankelijk van de momenten waarop en door wie alteriteit 
wordt toegestaan. Dit toestaan (als ‘natuurlijke’ conditie) is niet statisch 
maar veeleer een stásis (een oproer, rebellie en beving; PA, 111; 90). 
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Al zal de ander altijd een gift blijven waarom niemand gevraagd 
heeft, het toestaan van, het toestemmen – begeving als een act van er-
kenning – en het toewenden tot het andere, maakt dat vrienden ook 
altijd al met elkaar op gespannen voet staan, een onmetelijke dispro-
portie, die van de ander meer te respecteren of meer lief te hebben, 
meer dan je jezelf ooit zou toestaan (hetgeen niet wil zeggen dat je 
meer van de ander dan van jezelf moet houden, of jezelf helemaal kan 
weggeven of uitleveren aan een ander etc.). Dit besef van fundamente-
le ontoereikendheid van eensgezindheid, in rechtspraak, politiek, cul-
tuur, taal, etc. kan zich niet voordoen zonder breuk met saamhorig-
heid (wat betreft de rechtspraak lijkt me dit het probleem van 
wederzijdse uit- en insluiting van recht (le droit) en rechtvaardigheid (la 
justice) in Derrida’s ‘Force of Law’). 

Het gedicht Le Cygne van Baudelaire geeft vele andere tekenen, on-
derdrukte, inert gemaakte drijfveren van de zwarte zwaan. Er wordt in 
dit kunstwerk weer iets anders gezegd over kosmopolitische vriend-
schap. Het onmogelijke wordt aangeroerd. De reeks ‘ik denk’, ‘ik ben’ 
en ‘ik voel’ wordt vertaald in ‘ik denk aan’, ook te interpreteren als ‘de 
ander doet me iets’. Volgens het rijm en ritme van Le Cygne geldt in 
de ‘Carrousel’ van de moderne tijd niet alleen het mannelijke als ‘na-
tuurrecht’ en dus als legale fictie, als effect versus het vrouwelijke, 
maar ook het mensenpark werkt fictief versus het dierenpark (ménage-
rie); de zuiver gevestigde orde versus de vuilnisman (la voirie), de 
schijnbare stilte versus de sombere orkaan van het Werk (un sombre ou-
ragan); de gezonde geest versus de zieke (phtisique); de weldoorvoede 
burgerman versus de magere wezen (maigres orphelins); de veilig behuis-
de versus de banneling (dans la forêt où mon esprit s’exile); de overwin-
naars versus de vertrapten (je pense ... aux vaincus). De reeks van datge-
ne wat wij verloren hebben en nooit meer terug zullen vinden, is on-
eindig (perdu ce qui ne se retrouve jamais, jamais!), (... à bien d’autre encore). 
In dit poëtische schema wordt de zwarte zwaan wat ze misschien altijd 
al geweest is: je pense à la négresse.1 

 
1 Nelson Lowry merkt op: ‘One does not need to know that Jeanne Duval is ‘la négresse’ 

... Yet perhaps the implication for those who know something of Baudelaire’s biography 
enhances the concreteness we found in the precise references to places in Paris. The 
vivid contrast between the exile and the environment is still strongly drawn, however, 
without that knowledge’ (342).  
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Logica van het resoneren 
Een logica van derden – niet van een tertium comparationis – komt in een 
zuiver transcendentale context over als een soort sirenen-gezang, even 
veeleisend als bedreigend, een zuigende vluchteling, weerzinwekkend 
exil (uitgaande van een verlangde thuiskomst of gezochte herkomst). 
Door een andere logica begeeft de zogenoemde uitwisselingslogica het. 
Als er in het veld van affecties van een logica gesproken kan worden, 
dan misschien wel van een logica van verlangde tederheid. Een werking 
wordt anders voelbaar, anders dan Kants geduld. Iets raakt bijna onge-
duldig in vervoering van vragen als: waarheen en waarover begeven we 
ons? Wat moet het begeven? Wie begeeft het? 

Er wordt niet gevraagd naar een structuur, er geldt niet de eis van een 
veto, het is nauwelijks een schema te noemen, omdat het iets is dat ‘kan 
gebeuren met de logica naar gelang de ervaring van het misschien’ (PA, 89; 
70). Zo’n extatische toestand verdraagt geen vaste bron van gebod, ook 
niet een irrelationele twijfel. De ander en het andere worden steeds tot 
het uiterste oneindig toegestaan, om überhaupt te kunnen bestaan en zich 
ergens te begeven. Deze begevenheid manifesteert zich als concept, ge-
voel, fictie en feit van een gemeenschap, een verder dragend klankweef-
sel dat georiënteerd is op een (ander)(e) (ver)beeld(ing) en een (ander)(e) 
(ver)woord(ing). 

Uit de vele vragen die Derrida in Politieken van de vriendschap opwerpt, 
kies ik de volgende om het a-topische nog iets nader uit te werken in 
verband met een democratische kosmo-onto-politiek: 
 

Wat resteert (reste) of weerstreeft (résiste) nog in het gedeconstrueerde 
(of deconstrueerbare) concept van democratie dat ons oneindig oriën-
teert? Dat ons verordonneert om niet alleen een deconstructie te be-
ginnen en de oude naam te behouden, maar nog verder te deconstru-
eren in naam van een komende democratie (une démocratie à venir)? Dat 
wil verder zeggen, wat gebiedt ons nog te erven van datgene wat – 
vergeten, onderdrukt, miskend in het ‘oude’ concept en in zijn gehele 
geschiedenis – nog steeds zou waken, tekens of symptomen van over-
leven afgevend, dwars door al die verouderde en versleten voegen 
heen? Zou er in het concept van eudoxía (reputatie, toestemming, me-
ning, oordeel) en in het concept van gelijkheid (gelijkheid van ge-
boorte, isogonía, en rechtsgelijkheid, isonomía) een dubbel motief kun-
nen schuilen dat anders geïnterpreteerd kan worden, een concept van 
democratie dat zich onttrekt aan zijn autochtone en homofiele wor-
tels? Bestaat er een ander denken over het berekenen en het getal, een 
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andere manier om de universaliteit van het singuliere te bevatten, een 
denken dat toch nog, zonder de politiek te veroordelen tot het onbe-
rekenbare, de oude naam van democratie rechtvaardigt? Zal het dan 
nog zin (du sens) hebben om over democratie te praten wanneer het 
geen kwestie meer zal zijn (niet langer in de zin van wezenlijk en con-
stitutief) van een land, natie, of zelfs staat of staatsburger? (PA, 127; 
104). 

 
Deze vragen verleiden me om het teleipoëtische concept van weerstre-
vende democratisering te interpreteren als een weerzinnig kosmopoli-
tisch trillen, als resonanties van kunsten. De resterende werking, die in en 
buiten alle staten van wederkerigheid is – als erfenis, geschiedenis, tra-
ditie etc. – kan elk moment, de ficto, het inventieve effect hebben van 
spectralisering, van heroriëntatie van een willekeurige politieke situatie. 
Een democratische wereldstaat heeft het altijd al begeven. Effectieve de-
constructies brengen de status quo van elke democratie ‘van een land, 
natie, of zelfs staat of staatsburger’ aan het beven. Dit kosmopolitisch re-
soneren is een soort resonantie tussen ‘räsonieren’ en ‘raison’, het trillen 
van en door alteriteit.  

De oude en moderne vaart der volkeren, de carrousel van toestanden 
waarvan één spil de prioriteit moest krijgen, of van allerlei toestanden die 
automatisch bewaakt moesten worden, is een verouderde en versleten 
machinatie. Die schijn-democratische welvaart moet reeds in zich bre-
ken, breken van en met weerzinwekkende natuurrechten, maar niet als 
een breken met de kracht van fantasma’s en ficties. Dat is de strictuur 
van democratisering als resonantie: het breken van heersende ficties 
werpt tegelijk een schemerlicht op een oneindige einder van de verbeel-
ding. Daar heersen scepsis en scepters tegelijk. Zwakke schijnsels en felle 
glimmers komen en verplaatsen de gouden bergen of de altijd opgaande 
lijn van een steeds groter wordende lichtbron. Er moet wel onophoude-
lijk worden gewezen op waan- en wantoestanden binnen en buiten ons, 
maar apocalyptische affecties van bijvoorbeeld de ondergang van de we-
reld veranderen in momenten van weerzinnig weerstaan en toestaan van 
tederheid. Dat heeft iets te maken met verstrooide vrijheid, de rechts-
grond was altijd al een membraan, het poreus en wankel draagvlak (voor 
zolang de anderen ons kunnen (ver)dragen), voor de mogelijkheid en de 
onmogelijkheid van passage, vrijlaten en gastvrijheid. Een kosmo-demo-
cratische toestand ‘resteert te komen’ (PA, 339; 306). 

De soms nog heerlijke fictie van in- en uitzuchten zwaait niet meer de 
scepter, als het gaat om het articuleren van en handelen volgens demo-
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cratische imperatieven. Een spectrale logica – speculatief en sceptisch – 
kruist en doorkruist de veto’s van scepters en imperators. In beginsel 
kunnen dan ‘kosmopolitisering’ en ‘democratisering’ begrepen worden 
als krachten van auto-deconstructie1. Een democratie als gemeenschap is 
altijd het effect van het weerwerk van een autos, de splijting van de ‘de-
constructieve auto-delimitatie’ (PA, 129; 105). De democratische krach-
ten van zelf-deconstructie en auto-immunisering raken en doorkruisen 
elkaar, als onbeslisbare momenten van een toestand van gelijktijdige gel-
digheid. Waarachtig historische momenten zijn in het geding. Een toe-
stand waarin de geschiedenis wordt voortgezet en waarin tegelijk met de 
geschiedenis wordt gebroken: er is recht gedaan. De naam Nelson Man-
dela is verbonden aan een dergelijk moment: ‘Mandela knows that: no 
matter how democratic it is, and even if it seems to conform to the 
principle of the equality of all before the law, the absolute inauguration 
of a state cannot presuppose the previously legitimized existence of an 
national entity’.2  

De vriendschap die kosmopolitische vrienden oriënteert is altijd on-
trouw aan de saamhorigheid die is gebaseerd op een nationale demo-
cratische toestand, per definitie deconstituerend en amenderend. Het 
democratische komen verlangt altijd weer een nieuwe splijting en een 
andere scheiding. Kosmopolitische vrienden ontdoen elkaar graag van 
hun nationale zelf, nemen niet alleen afscheid, worden afgescheiden, en 
verlaten, maar tegelijk trachten ze ook een gemeenschappelijke zaak 
(chose of cause) te formuleren – onze democratische verzorgingsstaat – die 
echter altijd afbreuk zal doen aan de komende democratie, aan ‘een 
democratie die verstoken is van zelfheid (mêmeté) en eenzelvigheid (ip-
séité), een democratie waarvan het concept vrij blijft, zonder een bepaald 
koppelingsmechanisme, vrij handelend (en roue libre), in het vrije spel (le 
libre jeu) van zijn onbepaaldheid’ (V, 61). Heeft het nog zin over demo-
cratie te praten wanneer in dit tropische noorderlicht elke gemeenschap, 
zeg land, natie, of zelfs staat of relatie tussen staatsburgers, oneindig 
breekt? Deze vraag lijkt reeds beantwoord, het is de vraag naar de rich-
tinggevende en richtingbrekende kracht van democratie als spectraliteit. 

 
1 Ik parafraseer hier een moeilijke, zo niet onvertaalbare formulering: ‘une force auto-

déconstructrice’ (PA, 129; 105) George Collins vertaalt: ‘a self-deconstructive force’ (105). 
De kwestie is hier of en hoe ‘deconstructrice’ zich laat onderscheiden van ‘deconstruc-
tive’. Dezelfde problematiek speelde al – in het vorige hoofdstuk – met het woord ‘affir-
matrice’. Op basis van een voor de hand liggende vertaling van affirmatrice naar affirmatrix, 
zou deconstructrice als deconstructruxie geschreven kunnen worden. 

2 ‘The laws of reflection: Nelson Mandela, in admiration’, in: For Nelson Mandela, edited 
by Jacques Derrida, Mustapha Tlili, New York: Seaver Books, 1987, 20. 
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En toch resteert een vraag: de vraag naar een taal of beeld van dat ‘vrije 
handelen’, en dat ‘vrije spel’, als verstrooide vrijheid. Als de gave, of de 
kunst van geven altijd ergens ook betekent, dat iemand een verantwoor-
delijkheid krijgt of begeeft, en als iemand die gift aanneemt, dan moeten 
deze opdrachtgever en -ontvanger ook aangeblazen zijn door een geven 
om iets, niet alleen om hun omgeving. 

Kan de vraag die zich aandient nog anders worden belicht, door als het 
ware een relatie of vertaling te deconstrueren, te weten tussen Kants be-
grip van ‘kunst überhaupt’ (KU, 155) en zijn Idee van een algemene ge-
schiedenis in kosmopolitisch perspectief? Twee heterogene wendingen en 
krachten breng ik in an-analoog verband met elkaar, te weten het ‘ma-
ken’ van een kunstwerk, en het ‘komen’ van democratie als een bewe-
ging van Verlichtingen van een zekere Verlichting (‘des Lumières d’une 
certaine Aufklärung’ (PA, 339; 306. zie ook: DP, 466).  
 
Kosmopolitische kunst 
Het woord ‘kunst’ kan de betekenis hebben van ‘de kunst van systemen’ 
(A 832;B 860). En het oog van de kunstenaar – Baudelaire laat ‘l’oeil 
hagard’ rijmen op ‘brouillard’ (Le Cygne) – kan geniaal omfloerst zijn. 
Om echter de notie van ‘kunst’ te kunnen loswerken uit het oude 
weefsel van gemeenschap, moet de ‘kunst überhaupt’ het begeven, al 
dan niet onder invloed van een diffuus beeld of ‘argumentatief schema’ 
(DP, 377). Kants schematisme heb ik al uitvoerig geanalyseerd en ge-
ïnterpreteerd, toch lijkt het nodig om voor een laatste keer de trans-
cendentale schematiek als oriëntatiepunt te nemen, en wel in §43 van de 
derde Kritiek. 

Onder de titel ‘over de kunst überhaupt’ worden kunst en natuur on-
derscheiden als een doen (facere) in relatie tot effectiviteit in het alge-
meen (agere), en als een werk (opus) in relatie tot een natuurlijk gevolg 
(effectus). Het gaat hier om een schema: facere staat tot agere als opus staat 
tot effectus. Kant lijkt een bepaalde regel waar te nemen, het feit dat 
beide krachten – de creatieve kracht en de natuurkracht – iets voort- of 
teweegbrengen. Over het materiaal waarmee de kunstenaar kan werken, 
zegt Kant veel, maar ik concentreer me eerst en vooral op de vraag door 
welke kracht de kunstenaar gedreven wordt. Wat doet hem of haar 
werken? De natuurkracht werkt als instinct, en in ‘analogie’ (KU, 155) 
kunnen de honingraten van bijen kunstwerken worden genoemd. Kant 
zegt opvallend genoeg niets over de honing van bijen, wellicht be-
schouwd hij die vloeistof niet als hun opus. Van hun honingraten echter 
moeten ‘zelfs bijen’ toch wel een ‘voorstelling’ hebben, die als Ursache 
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van hun werk ‘voorafgegaan moet zijn aan de werkelijkheid ervan’ (KU 
155). De zwermers die ‘vrije kunsten’ voortbrengen, werken met een 
vrije geestkracht die oneindig kan doorwerken. Hun ‘handelingen’ kun-
nen wel ‘creativiteit uit vrijheid’ en dus ‘kunst’ genoemd worden (KU, 
155), ze zijn in hun ‘pure spel’ (KU, 157) echter aan geen ‘lichaam’ 
(ibid.) gebonden en daarom kan hun kunst ook ‘volledig vervliegen’ 
(ibid.). 

Volgens de denkfiguur van Montaigne kan onder ‘ons lichaam’ een 
politiek lichaam worden verstaan, en derhalve kan ook de kosmopoli-
tische kracht van de kunst zowel begrepen worden als het werken aan 
een korf en tegelijk als disseminerend, vervliegend. Fantasma’s die gon-
zend in damp of rook opgaan en zich voordoen als duistere krachten, 
donker en soms zwart, en toch stralen ze. Kunstwerken vormen volgens 
dit vluchtschema een oneindige keten van mogelijke stollingen. En, om 
deze denkfiguur nog even te vervolgen, een natie (resonerend mem-
braan), een staat (poreus kader) of staatsburgers (subjectielen) zouden als 
vluchtige kringen en fantastische werken (in de betekenis van effect-
affect en opus als factum) kunnen worden beschouwd, spectrale gestalten 
die ook elk moment kunnen versmelten en gisten. Sommige in en in 
zinnige en uitzinnige individuen, zogenoemde kunstenaars, begeven 
zich ergens, ongegrond, toevallig, waar ze werken aan intermediare 
schema’s die ons in een flits aarden, kortsluiten, en ontaarden. Honing 
en raat tegelijk. De regels voor deze effecten van deze verleidingskun-
sten veranderen tijdens het zwermen. Het gecultiveerde vermogen (in 
de zin van gevolg van een Bildung) van hun hetero-effectiviteit is een 
kruising van agere en effectus: kunst doet begevenheid en alteriteit voelen 
als vanzelfsprekende habitat. Een thuiskomen zonder her- of aankomst. 
De kunst van een vrij laten: laten blijven, laten gaan, laten komen. Be-
gevenheid is een trillen van in- en expiratie. 

Kosmopolieten volgen een of ander filosofisch of poëtisch schema: o 
vrienden, er is niet één cygne! Tekens van iets en iets anders dat altijd 
komend is en ons aanvliegt. Niet te kortwieken. Op welk vlak zou ik 
me trouwens moeten begeven om een spook, een silhouet of schaduw 
te kortwieken? De inerte schim die ooit Isis is genoemd, is niet één 
Gespenst. Kant gebruikt in Naar eeuwige vrede het woord Widerspenstigkeit. 
Er werkt hier een spensie van suspensie en dispensatie, een gelijktijdig 
proces van uit- en instellen. Isis is ook weer-Isis en anti-Isis. Een ver-
strooiing en een beweeglijkheid die het atopische markeren, en tegelijk 
het effect van ver vliegen teweeg kunnen brengen. Het onschematiseer-
bare werkt in, op de grens van en in elk schema, zoals de onzin en 
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waanzin in de zin resoneren. En het spook van verbroedering (en 
Christianisering) leeft een paar eeuwen na Kant meer dan ooit. Niet als 
een beweging die ergens in rondwaart of ergens naar toe – bijvoorbeeld 
in Nederland, naar Europa of Amerika – identificeerbaar als een of an-
dere ontwikkeling binnen vastgestelde grenzen. Een oneindige dispensatie 
en spannende beweging, maar niet geleid door een idee, van een Euro-
pese gemeenschap of unie. Elk moment worden even gerechtigde kos-
mopolitische en anti-kosmopolitische raten doorspookt, intern en extern 
(Christendom-Jodendom-Islam; Europese Unie-Turkije; Turkije-Koer-
distan; anti-Amerikanisme – anti-Europaïsme). In het essay Het recht op 
filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief markeert Derrida de kosmopoliti-
sche plaats als volgt: 
 

In de filosofie zoals overal elders zijn Eurocentrisme en anti-Eurocen-
trisme symptomen van de missionaire en koloniale cultuur. Een con-
cept van kosmopolitisme dat nog bepaald wordt door een dergelijke 
oppositie beperkt niet alleen concreet de ontwikkeling van het recht 
op filosofie, maar kan niet eens rekenschap geven van datgene wat er 
omgaat in de filosofie (DPC, 33-34). 

 
Het filosofische begrip van Europa is op z’n best dat van een dispersief 
geopend-worden, een ongedefinieerd astraal lichaam, een niet bloot te 
leggen plaats waar altijd minstens twee spectrale imperatieven werken, 
die niet tot de ene of de andere spil gereduceerd kunnen worden. ‘Eu-
ropa’ was een samenraapsel van boven- en onderhorigen en zal wezen-
lijk verder moeten dissemineren. ‘De logica en de identiteit van het 
territorium in het algemeen was altijd al bewogen door dislocatie, het 
effect van ‘een principe van errance’ (PA, 202; 177). De spectraliteit van 
Europa is ‘une errance indéfinie, sans limite, qui se tend vers son orient 
mais ... Elle ne s’arrive pas à sa destination’ (VEP, 105; 93). Gesteld ech-
ter dat elke autochtone weerzinnigheid zich steeds weer moet voordoen 
als een dubbele beweging van nooit aankomen, toe-eigening, uitsluiting 
en onderdrukking, binnen en buiten de eigen grenzen, rond de eigen 
middelput, dan kan de zin van een andere gemeenschap niet geput worden 
uit pure verkering. Onze zin zal een gedeelde en verdeelde plaats moe-
ten blijven, willen we ons überhaupt ergens binnen en buiten kunnen 
begeven. 

De sterren-vrienden zijn niet per definitie in waarheid, ze zijn niet 
geïnstalleerd in vergrendelde zekerheid. Ze begeven zich niet in kanti-
aanse eenparige toenadering tot een tijdstip van vervulling. We kunnen 
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niet de waarheid hebben of zijn, we kunnen er wel een vriend van zijn. 
Vrienden van kosmopolitische kunsten. Wat er gebeurt en wat er (nog) 
staat te gebeuren is niet te bepalen als dit of dat. Spectrale schema’s to-
nen aan dat in termen van categoriale modaliteit (de vierde klasse in 
Kants tabel) het mogelijke-onmogelijke begrepen moet worden in ter-
men van noodzakelijke toevalligheid, en niet in termen van zijn-niet-
zijn. In die zin zijn de spectraliserende krachten van aimance, différance en 
errance door en door bepaald door onze toevallige (on)vermogens tot 
possibiliseren:  
 

De possibilisering van het mogelijk onmogelijke moet tegelijkertijd 
evenzeer onbeslisbaar en dus evenzeer beslissend zijn, zoals de toekomst 
zelf. Wat zou een toekomst zijn als de beslissing programmeerbaar was 
en als het toeval (l’alea), de onzekerheid en de zekere instabiliteit, als de 
onzekerheid van het ‘misschien’ (l’inassurance du ‘peut-être) niet de toe-
gang zou opschorten tot datgene wat komt, in dezelfde gebeurtenis die 
in zich en tot in het hart open is? ... Deze opschorting, de immanentie 
van een interruptie, kan men de ander noemen, de revolutie of de 
chaos, het is in elk geval het risico tot instabiliteit (PA, 46-47; 29).  

 
De opschorting, ‘de onreduceerbare modaliteit van het ‘misschien’’ (PA, 
68; 50) geeft het effect van een ‘risico tot instabiliteit’. In dat luchtruim 
voelen kosmopolitische kunstenaars zich in hun element. Affirmaties van 
weerzinnigheid kunnen niets anders zijn dan ongecalculeerd weerlich-
ten, breuken met de korf die ons thuisland was. De gave van het bege-
ven. Een onbeslisbare uit-ingang. Waarom zouden we het geen kunst 
noemen? Een ongehoorzame manier van doen, volgens een zekere logi-
ca, met een zeker ritme.1 

 
1 Ik citeer Gasché die een opmerkelijke relatie legt tussen Mallarmé en Heidegger: ‘Both 

Mallarmé and Heidegger also refer to the genuinely Greek meaning of ‘rhythm’as the 
well-proportioned arrangemenst of parts in a whole. Heidegger writes: ‘Rhythm, 
rhusmos, does not mean flux and flowing, but rather form [Fügung]. Rhythm is what is at 
rest, what forms [fügt] the movement of dance and song, and thus lets it rest within itself. 
Rhythm bestows rest’. En Gasché vervolgt met een opmerking die in verband met de 
kwestie van het schema van spectraliteit zeer waardevol is: ‘This meaning of rhuthmos or 
rhusmos – which, as Benveniste has argued, dates back to the inventors of atomism, De-
mocritus and Leucippus – is equivalent to schema and approximately signifies something 
like form, configuration, disposition’: Of Minimal Things. Studies on the Notion of Relation, 
Stanford, California: Stanford University Press, 1999, 228. De term ‘disposition’ lijkt me 
de juiste term voor wat ik in het voorgaande met de ‘toestand’ van ‘toestaan’ heb aange-
duid – een staat of stand die altijd spectraal door een dubbel respect is gepredispo-
neerd.  
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De zogenoemde globalisering is een luchtcirkel met de kracht van een 
orkaan, die zich kan sluiten als een ‘infernale cirkel’ (RH, 10). En ergens 
moeten we toegeven dat ons spoor het gaandeweg heeft begeven en dat 
is de kans voor elke gastvrijheid. Het is mogelijk dat door deconstructies 
van het filosofische en antropologische kosmopolitisme gehoor is ge-
vonden, en zicht is ontstaan op andere interrupties van de force om ‘ons 
zelf te maken’ (RH, 84). Maar het zou een vergissing zijn om te menen 
dat disseminatie alleen het effect heeft van een totaal gebrek aan saam-
horigheid, het impliceert een erkennen van een onwaarneembare en 
gespleten force, oneindig onvoorziene democratische passies, progressies 
van vele kleine en grote voor-, achter- uit- en ingangen. Deconstructie-
ve schema’s worden ingegeven door subtiele, poëtische en artistieke in-
venties, voortkomend uit antinomische, andere gaven. Die we niet ons-
zelf kunnen geven. Voor welke gave geldt dat trouwens wel? 

Voor kosmopolitische kunst heeft misschien altijd wel gegolden dat er 
een vermogen tot verstrooiing en oneindige gastvrijheid mee speelde. 
Een ontzettende vrijgevigheid. Ik denk aan ‘de heer G.’, ‘artiest, mens 
van de wereld’, ‘toeschouwer, filosoof, flaneur – noem hem zoals je 
wilt’, de schilder in Baudelaire’s Peintre de la vie moderne. Een essay en 
een schets van een zwermer en criticus tegelijk, niet gereduceerd tot één 
van beiden: een transitorische figuur die niet in een bepaalde relationali-
teit opgaat. Dat vereist ook een soort kosmopolitische levenskunst, een 
vermogen tot het creëren van intermediaire schema’s. Het is niets min-
der dan een force, of zoals Kant het wil: de ‘natuur (natura daedala rerum)’ 
(8: 360) van ontaarde kunstenaars of, als dat te onaardig klinkt, geniale 
figuren die werken met deterritorialisaties (Appadurai). Vanwege haar 
‘denkkunst’ (Denkungsart) begeven zij zich op onbekend terrein, elk 
territorium kan een hellend vlak zijn. Niet zonder een ‘kunstinstelling’ 
(Kunstanstalt). In die zin is het van belang te weten altijd deel te zijn van 
een institutie en te begrijpen hoe instituties elkaar erkennen maar ook 
elkaar teniet doen – het blijven immers ‘menselijke kunsthandelingen’ 
(8: 362, vert. aangepast). 

In Het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief, een lezing in het 
kader van een conferentie onder auspiciën van de UNESCO, deconstru-
eert Derrida Kants kosmopolitiek. De problematiek van die interna-
tionale vergadering was gericht op twee typen relaties. 1. Enerzijds de 
inter-institutionele relatie tussen de universiteiten of onderzoeksinstitu-
ten, en anderzijds de internationale culturele instituten. 2. De interdis-
ciplinaire relatie tussen filosofie, kunsten en wetenschappen. Tegen deze 
achtergrond onderzoekt Derrida de vraag naar de plaats van de filosofie: 
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‘waar kan de vraag naar het recht op filosofie het best gesteld worden?’. 
Het gaat hier om de vraag naar de typische a-topische plaats of tijd-
ruimte die die vraag ‘tegelijk legitiem en onvermijdelijk’ maakt. Deze 
problematiek heeft Derrida reeds uitvoerig in Mochlos onderzocht in 
relatie tot Kants Der Streit der Fakultäten (DP, 397-535), maar nu wordt 
hem gevraagd deze kwestie expliciet in een kosmopolitisch perspectief te 
behandelen: er zijn plaatsen waar deze vraag gesteld moet worden (pre-
scrite, impératif), bijvoorbeeld vanwege een uitnodiging van de UNESCO.  

Kant heeft in zijn Idee de aanzet gegeven tot een ‘permanent staten-
congres’ (in Den Haag), of zoals hij het in §61 van de Rechtsleer noemt, 
een ‘vereniging van naties, om de vrede te bewaren’ (6: 350). Deze 
teksten verwoorden de filosofische geboorte van de volkerenbond, de 
voorloper van de Verenigde Naties. En daarom stelt Derrida ook te-
recht, dat ‘alle naties, die instemmen met de handvesten van dergelijke 
internationale instituties, zich in principe filosofisch verplichten tot het 
erkennen en het op effectieve wijze uitoefenen van zoiets als (quelque 
chose comme) filosofie en een zekere rechtsfilosofie, van de rechten van de 
mens, van de universele geschiedenis etc.’. Die internationale instituties 
zijn wezenlijk filosofisch. En dat kan niets anders betekenen dan dat die 
instituties niet alleen gebaseerd zijn op, maar tegelijk ook de mogelijk-
heid vormen voor een oneindige opening, voor het opnieuw beantwoor-
den van de vraag naar het recht op filosofie, wetenschappen en allerlei 
andere denkkunsten. 

Een instelling zoals de UNESCO kan een filosofische uitvinding ge-
noemd worden, een waarachtige kunstinstelling, en wil een dergelijk 
instituut in filosofisch-kosmopolitisch perspectief relevant zijn, dan kan 
de filosofie van die instelling niet als een ‘verworven feit’ gelden. Zij 
moet opnieuw worden uitgevonden (ré-inventer). Welke consequenties zou 
nu deze deconstructie kunnen hebben voor bijvoorbeeld het perspectief 
dat Kant voor ogen stond in de achtste stelling van zijn Idee: ‘een 
algemene kosmopolitische toestand’. Op de ‘plaats’ waar naties verenigd 
zijn, zijn zij gebonden aan iets anders dan hun eigen grondwet. Vere-
nigd in een ‘Zustand, in de betekenis van een stand van zaken, van een 
in staat zijn tot, of een situatie, niet van een Staat met een hoofdletter s’. 
Wat zou nu ‘in onze tijd, gezien een verhandeling zoals die van Kant, de 
ene kosmopolitische staat oneindig moeten overschrijden (déborder)?’ 

In Kants Idee schuilt volgens Derrida een ‘paradoxale provocatie’ voor 
de hedendaagse debatten, want het is zeer de vraag in hoeverre Europa 
nog deze speciale taak zou hebben, de taak van mondiale wetgeving (zo-
als Kant onder verwijzing naar de Grieks-Romeinse voorgeschiedenis 
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stelt). Kant kan het spel van de menselijke vrijheid (Spiel der menschlichen 
Freiheit) uitsluitend en alleen begrijpen vanuit het Eurocentrische perspec-
tief en het autologische initiatief tot wetgeving. Deze eurocentristische 
doelstelling dwingt het hedendaagse denken tot kritiek op de Verlich-
ting. De ongelimiteerde, continue uitbreiding van onze wetgeving moet 
als ongegrond worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de filosoof 
moet verantwoording krijgen voor die herkomst. Er moet door allerlei 
kunsten getracht worden het fundamentele schema (le schéma fondamen-
tal) van deze problematiek te verschuiven (déplacer), voorbij de oude, 
versleten en uitgewoonde opposities, zoals die tussen euro- en anti-eu-
rocentrisme, amerikanisme en anti-amerikanisme. 

Een van de voorwaarden (conditions) van deze kosmopolitische kunst 
zal een veranderde (bewustzijns)toestand zijn van de praxis van filosofe-
ren en kunstonderwijs, een werking van onvoorwaardelijkheid die niet 
meer wordt bepaald door een plan, een oorspronkelijke taal, spraak of 
voorbestemming. De transformatie van het filosofische in niet-Europese 
culturen is daarbij van belang, waar de filosofische vorming (formations 
philosophiques, ook in de betekenis van Bildung) zich niet laat opsluiten 
binnen een culturele dialectiek – koloniaal of neo-koloniaal – van ont-
toe-eigening en vervreemding. Er staan voor de denkkunst (echt niet 
pure conceptuele kunst) andere wegen en overwegingen open dan die 
volgens de bewegingen van welke Gemeinsinn dan ook. Het denken 
over en schilderen van andere (lucht)spiegelingen moet zodanig geprak-
tiseerd worden dat de hegemonie van en de oriëntatie op de twee domi-
nante tradities (de zogenaamde continentale en de anglo-saksische tradi-
ties) worden ontregeld en verschoven.  

Het denken, als praktijk van een geniale penseur en een bewogen pein-
tre, moet ook op taalkundig niveau de egalitaire structuur van het gene-
alogische, homo-fraternale schema doorbreken, het denken ‘moet ge-
praktiseerd worden, langs wegen die niet uitsluitend anamnetisch zijn’ in 
beeld- en woordtalen die etymologisch verwant zijn. Het doel is niet om 
het denken te promoveren tot een universeel abstract niveau, zonder 
binding aan het idioom, maar in tegendeel om elke keer opnieuw een 
veelheid van idiomen te laten inwerken in ons filosofisch taalgebruik, 
filosofische gebeurtenissen (événements philosophiques) producerend. En 
onder 'idioom' kan niet langer een schriftuurlijke articulatie van een in-
termediair schema in engere zin worden begrepen.  

Derrida staat een filosofische politiek voor ogen, van een ander denken, 
een filo-kosmo-politiek die het concept van het zelf, hetzelfde, identi-
teit, en het eigendom altijd als doortrokken van andere idiomen denkt, 
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‘dat wil zeggen, in relatie met alle fundamentele concepten van de hand-
vesten die de internationale relaties en instituties regisseren en geacht 
worden te reguleren, zoals het internationale recht (le droit international)’. 
Dit kosmopolitische perspectief, dat de verhandeling van Derrida aan die 
van Kant bindt, vormt tegelijk de water- en vuurscheiding: een kosmo-
politiek van een denken dat een komende democratie verwelkomt, kan 
niet plaatsvinden vanuit en binnen de verouderde westerse culinaire 
grenzen. Onze dis is een gerecht dat sinds Kant gedomineerd wordt 
door de egalitaire schemata van broederschap, tegen heug en meug aan 
anderen opgedist. De omwenteling van de deconstructie komt neer op 
ontlimitering van vriendschappen, die op grond van de ene en de andere 
genealogica als lichtende praktijken zijn geschematiseerd. Wat hebben 
gemeenschap en familiariteit nu nog uit te staan met het blikken en 
blozen van asymmetrische vriendschap, van vrienden en vriendinnen? 

De transcendentale en structurele analogiserende benadering van de 
politieke wereldgeschiedenis en de structuur van de wereldrechtsorde 
volgens het model van een astronomisch of antropologisch zich slui-
tende kringloop (Kreislauf) is passé. Anderzijds spreekt het voor zich dat 
alle kennis en traditionele verschillen (in taal, stijl, filosofische nationa-
liteit) geïncarneerd zijn in pedagogische instituties – (hoge)scholen, uni-
versiteiten, onderzoeksinstituten – en daar moet dit debat dan ook meer 
en meer plaatsvinden. Wanneer we ons deze spanning bewust worden, 
stuiten we ook op de grenswerkingen, ofwel de gemeenschappelijke cri-
sis en siddering, van alle westerse en niet-westerse samenlevingen waar 
het recht op vestiging wordt opgeëist (dat wil zeggen: de studie van niet 
uitsluitend autochtone auteurs). Vanwege politieke, religieuze of ogen-
schijnlijk filosofische motieven wordt dit (beeld of Bildungs)recht op vele 
plaatsen gefrustreerd. Die restrictie ‘neemt niet altijd de expliciete vorm 
aan van een verbod of censuur, maar komt dikwijls neer op de beper-
king van de middelen om filosofisch onderzoek en onderwijs te beoefe-
nen’. Het recht op filosofie wordt soms ingeperkt door de prioriteit van 
zogenaamd nuttig en urgent wetenschappelijk onderzoek – gedreven 
door techno-economische en zelfs militaire imperatieven – en soms ook 
door filosofieën die geneigd zijn, ‘in naam van een techno-economico-
militair positivisme’, het veld en de kansen van een open en ongelimi-
teerde filosofie (une philosophie ouverte et sans limite) te reduceren. 

Derrida kan in een zeker opzicht worden beschouwd als kantiaan (je 
reste kantien), omdat ook voor hem de openbare onderwijsinstellingen en 
alle filosofische praktijken, die zich oriënteren op kosmopolitische nor-
men en waarden, de hoogste prioriteit hebben. Ze vormen de infra-
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structuren die de noodzakelijke vooruitgang kunnen bewerkstelligen in 
de richting van das Weltbeste. Als er een puls bestaat voor kunsthandelin-
gen in kunst, religie en filosofie, welke conclusie zou daar dan uit getrok-
ken moeten worden voor de vorming (Bildung), in de zin van onder-
wijs? Kan filosofie geleerd worden? ‘Men kan nooit filosofie leren, maar 
hoogstens alleen leren filosoferen’ (A 837;B 865). Wat hier nog meer 
resteert en weerstreeft, en weer streeft – je reste kantien – is het onver-
taalbare en ondeconstrueerbare in het concept van democratie, de rest 
van mij-wij, van ons, van het andere en de anderen – het komende dat 
ons oneindig oriënteert. Dit resterende begeeft zich en moet het tege-
lijkertijd begeven. Die overgave is een ander woord voor disseminatie 
en vrede. Het toekomstige grote staatslichaam (Staatskörper, organisme 
politique) dat Kant als een belofte voor ogen zweefde (dieses gibt Hoffnung) 
en ‘waarvan het wereldverleden (die Vorwelt) geen voorbeeld heeft ge-
toond’, heeft in ons historisch bewustzijn het effect van een permanent 
spectraal weerlichten. De trilling die Kant signaleert, als de werking die 
de natiestaat op zijn grondvesten doet schudden (de Staatserschütterung), 
moet vandaag de dag geïnterpreteerd worden als een ander, ongeaard en 
ontaardend ritme, een ontheemding die ons keer op keer ontvankelijker 
maakt voor een komende democratie die niet de heerlijke onze is, een 
grond voor oneindig veel andere zinnen (appartenance), het recht op 
autonoom filosoferen, op de autonome beoefening van religie en kunst. 
In Kants Gemeinsinn beleefden we onze wereld als ons eigendom. Het 
was een begrip of een gevoel van het gemeenschappelijk behoren tot, 
een deel uitmaken van onze wereld: religie, familie, etnie, natie, vader-
land, geboorteplaats, staat, de mensheid zelfs. We behoren nog steeds 
‘tot die beving (secousse)’, we begeven ons er in (nous tremblons en elle). Zij 
gaat door ons heen, zij doet ons doorgaan (elle nous transit). Maar ‘wij 
behoren haar toe zonder haar toe te behoren’ (PA, 98; 80). 

Kant zag enerzijds als voornaamste belemmering van de filosofische 
kosmopolitiek de altijd toenemende staatsschuld (Schuldenlast), vanwege 
de oorlogvoering die geen geld overlaat voor filosofische vorming – 
‘omdat alles van tevoren al berekend is op de toekomstige oorlog’. An-
derzijds was in Kants optiek die schuldenlast niet te delgen en onafzien-
baar (unabsehlich, imprévisible). Dit verzengende (wereld)beeld is het na-
vrante effect van een filosofie van schuld en plicht. Spectraliteit breekt 
de grenzen van het eenheidsdenken, en breekt de schulden en plichten 
van het oude Verlichtingsprogramma. Filosofie als oneindige keten van 
deconstructies verstrooit deze behaagzieke en hachelijke heerzucht, en is 
‘een zekere vereffening in naam van de her-erkenning (réaffirmation)’ van 
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het recht op vrij denken. Het filosofische onderzoek is er om de grens-
werkingen van de natiestaat te analyseren en te deconstrueren, tegelijk 
om al dat wat die grenzen overschrijdt en verstrooit te verwelkomen en 
te overdenken. 

Kosmopolitische vriendschap is een andere Erschütterung, een ‘gebeur-
tenis die alleen ergens plaatsvindt in de zin waar het zichzelf niet toestaat 
om gedomesticeerd te worden’.1 De geestverwanten van academische 
praktijken zijn verbonden met ‘buiten-academische krachten met als 
doel een inventieve weerstand (résistance) door inwerkingen en werken 
te organiseren, tegen alle pogingen tot her-toe-eigening (politiek, juri-
disch, economisch, etc.), tegen alle andere figuren van soevereiniteit’.2 
Deze vrijplaatsen bewegen altijd andere kosmopolieten, in een oneindig 
netwerk, binnen en buiten universiteiten, academies en hogescholen. 
Op een onvindbare plaats ontstaat een andere, singuliere solidariteit die 
misschien wel altijd voor onmogelijk zal worden gehouden.  

 
1 Jacques Derrida ‘The future of the profession or the university without condition (thanks to the 

‘Humanities,’ what could take place tomorrow)’, in Tom Cohen (ed.): Jacques Derrida and the 
Humanities. A Critical Reader, 53. 

2 Ibid., 55-56. 
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