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AFKORTINGEN N

Kant. .
Dee meeste weiken citeer ik volgens het bandmimmer en de paginering van de 'Kömgliche
PreuBischee (later: Deutsche) Akademie der Wissenschaften' van Kants verzamelde
geschriften,, Berüjn 1902- (ook wel aangeduid als 'Akademie-Ausgabe'). Latere uitgaven
enn vertalingen refereren vaak naar deze bandnummering en paginering:
2:: Beobachtungen Ober das Gefiihl des Schonen und Erhabenen (205-256)
4:: Grundlegung zur Metaphysik der Sttten (385-464)
5:: Kritik der praktischen Vernunft (1-164)
6:: Die Religion innerhalb der Grenzen der blofien Vernunft (1-202); Metaphysik der
Sittenn (203-493).
7:: Der Streit der Facukaten (1-116); Anthropologie in pragmatischer Hinsicht (117-333).
8:: Idee zu einer allgemeinen GescMchte in wehbürgerBcher Absicht (15-31). Beantwortung
derr Frage: Was ist Aufklarung? (33-42). Über den Gemeinspruch: Das mag in der Theorie
richtigrichtig sein, taugt aber nicht für die Praxis (272-313). Zum ewigen Frieden. Ein philosophischerr Entwurf (341-386).
Dee notatie (A 8 0 3 106) verwijst naar de Kritik der reinen Vernunft, de edities van 1781
(A)) en 1787 (B). Citaten int de Kritik der Urteilskrqft zijn aangeduid als (KU, 58) en
verwijzenn naar de heruitgave van Karl Voriander, de onveranderde nadruk uit 1974 van
dee zesde oplage uit 1924, Felix Meiner Verlag, Hamburg.

Lévi-Strauss. .
Vaakk gebruik ik dubbele notaties, zo verwijst bijvoorbeeld (MC, 294) en (HA, 344) naar
dee zelfde passage in respectievelijk Du Miei aux cendres en From Honey to Ashes.
ASS

Anthropologie structurele

AS22

Anthropologie structurele deux

CC::

Le Cm et le cuit.

ESKK

The Elementary Structures of Kinship

HAA

From Honey to Ashes.

HNN

UHomme nu.
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Hvii

Introduction è 1'oeuvre de Marcel Mauss.

JPP

The Jealous Potter

MCC

Du Miei aux cendres.

NMM

The Naked Man.

OMTT L'Origtne des manières de table.
OTMM The Origin of Table Maimers.
PDD

Paroles Données.

PSS

La Pensee sauvage

RCC

The Raw and the Cooked

REE

Le Regard Éloigné

RELL

Regarder, Écouter, Lire.

SA11

Structural Anthropology 1

SA22

Structural Anthropology 2

TSMM The Savage Mind
SEPP

Les Structures élémentaires de la parenté

TAA

Le Totémisme aujourd'hui

TTT

TristesTropiques

VAA

The ViewfromAftr

WMM

The Way of the Masks

Derrida a
Inn alle gevallen verwijs ik eerst naar de Franse uitgaven, in de tweede plaats naar de
Engelsee vertalingen.
AA
AII

Adieu a Emmanuel Lévinas
Avouer - L'impossible.

CC

Cosmopolites de tous les pays, encore un effort!

DD

La dissemination.

DPP

Du droit a la phflosophie.

DHH

Del'hospitalité.

DLMM Donner la mort.
DTAA D'un ton apocaryptique adopté naguère en philosophic.
DTT

Donner le temps.
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EE

Economimesis.

EDD

L'écriture et la difference.

GRR

De la grammatologie.

MM

Marges - De la philosophic

OO

Otobiographies. L'enseignement de Nietzsche et la politique du nom propre.

PP

Psyche. Inventions de 1'autre.

PAA

Politique de Famitié.

SPP

Le Siècle et Ie Pardon.

SMM

Spectres de Marx.

VEPP

La vérité en peinture.

VPhh

La Voix et le phénomène.

Nederlandsee vertalingen staan vermeld in de bibliografie.
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VERANTWOORDING G
Alssresultaatvan een onderzoek aan de Jan van Eyck-Akademie heb ik aan Heinz Kimmerie
enn Hent de Vries een publicatie in voorbereiding laten lezen, en de daaruit volgende gesprekkenn hebben geleid tot "The Power of Poison, an analogical reading of Lévi-Strauss and
Derrida",, in: Issues in contemporary culture and aesthetics, no.1, (Jan van Eyck
Akademie,, Maastricht April 1996). Audrey Ng heeft een beslissend aandeel gehad in de
hertalingg ervan. Dit artikel markeert het begin van een onderzoek dat nu tot een einde is
gekomen.. Het merendeel heb ik niet eerder gepubliceerd. In hoofdstuk 2 zijn wel enkele
aspectenn verwerkt uit "The Poetic Community: Kant After Rorty", in: Sensus Communis
inn Mum- and Intercultural Perspective. On the Possibility of Common Judgments in Arts
andd Politics; onder redactie van Heinz Kimmerie en Henk Oosterling (Königshausen/
Neumann,, Würzburg 2000).
Heinzz Kimmerie heeft me, ook na zijn emeritaat, met zijn kennis van het duitse
idealisme,, de hermeneutiek en deconstructie, voor enormiteiten behoed. Mijn onderzoek
zouu echter nooit tot dit resultaat hebben geleid als ik niet Hent de Vries had ontmoet. En
dee vanzelfsprekendheid waarmee hij toezegde om my te begeleiden, betekende veel voor me,
maarr vooral zgnreactieenigetijdlater, op een aantal artikelen over kunst (die ik hem bij wijze
vann alternatief proefschrift had voorgelegd), heeft een beslissend effect gehad: "je had me toch
eenn tekst over Kant en Lévi-Strauss beloofd?'
Dee bedank Claude Lévi-Strauss voor de schriftelijke beantwoording van enkele
vragen.. In het werk van Kant heb ik mijn weg weten te vinden mede dankzij de colleges
vann Maarten van Nierop over Kant en Schopenhauer in de jaren 1980-82. Johannes
Fabiann heeft me gewezen op het Amerikaanse structuralisme en het werk van Jean-Louis
Siran.. En waar zou ik gebleven zijn zonder de raad en daad van Albert van der Schoot?
Medee dankzij hem heb ik na mijn doctoraal-examen drie jaar onderzoek kunnen doen aan
dee reeds genoemde academie, dit alles onder de kameraadschappelijke leiding van Heinz
Paetzold.. Henk Borgdorff heb ik pas goed leren kennen in de kring van het Collegium

Philosophicum,Philosophicum, zijn (herwaardering van mijn taalgebruik heeft mijn zelfkritiek v
scherpt. .
Dee afdeling Wijsbegeerte van de Universiteit van Amsterdam heeft, na de ziekte
vann Maarten van Nierop en na het vertrek van Paola Marrati, dikwijls een beroep op mij
gedaann om onderwijs te verzorgen. Behalve een welkome financiële steun, hebben die
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collegess my ook het plezier gegeven van de gesprekken met studenten. Zk bedank alle
studentenn voor hun waardevolle reacties, en het enthousiasme waarmee zij mijn colleges
hebbenn gevolgd. De hulp van Ria Beentjes en Willy van Wier was onmisbaar. Enkele
collega'ss hebben het eerste hoofdstuk van kritisch commentaar voorzien: Karin de Boer,
Kees-Jann Brons en Gerard de Vries.
Tenn slotte bedank ik Edwan Hellendoorn, mijn broer, die als een vader voor mij is
geweest,, en die het manuscript zorgvuldig heeft doorgelezen en becommentarieerd. Dit
boekk draag ik 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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INLEIDING. .
Inn een fameuze verhandeling werpt Kant een blik op het wereldtoneel en stek zich de
vraagg of in het schouwspel van de menseüjke geschiedenis, ondanks het dikwijls absurde
enn gewelddadige verloop ervan, toch wellicht een bepaalde lijn valt te ontdekken: "we
willenn zien of het ons zal hikken een leidraad voor zo'n geschiedenis te vinden" (8: 18).
LTrtt de titel van deze tekst - De idee van een algemene geschiedenis m kosmopolitisch
perspectief-perspectief- blijkt reeds dat Kant op zoek is naar iets 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 kunnen vinden lijkt het nodig te zijn om een bestemming (Ziel)
enn eentijdstip(Zehpunkf) vast te stellen. De mens beschikt namelijk als "het enige redelijkee schepsel op aarde" over een vermogen dat "ver boven de iuu\iurrastincten" uitgaat,
eenn vermogen dat "zelf niet instinctmatig werkt" en "geen grenzen in haar ontwerpen"
kent.. Vanwege deze niet-instinctmatige oneindigheid is de mens in staat maar ook
genoodzaaktt zichzelf een doel te stellen: hij heeft leiding en onderricht nodig "om
geleidelijkk vooruit te gaan van het ene niveau naar het andere" (8: 18). Mogelijk met een
halff oog op de Amerikaanse onafhankelijkheidsstrijd spreekt Kant over een "toestand van
rustt en zekerheid" die "de rede ook zonder zoveel treurige ervaring had kunnen
vertellen"" (8:24). l Na een gewelddadige wereldgeschiedenis kan en zal aan de leidraad of
leibandd van de ene zuivere rede - zo lijkt Kants stellige overtuiging - op een zeker tijdstip
uiteindelijkk een toestand van vredige vereniging "hier op aarde in vervulling gaan" (8:
30). .
Kantt wijst er op dat "deze idee" reeds te vinden is bij illustere voorgangers: "Zo
geëxalteerdd deze idee ook schijnt te zijn, en als zodanig bij Abbé van St. Pierre of
Rousseauu belachelijk gemaakt, toch is het de onvermijdelijke uitweg uit de ellende die
mensenn elkaar toebrengen".2 Kennelijk is voor Kant de idee op zich niet geëxalteerd, het
schijntschijnt slechts zo. Het is de onvenmjdenjke uitweg, en waarschijnlijk enige weg naar een
vredigee toestand. In een ander essay gebruikt Kant de uitdrukking "salto mortale", en in
'Manfredd Knebn vermoedt dat Kant en zijn boezemvriend {Busenfreund) Joseph Greenrood1766 een
discussiee hebben gehad over de zogenoemde "Stamp Act" (1765), dk leidde tot de Amerikaanse
155.
Kcvoktte.Msm^Yjxbn,Kcvoktte.Msm^Yjxbn, Ka^ A Biography,
33
Kast gebnnkt het woont "schwannerisdT: "So schwannerisch diese Idee auch zn sein scheut". Voor
mijnn vertaling baseer ik me op die van Peter Fenves: "exaltation" in Raising the Tone of Philosophy, xL
Inn dit boek is tevens Derrida's artikel opgenomen, Over een apocalyptische toon die recentelijk in de
filosofiefilosofie wordt « i ^ « ^ ^ , waarin lüj de problematiek van de 'salto mortale'bespreekt.
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diee zin gaat volgens Kant het 'geëxalteerde' (van ex-satteren) als een "zeker mystiek
ritme",ritme", alle redelijke perken te buiten, het is een "Überspning" (8: 398). Tussen haakjes
merktt hij op dat men kan geloven dat die vervulling te nabij is (zu nahe, 8:24). Dat ritme
iss te snel, te gehaast, dat vindt hij kennelijk geëxalteerd. Als daarentegen de leidraad van
dee rede geduldig wordt gevolgd, kan zelfs blijken dat "Rousseau niet zo ongelijk" had (8:
26).. Het moet een kwestie van meer tijd zijn, mogelijk een andere tijd, misschien niet eens
dee onze. De leidraad van de rede dient ertoe om een heftig verlangen te reguleren en te
temperenn tot een geleidelijke "toenadering" (Annöherung, 8: 23). Er moet nog een lange
wegg worden gegaan om de kosmopolitische idee in de "verre verte" (8: 30) te verwerkelijken.. We zijn "hoogstens slechts op de helft" en dus is het noodzakelijk "een wet van

evenwichtevenwicht uit te vinden {aufzufinden), en een verenigd gezag (eine vereinigte Gewalt) dat
diee wet ondersteunt, en om die reden moet er ook "een kosmopolitische toestand van
openbaree staatszekerheid worden ingevoerd" (8:26), met een "regelmatige gang" (8: 29).
Kantt stond een politieke organisatie voor ogen die enigszins lijkt op de huidige

VerenigdeVerenigde Naties (de voorloper daarvan heette de Volkerenbond; Kant zegt: "grote
volkerenbondd (Foedus Amphictyonum), van een verenigde macht .. van de verenigde
wil";; 8: 26). In die zin beschouwde hij ook "een kosmopolitische toestand van openbare
staatszekerheid"" niet als onoverkomelijk problematisch. Hij spreekt zelfs van een "moeilijkheid"" die door "de menselijke soort.. wordt opgelost" (8: 23). De uitbreiding van het
begripp van "openbare staatszekerheid" heeft echter sinds de 18e eeuw bepaald niet een
kosmopolitischee toestand van rust en zekerheid teweeggebracht. Het behoeft geen
uitvoerigg betoog dat de geëxalteerde idee van "de verenigde wil" van "een verenigde
wereldmacht"" tot op de dag van vandaag problematisch is.
Inn de De idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief
wordtt onmiskenbaar een algemene opinie verwoord en een portret geschetst van een wel
zeerr zelfingenomen common sense: het streven naar evenwicht via "verenigd gezag" zou
"onss van nature opgelegd" zijn (8: 23). De westerse, Europese cultuur - religie,
economie,, politiek - gold in die tijd niet alleen als geografisch beginpunt, wij beschouwdenn onze normen ook als onbetwistbaar uitgangspunt voor de realisatie van het visioen
vann een vredige wereldgemeenschap. Kwame Anthony Appiah heeft gewezen op het
"intrinsiekk racisme" van dergelijke natuurlijke gevoelens van saamhorigheid: "in the
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modemm world, intrinsic racism is acknowledged almost exclusively as the basis of feelings
off community".1
Kantt bewierookte niet de natiestaten in het werelddeel Europa, zij zijn niet de
exclusievee en uitverkoren actoren die de vredige kosmopolitische toestand zullen
vervullen.. Toch moet "ons werclddeeT wel als eerste optreden: "men zal een regelmatige
gangg ontdekken van verbetering van de staatsregeling in ons werelddeel (dat
waarschijnlijkk eens wetten zal geven aan alle andere werelddelen)" (8: 29). De redelijke
leidraadd krijgt het karakter van een valstrik, een netelige situatie: "de mens is een dier dat,
wanneerr het onder zijn soortgenoten leeft, een baas (Herr) nodig heeft"(am.

van Kant).

Diee baas of heer noemt Kant later ook opperhoofd (Überhaupt), soeverein (Souveran) of
hoogstee staatsmacht. Het woord 'kolonialisme* moest nog worden uitgevonden, hoewel
dee koloniën al bestonden.
Hett vooruitgangsgeloof het moreel en cultureel progressisme, waarvan Kant een
prominentee vertolker was, is niet zonder kwalijke gevolgen gebleven. Aan zijn leidraad
wass en is een gewelddadige rangordening gekoppeld. De verlichtingsfilosofie van Kant is
misschienn niet geëxalteerd, toch springt een zekere zelfoverschatting in het oog, een soort
fixatiefixatie op de potenties van de eigen gemeenschap, mogelijk teweeg gebracht door normenn en waarden van een specifieke plaats en tijd. Zou het een lokale en tijdelijke drang
zijnn geweest om op het wereldtoneel de baas te willen en te moeten spelen? Dat gevoel
kann in elk geval alleen gedijen in de monocultuur van een gemeenschap die zichzelf als
doorr en door regelmatig acht. In de transcendentaalfilosofie weerspiegelt zich een behoeftee tot naturalisering van de plaatselijke cultuur (niet per se de Duitse), gepaard gaand
mett een drang om zichzelf als voorhoede van de wereldgeschiedenis te begrijpen.

11
Kwame Anthony Appiah. In My Father's House, Africa in the Philosophy af Culture, New York/Oxford,, 1992,17. Ter verduidelijking van derelatietussen 'natuur' en 'gevoel' zegt Appiah over Alexander
OummelLL de vader van het Pan-Afirikanisme: "Grammen, once more a representativefigure,takes the
metaphorr ?f ffrmiiy «nH KttHjArn* H H in these startling word»: 'Races, like families, are the organisms and
ordinancess of God; and racefeeling,like familyfeeling,is of drviae origffi"(ibid.).
22
M.nfaH Knfthn nwnt dat ervan een "Konüzsberg Enlightenment" kan worden gesproken: "While it
mightt be an exaggeration to speak of a "Kfimgsberg Eiüighteiimeor m the way m which we speak off a
"RfrHitii PniightwimMit'' and « "Scottish BnHghtemnenf'. it would not be entirely inappropriate either".
Manfredd Knehn, Kmt.A Biography, 21. En Ernst Cassirer heeft reeds terecht opgemerkt *T)e eigenlijke
'filosofie'' van de Verlichting is en blijft iets anders dan de samenvatting van datgene wat haar leidende
denkers,, wat Voltaire en Montesquieu, wat Home af CondüTac, wat d'Alembert of Diderot, Wolff af
Lambertt hebben gedacht en onderwezen". Die Phikaophie der Aufldarung, Hamburg: Feüx Meaner,
1973,, xra.

15 5

Inn dt Kritiek van de praktische rede beweert Kant dat de zuiver praktische wil, in
eenn "oneindig voortgaande progressie" en een "bestendig voortschrijden", het "oerbeeld"
nastreeftt van "de zuiver zedelijke wet" (5: 32-33). Kant waarschuwt er echter tegelijk
voorr dat deze progressie "nooit voltooid kan zijn, omdat de zekerheid in zulke gevallen
nooitt tot apodictische zekerheid wordt en als overtuiging zeer gevaarlijk is". In de Kritiek
vanvan het oordeelsvermogen getuigt echter onze smaak toch wel van een "altijd
voortschrijdendee cultuur" (KU, 17S). En volgens de "conclusie" van De rechtsleer "kan
menn zeggen dat deze algemene en voortschrijdende (fortdauerendé) vredesstichting niet
louterr een deel, maar de gehele doelstelling van de rechtsleer uitmaakt, binnen de grenzen
vann de blote rede" (6: 3SS). Hoe moeten we na eeuwen koloniale geschiedenis die (zendings)drangg tot vredesstichting opvatten? Volgens Kant is vriendschap een noodzakelijk
idee,, maar in welk perspectief moeten we vandaag de dag die vorm van vriendschap
plaatsen?? En hoe is het gesteld met het veto dat de praktische rede ooit uitsprak: "er mag
geenn oorlog zijn"? (6: 3S4). Met andere woorden, hoe is (antropologische) kritiek op de
blotee maat van de Verlichtingspolitiek mogelijk?
Tott het einde van de 19e eeuw vonden zelfs antropologen het nog gebruikelijk
omm niet-westerlingen aan te duiden als 'natuurvolken', getuige bijvoorbeeld de titel van
Karll von den Steinen: Unter den Naturvölkern Zentral-Brasiliens (1894). Tegelijk is er
eenn toenemende kritiek hoorbaar op het "bestendig voortschrijden"van ons "verenigde
gezag".. In de woorden van Johannes Fabian: "Anthropology emerged, less as a science of
humann nature than as the study of the damage done by one part of mankind to another
(andd thereby to all of humanity)".1 En de eerste sporen van een dergelijke kritische
reflectiee op onze etnocentrische bevliegingen zijn ook terug te vinden in het werk van
Emilee Durkheim, De elementaire vormen van het religieuze leven (1912) en Marcel
Mauss,, Essay over de gift (1923). Claude Levi-Strauss trad in hun voetspoor.

'' Johannes Fabian, Anthropology with an Attitude. Critical essays., Stanford, California: Stanford
Universityy Press, 2001,204.
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Inn het hoofdstuk Kosmopolitisme

en schizofrenie bespreekt Lévi-Strauss een

ziektegeschiedeniss vanuit antropologisch opzicht.1 Deze tekst laat zich lezen als kritische
tegenhangerr van Kants kosmopolitische perspectief. Lévi-Strauss relativeert de westerse
ratio:: slechts vanuit het perspectief van onze normaliteit verschijnt het individuele deliriumm van gespletenheid als ziektebeeld. Observeert men andere denkwijzen, van zogenaamdd primitieve culturen, dan ontmoet men eveneens een kosmopolitisme, maar met een
dichotomischee structuur "dichotomieën die effect hebben op het universum in zijn
geheel"^// efficient I'universe dans sa totalité) (RE, 246). Door te wijzen op "analoge
thema'ss in het individuele delirium binnen de hedendaagse westerse samenleving en in de
relevantee collectieve representaties van andere samenlevingen" (RE, 243; VA, 179)
relativeertt Lévi-Strauss onze universeel geachte norm van redelijkheid en gelijkheid. De
vermeendee symptomen van gespletenheid zijn bij niet-westerse samenlevingen juist
kenmerkendd voor hun collectieve representaties - voor hun normale leven. Schizofrenie
reflecteertt dus in de ogen van Lévi-Strauss geen natuurlijke ziekte en ook geen algemene
ziekee toestand van bewoners van andere werelddelen, het is geen wetteloze toestand van
wildenn die met verenigd gezag moeten worden onderworpen. De getwijnde leidraad van
diee wilde vrijheid houdt verband met een ander kosmopolitisme:

Hett kosmopolitisme van de Chinook stelde hen in het bijzonder in staat om de wereld als gespleten
tee denken, en om deze notie op alle gebieden te ontwikkelen waar zij kan worden toegepast Li
tegenstellingg tot de schizofreen die slachtoffer is van een gespletenheid die zijn innerlijke ervaring
naarr buiten projecteert, gebruikt de samenleving van de Chinook de gespletenheid, vanwege de
concretee manier waarop zij zich aan de wereld aanpast, om er een filosofie uit af te leiden (RE,
251;; VA, 185)

Hett kosmopolitisme dat Lévi-Strauss bij niet-westerse samenlevingen meent aan te
treffen,, laat zich begrijpen als een transformatie van de fundamenten van de Verlichting,
enn in het bijzonder van het kantiaanse kosmopolitisme. In het teken van dit dichotomisch
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Het betreft hPffftfrE* twaalf van De blik van veraf (1983). Dit hoofdstak opent als volgt: "De overwegingenn van de Zweedse psychiater Dr. Torsten Herner over de ettologte van schizofrenie, geeft
mythologenn stof om over na te denken** (RE, 241; VA, 177). Strikt gesproken gaat het bier dos om een
'mythologischee invalshoek'. Lévi-Strauss lijkt bier 'mythoioog' en 'antropoloog' als equivalent op te
vattenn (en datrechtvaardigtook fpigp™ de Engelse vertaling van "anthropologists'' voor het Franse
"mythologDes**)-- De stadie die stof tot mwfewfa*» geeft is van: MD. Torsten Herner. "Stgificance of the
bodyy image in schizophrenic thinking", American Jovrnat ofPsychotherapy, XDC, 3,1965,455-466.
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kosmopolitismeeformuleertde structurele antropologie een felle kritiek op de 'natuurlijke'
redelijkheidd van onze verenigingsdrang. In Ras en cultuur, een tekst die Lévi-Strauss in
19711 op uitnodiging van de UNESCO heeft geschreven (een onderdeel van de organisatie
waarr Kant van droomde), trekt hij fel van leer en typeert hij onze ideeën als "een ideologischee camouflage van meer reële tegenstellingen die gebaseerd zijn op de wil tot
onderwerpingg van anderen en op machtsverhoudingen" (RE, 43; VA, 20). Lévi-Strauss
meentt dat inmiddels de "oude demonen van de rassenideologie zijn uitgedreven" (ibid.),
maarr observeert toch ook weer nieuwe "gevoelens van weerzin, en zelfs vijandigheid"
(RE,, 44; VA, 21).
Dee kritiek op het verlichtingsdenken is nooit louter een antropologische
aangelegenheidd geweest. Vlak na de Tweede Wereldoorlog, omstreeks dezelfde tijd dat
Lévi-Strausss zijn eerste en baanbrekende werk publiceerde, De elementaire structuren
vanvan verwantschap (1949), verscheen ook de Dialectiek van de Verlichting van Theodor
W.. Adorno en Max Horkheimer. In dit werk wordt een filosofische kritiek op de westersee rationaliteit en metafysica ontwikkeld, mede op basis van de antropologie van Marcel
Mauss,, maar vooral in het verlengde van het werk van Nietzsche, Marx en Freud.
Horkheimerr en Adorno bekritiseren de Verlichting zoals nog nooit eerder is gedaan:
"Verlichtingg is totalitair zoals elk ander systeem".1 In het hoofdstuk "Begrip van de
Verlichting"" waarin het positivisme als twintigste-eeuwse versie van de Verlichting wordt
geanalyseerd,, komt een belangrijk aspect ter sprake, het gevoel van angst: "Verlichting is
dee radicaal geworden, mythische angst. Haar laatste product, de zuivere immanentie van
hett positivisme, is niet veel anders dan een universeel taboe. Er mag Überhaupt niets
buitenn zijn, omdat louter de voorstelling van 'daarbuiten' de eigenlijke bron van angst
is".2 2
Lévi-Strausss was universitair geschoold als filosoof, maar heeft zich na zijn studie
vann de filosofie afgewend. Het doel dat hem tijdens en na dit afscheid voor ogen stond,
kann vrijwel niet anders worden begrepen dan als een soortgelijke kritiek als die van de
DialectiekDialectiek van de Verlichting. Maar Lévi-Strauss heeft zeker niet enkel en alleen het
Verlichtingsdenkenn willen bekritiseren. Hij meende dat er nog een ander kosmopolitisme
mogelijkk was, een andere dialectiek, een wisselwerking met 'daarbuiten'. In De
11

Theodor W. Adorno, Max Hoikrimer Dialektik der Aufkldrung, Frankfort am Main: Fischer Verlag,
1984,25. .
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elementaireelementaire structuren van verwantschep presenteert Lévi-Strauss zich als een echte glo
balisee die het werk van vooroorlogse auteurs zoals Mauss en Durkheim voortzet.1 Zijn
oeuvree draagt verder alle kenmerken van een 17e of 18e eeuwse systematiek, het is een
queeste,, een zoektocht naar een ander kosmopolitisme. Christopher Johnson merkt
terechtt op: "Lévi-Strauss remains an example of the old school of intellectual production"" 2 Er zijn inderdaad tal van uitspraken in het werk van Lévi-Strauss te vinden die
wijzenn op een "inherently philosophical orientation*'.3 Johnson duidt die 'oude school' en
'filosofischee oriëntatie' aan als "quasi-Leibnizian".4 Ik zou zeggen: kritisch en transcendentaall kortom kantiaans.
Dee structurele analyse is bepaald niet ontbloot van een "esprit systematique".5 Zo
wordtt in de Ouverture van de Mythologica 's dit onderzoek als 'continu' gekenmerkt: "de
continuïteitt ... vanaf De elementaire structuren van verwantschap" (CC, 17; RC, 9).6
Dachtt Lévi-Strauss evenals Kant aan continue progressie? Op een paradoxale wijze lijkt
continuïteitt gecombineerd te kunnen worden met het hierboven geschetste dichotomisch
kosmopolitisme.. Gingen de gedachten van Lévi-Strauss misschien toch uit naar een soort
redelijke,, kritische en mogelijk zelfs categorische leidraad? Hoe nu? Kan men serieus
bewerenn dat Lévi-Strauss, als specialist van andere culturen en als systematische
relativist,, heeft gemeend - evenals Kant - dat het andere kosmopolitisme ons van nature
iss opgelegd? Of was er altijd maar één vorm van kosmopolitisme? Was de Verlichting
reedss een mythe? Uit mijn analyse zal blijken dat De elementaire structuren van
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In het eerste hoofdstuk in Structurele antropologie 2, refereert Lévi-Strauss uitvoerig aan andere antropologen,, zoals Frazer, Boas, Malinowski, Radclifie-Brown. Christopher Johnson typeert de relatie met
Samee {Critique de la reason dialectique) en De Beauvoir (Le Deuxième sexe) zetts als een "respectml
cohabitationn of philosophy and anthropology", maar dit respect was van korte duur Christopher
Johnson.. Claude Lévi-Strauss. The Formative Years, Cambridge Universny Press, 2003,46.
22
Ibid., 185.
33
find., 30 en 184.
44
Ibid, 52 en 53. Johnson gebruikt zetts een keer de uitdrukking "LeibiBzian" (117). Marcel Hénaff
meentt eveneens dat er een verband gelegd kan worden tossen Lévi-Strauss en Leibniz, hoewel meteen
crucialee lacune: "het denken van Lévi-Strauss zou beier gedefinieerd kunnen worden als een
leibnizianianee zonder goddelijk verstand": Mated Hénaft Claude Lévi-Strauss et l'anthropohgie
structuraie,structuraie, Belfond 1991,31.
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Ernst Cassiier. Die Philosophie der Aujklarung, 9. Soms lijkt Lévi-Strauss te neigen naar een soort
transcendentaall systeemdenken: "In theorie, zoniet in praktijk, is geschiedenis ondergeschikt aan
systeem"" (TSM, 233). Als men de tekst verder leest, wordt het rigide aspect van deze bewering
gerelativeerd:: "Maar met betrekking tot een samenleving die deel uitmaakt van de geschiedenis, wordt
classificatiee in eindige groepen onmogelijk".
66
De Mythological omvatten vier delen, icspecdeve^k. Rauw en gekookt (Le Cru et le cutf), Van honing
naarnaar as (Du Miei aux cendres). De oorsprong van tafelmanieren {JJOrigine de manières de table) en De
naaktenaakte mens (L'Homme nu).
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verwantschapverwantschap ook niet geheel vrij zijn van de oude demonen van de rassenideolog
Maarr het werk van Lévi-Strauss heeft ook een revolutionaire omslag teweeg gebracht, hij
heeftt begrepen dat de mythische macht niet een puur on-westerse aangelegenheid is: er
bestaatt volgens Lévi-Strauss, van nature, een universele drang waaraan elke gemeenschapsvormm en elke cuhuurvorming onderhevig zou zijn, een machtige interventie die
"tegelijkertijdd de universaliteit van neiging en instinct, en het dwingende karakter van
wettenn en instituties bent" (SEP, 12).
Inn volgende publicaties neemt Lévi-Strauss expliciet afstand van de sciëntistische
uitgangspuntenn van De elementaire structuren. Zo wordt bijvoorbeeld in Het wilde
denkendenken het model van de oude wetenschapper als 'ingenieur' tegenover het denken van
dee 'bricoleur' geplaatst, en met behulp van dit begrip van 'bricolage' ontwikkelt LéviStrausss wederom een poging om een wezenlijk ander kosmopolitisme te ontwikkelen.
Volgenss Derrida kan zelfs worden gezegd "dat de bricolage het kritische taalgebruik zelf
is"" (ED, 418)). Was reeds in De elementaire structuren de invloed van de structurele
linguïstiekk waarneembaar, Lévi-Strauss heeft nadien als linguïstisch antropoloog en
semioticuss - met Het wilde denken als scharnierpunt en de Mythological als chefd'oeuvred'oeuvre - zijn kosmopolitisme en anaclastische denken tot een hoogtepunt gevoerd.1 De

MythologicalMythological omvatten de tot op heden ongeëvenaarde pogingen tot reconstructie e
rehabilitatiee van de Noord- en Zuid Amerikaanse mythologie als evenknie of renaissance
vann een andere mythologie dan de Christelijke of Griekse.2 In die zin moet zijn afscheid
vann het westerse verenigde gezag, behalve als kritisch, ook zeker worden opgevat als een
nostalgischee vlucht naar een arcadisch denken, weg uit een gewelddadig Europa van
omstreekss 1935, dat haastig ten onder dreigde te gaan, of in zijn ogen misschien al
verlorenn was. Als de geest en de redelijke verenigingsdrang van de Verlichting niet altijd
all een mythe is geweest, dan is deze dat zeker na éeAfythologica's geworden.

'' Ia Rauw en gekookt wordt de wetenschap van mythen vergeleken mefanaclastkk", een ouderwetse
benamingg voor de optica, dat wil zeggen de studie van (licht)reflexks. Lévi-Strauss geeft hierbij de
volgendee toelichting: "in tegenstelling tot de filosofische reflectie, die pretendeert terug te gaan tot haar
eigenn bron, betreft het hier de reflecties van stralen die geen andere dan een virtuele bron hebben'* (CC,
13). .
22
In het eerste hoofdstuk zal ik nader ingaan op twee studies waarin de relevantie van de
structuralistischee methode wordt onderzocht ten aanzien van de westerse oudheid en Renaissance:
Oudemans,, Th.C.W en A.P.M.H. Lardinois. Tragic Ambiguity. Anthropology, Philosophy and
Sophocles'Sophocles' Antigone. Leiden: E.J. Brill, 1987. Gonsalv Mainberger, Rhetorica II. Spiegelingen des
Geistes.Geistes. Sprachfiguren bei Vico und Lévi-Strauss, Stuttgart 1988.

20 0

Lévi-Strausss gebruikt met de visionaire taal van Kant, hij drukt zich in ambigue
bewoordingenn uit, gekleurd door melancholie, sensualiteit en nostalgie. Toch staat hem
paradoxalerwijss bijna hetzelfde visioen als Kant voor ogen, zo fantastisch beschreven in
TriesteTrieste trapen. Hij was op zoek naar iets, maar hij moest ook toegeven dat het daar (laat
staann hier) niet meer bestond: Tessentiel est perdue" (TT, 300). Hoe zou dat essentiële
verlorenn kunnen zijn gegaan? Is die kiem van schyzofrenie dan ooit ergens geweest? Een
antwoordd vinden we in Lévi-Strauss' inleiding tot het werk van Marcel Mauss, waar hij
overr etnische noties zegt dat ze "tot de orde van het denken" behoren, en voorts meent
bijj dat die "magische operaties berusten op de restauratie van een eenheid, niet een
verlorenn maar een onbewuste eenheid (want niets is ooit verloren (car rien n 'est jamais
peraufperauf (IM, XLVII).
Dachtt Kant niet ook op grond van magische denkoperaties en met zicht op een
nooitt verloren redelijke idee, onze autochtone gemeenschap in progressieve banen te
kunnenn leiden, in derichtingvan mondiale eenheid? Het kosmopolitisme van Lévi-Strauss
komtt tot uitdrukking in zijn fascinatie voor een 'magisch' verenigingsproces, denkoperatiess van hemzelf en anderen, een herweven van verscheurde netwerken. LéviStrausss beoogt aan te tonen dat alle autochtone gemeenschapsvormen als weefgetouwen
wordenn aangedreven door sociaal-cuhurele angsten en verlangens. Maar als nu die
"magischee operaties" niet zijn constructies en denkbeelden zijn, geen projecties van LéviStrauss'' eigen ideaal of verlangen, van wie zijn ze dan wel? Het gaat wellicht om een
soortt objectievefictieszoals Clifford Geertz die heeft omschreven: "fictions, in the sense
thatt they are 'something made', 'something fashioned' - the original meaning officio nott that they are false, unfactual, or merely 'as if thought experiments".1
Wass het besef van Lévi-Strauss van een verloren wereldcultuur een exacte
weerschijnn van Kants idee van een algemene kosmopolitische toestand? Hoe moeten we
dee relatie begrijpen tussen de Kchtende idee van een wereldgemeenschap die Kant in de
verree toekomst ziet opgaan en de ondergaande mythe van een wereldgemeenschap, die
volgenss Lévi-Strauss elders en ergens in het verre verleden moet hebben bestaan? Waar
houdtt Lévi-Strauss met zijn virtuoze, mythische mozaïeken de logica van de zuivere rede
slechtss een spiegel voor, en wanneer barst dit spiegelbeeld? Hoe onderscheidt dh
zinderendee sensuele simulacrum van een anaclastisch denken zich nog van het lichtende
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voorbeeldd van de reflectiefilosofie? Is het structurele kosmopolitisme als een grote mythe
vann de mythe een iteratie, een in principe eindeloos zich repeterende verdubbeling van het
transcendentalee kosmopolitisme? Kant meende dat zijn ideeën met geëxalteerd waren,
hoee redelijk zou het wilde denken van Lévi-Strauss binnen worden genoemd? En als het
werkk van Lévi-Strauss mets meer dan een bizarre, exotische variant van Kants quasi-

redelijkeredelijke visioen is geweest, waartoe zouden we dan nog De elementaire structuren van

verwantschap,verwantschap, Het wilde denken en de Mythologica's grondig willen lezen? Denken
daarr heus een andere maat te vinden of een andere regel? Jean-Louis Siran merkt op dat
Lévi-Strausss in de Ouverture van Rauw en gekookt "de oppositie van het sensibele en het
intelligibelee tracht te transcenderen, hetgeen exact het probleem is waarvoor Kant zich
gesteldd zag".1 Wilde Lévi-Strauss exact hetzelfde als Kant?
Dee Mythologica's laten zich niet louter lezen als een soort monadologie of een
zuiverr symmetrische, taxonomische transcriptie van de txanscendentaalfilosofie. LéviStrausss stond wellicht een logische en tijdloze analyse voor ogen, toch moeten die mythologica'ss op één of andere manier ook een kritische lading hebben. Als volgens Kant de
gedachtee van een scheiding van theorie en praxis al een "schandaal"2 was, hoe zouden
dann ooit van Lévi-Strauss de polemische en sociaal-politieke motieven - zelfs in zijn
meestt abstracte verhandelingen - ontkend kunnen worden? Niet alleen Het wilde denken
(expliciett gericht tegen Jean Paul Sartre) maar ook de Mythologica's laten zich zeker
begrijpenn als een reeks kritische transformaties.
Hett kosmopolitisme van Kant wordt door Lévi-Strauss getransformeerd en hij
steltt daarmee zowel ethische als esthetische aspecten van het westers etnocentrisme aan
dee kaak Als geoloog van het wilde denken meende Lévi-Strauss niet dat onze cultuur
gelijkk of gelijkwaardig is aan andere culturen, hij wilde een tegenwicht bieden en het
monocuhurelee geweld van het trans-atlantische imperialisme onthullen: de zuivere rede,
diee zichzelf zo bloot (en dus kwetsbaar) vond, is altijd rauw geweest - om een categorie
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Jean-Louis Siran. L 'illusion mythique, mythique, Paris 1998,73.
In zijn essay uit / 793, Over de gemeenplaats: gemeenplaats: dat hm in theorie wel Juist zijn, maar deugt niet voor de
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uitt Rauw en gekookt te gebruiken. Zo onderwerpt Lévi-Strauss op een subtiele manier,
mett zijn specifieke stijl van gedistantieerde passie, onze (technische) vooruitgang aan
kritiek:: "wat een stalen bijl superieur maakt aan een stenen bijl is niet dat de eerste beter
iss gemaakt dan de tweede" (AS, 255; SA1, 230). In die zin balanceerde Lévi-Strauss
steedss op een grens, tussen culturen, en meende mj zich te kunnen distantieren en
tegelijkertijdd de gestaalde eigendunk van de westerse cultuur te kunnen blootleggen.
Vanuitt een schizofreen uitgangspunt transformeerde Lévi-Strauss dee apriorische kritiek in
een,, om eenformuleringvan Foucauh te gebruiken, "praktische kritiek die de vorm
aanneemtt van een mogelijke transgressie".1 Daartoe worden de etno- en eurocentrische
estheticaa en ethiek van Kant, zoals mj die met name heeft geformuleerd in de Kritiek van
hethet oordeelsvermogen en de Metafysica van de zeden, gedecentreerd en getransformeerd.
Dee vaak impliciete cultuurkritiek van de structurele antropologie heeft
verstrekkendee consequenties voor Kants opvattingen omtrent ethische wedekerigheid en
zijnn idee van ideale vriendschap als zuiver redelijke broederschap. Lévi-Strauss stelt een
grondgelooff aan de kaak dat Oudemans bondig heeft verwoord: "we do not live by
'mythical'' but by 'rational* thought".2 Met name in de Mythologica 's weet Lévi-Strauss
opp overtuigende wijze te demonstreren dat morele relaties overal en altijd een effect zijn
vann een onbewuste chemie van ethische en esthetische waarden. Het praktische en
politiekee effect van Lévi-Strauss' transformerende kritiek op de Kants regel en maat,
betreftt de transcendentaalfilosofie in haar geheel, maar vooral de hiërarchische relatie
tussenn esthetica en de ethiek ondergaat een ware metamorfose.
Hett denkbeeld van een zuiver redelijk idee van een vredige wereldgemeenschap
enn de bijbehorende metafysica is een mythe. De transcendentale metafysica's blijken niets
anderss te zijn dan mythologica's. De structurele antropologie blijft met dh inzicht niet
staann bij een soort regionale kritiek. Zoals gezegd beoogt Lévi-Strauss aan te tonen dat
eenn ander kosmopolitisme mogelijk is, een idee van een algemene kosmopolitische
toestandd zonder het kantiaanse vooruitgangsgeloof; zonder de rationalistische hiërarchie
vann ethische en esthetische waarden en normen, zonder de apriorische schema's. Deze
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omkeringg van Kants transcendentaalfilosofie

heeft Lévi-Strauss aldus beknopt

samengevat:: "Je détoume settlement è mon usage la notion kantienne de schematisme"
(ikk wend de kantiaanse notie van schematisme slechts voor mijn eigen gebruik aan).1 De
interpretatiee van deze uitspraak vormt een leidraad voor een groot deel van mijn studie
vann de relaties tussen het werk van Kant en Lévi-Strauss.
Voorr degenen die menen dat de kosmopolitische uit- en inzichten van Kant en
Lévi-Strausss tot een lang vervlogen of na-oorlogs verleden behoren, hoef ik alleen maar
tee wijzen op het perspectief ("the view") dat Richard Rorty ons biedt in een tekst waarin
hijj zijn opvattingen over "een grotere menselijke solidariteit" toelicht:

Thee view I am offering says mat there is such a thing as moral progress ... the ability to see more
andd more traditional differences (of tribe, religion, race, customs, and the lite) as unimportant
whenn compared with similarities with respect to pain and humiliation - the ability to think of
peoplee wildly different from ourselves as included in the range of'us*( mijn curs.)2
Rorty'ss "view" verschilt niet wezenlijk van Kants perspectief. Ook Lévi-Strauss heeft
progressiee nooit afgezworen, hij spreekt in Ras en geschiedenis zelfs van "vergroting van
dee coalitie (élargir la coalition)" (AS2, 419; SA2, 360). Lévi-Strauss zou echter niet
zoalss Kant en Rorty van een morele vooruitgang spreken. Lévi-Strauss meende het
westersee geweld een halt te kunnen toeroepen door een beroep te doen op een "heilige
plichtt van de mensheid" om "nooit te vergeten dat geen enkelefractievan de mensheid
overr de formules beschikt die op allen (a l"ensemble) toepasbaar zijn, en dat een
mensheidd die zich verenigt tot één manier van leven ondenkbaar is, want dat zou een
verhardee {ossifié) mensheid zijn" (AS2, 420; SA2, 361). Gesteld nu dat de
transcendentaalfilosofiee en de structurele antropologie twee views zijn geweest op onze
blindee veremgmgsdrang, is het (neo)pragmatische progressisme van Rorty dan niet een
herhaaldeherhaalde nostalgische toekomstprojectie van een verhard "us"? Een herhaling van
bijvoorbeeldd de woorden van Franz Boas: "the enlarging of the moral community" (mijn
curs.).33 Wederom moet de vraag gesteld worden: "the moral community" van wie?
Vanuitt welk perspectief en met welk doel werd en wordt er gestreefd naar "the range of
11
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'us'"?? Ogenschijnlijk belangeloze, kosmopolitische perspectieven op "us" lijken gegrond
inn een zekerheid van een integrerend en unificerend perspectief van een familie van
superego's,, een zich ad nauseam herhalende beweging, die waarschijnlijk al ver vóór het
cartesianismee de dominante macht en het vermogen ("the ability") van een zich verplaatsendd centrum is geweest.1
Geïnspireerdd door het zogenoemde mythische denken dacht Lévi-Strauss beter
gestaltee te kunnen geven aan een kosmopolitisme dat vanuit ons perspectief altijd werd
beschouwdd als ziek en inferieur. Maar is deze mythos wezenlijk iets anders dan de logos,
dee Idee van de Verlichting zelf, de mythe van de Verlichting? Het lijkt mij evident dat de
nostalgiee die aan het structurele kosmopolitisme kleeft, met de daarmee gepaard gaande
unificerendee en totaliserende ontologie van elementaire structuren en het heruitgevonden
essentialisme,, eveneens roept om deconstructie, een hernieuwde kritiek op het netwerkendee zelf van onze oppermacht.
Inn Fabians Time and the Other moet Lévi-Strauss de kritiek in ontvangst nemen
diee hij het liefst voor anderen reserveerde: het structuralisme is een verzameling "metafysischee speculaties vermomd als empirische wetenschap".2 Een vermomming van een
"exclusieff 'wij', een 'wij' dat de Ander op alle niveaus uitsluit, behalve op het niveau van
ideologischee verduistering waar iedereen lippendienst bewijst aan de 'eenheid van de
mensheid"'.33 Dit is een kritiek waarin ook nog het geluid van Adorno resoneert: "geen
enkelee universele geschiedenis leidt van de wilde naar de mensheid, maar er is er wel één
diee leidt van de katapult naar de atoombom".4 Ik zou Time and the Other weinig recht
doenn - ik ken geen ander boek dat filosofie en antropologie zo grondig verbindt - als ik
niett de belangrijkstefilosofischeimplicatie ervan zou belichten.
Fabiann betoogt dat onze relatie tot andere culturen sinds de Verlichting gebaseerd
iss op een objectivistische benadering en een quasi-wetenschappelijke rol van de
toeschouwer.. Het is deze blik die ook het denken van Lévi-Strauss heeft bepaald. LéviStrausss is "first and foremost a viewer (and perhaps voyeur)".3 Aan deze buk lijkt
onlosmakelijkk een politieke hegemonie verbonden:
11

Zie: Deconstruction and Pragmatism (cd. Chantal Monfle) en The category of the person, Michael
Carritbers,, Steven Collins, Steven Lakes (ed.), Gunbridge University Press 1985.
22
Johannes Fabian Time and the Other, How anthtropologie makes its object, Colombia University Press,
NY,, 1983,143.
'Ibid.,, 157
44
Ibid., 159, (uit Negative Dialektik),
33
Ibid., 67.
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Thee hegemony of the visual as mode of knowing may mus directly be linked to the political
hegemonyy of an age group, a class, or one society over another. The ruler's subject and the
scientist'ss object have in the case of anthropology (but also of sociology and psychology), an
intertwinedd history.'

Dezee geschiedenis gaat tenminste terug tot Kant: de andere mens is een diersoort dat een
baass nodig heeft. Ook de structuralist observeert vanuit het standpunt van een
opperhoofd,, en denkt dus, in het geheim, dat de ander hem toebehoort. Veena Das
onderwerptt eveneens "deze waarheid" aan kritiek door het geraffineerd esthetische
machtseffectt van de voyeur in beeld te brengen: "This truth (..) needs the envelope of
beautyy to hide it and yet make it available to the gaze".2 De antropologische kritiek heeft
ookk bij Veena Das betrekking op de specifieke - ethische en esthetische - effecten van
watt men beschouwt als 'de waarheid', als onvervreemdbaar eigendom, als ingesloten in
dee valstrik van 'ons'.
Hadd Lévi-Strauss in zijn decentrering van het transcendentalisme de ontleding van
tallozee magische operaties op het oog, toch heeft hij de macht van zijn eigen theoretische
blikk onderschat. Hij meende zelfs een "inventaris" te kunnen opmaken (CC, 18). Een
soortt kantiaanse verzameling van categorieën die aan elke gemeenschap ten grondslag
zouu liggen en die bepalend zou zijn voor de binding van het individu aan de familie en de
gemeenschapp (stam, dorp, stad, land, natiestaat). Het gaat om elementaire structuren die
zowell het privé-domein als het nationale, publieke domein zouden reguleren. Die
regulatiess gaan niet zonder het geweld en de inventiviteit van een machtscentrum, een
krachtt die we graag 'ik' of 'wij' noemen als we er bij (willen) horen, en in andere
gevallenn hebben we het liever over 'hij' of 'zij', meestal als we 'een dier' dreigen te
worden,, onderworpen aan de macht van de anderen 'daarbuiten'. Lévi-Strauss, en op een
anderee manier Richard Rorty met zijn ironische concept van "poeticized culture"3,
bekijkenn die inventieve macht eenzijdig en maken hem mooier dan hij is. Ik onderschrijf
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Ibid, 122.
Veena Das. T h e Act af Witnissing, Violence, Poisonous Knowledge, and Subjectivity" in: Violence
andand Subjectivity, Berkeley/Los Angeles/Lonaon: IMvereity of roHfemia press, 2000,207.
33
Rorty: Contingency, irony, and solidarity, 68. Zie ook nüjn: T h e Poetic Community: Kant after
Rorty",, in: Sensus Communis in Multi- and Intercuitural Perspective. On the Possibility of Common
JudgmentsJudgments in Arts and Politics, onder redactie van Heinz Kimmerle/ Henk Oosterling; Bij Konigshausen// Neumann, Warabmg 2000, (157-170).
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hett inzicht van Veena Das en Arthur Kleinman: "One cannot draw a sharp fine between
collectivee and individual experiences of social violence. These are so thoroughly
interwovenn that morai processes (t.e. social engagements centered on what is at stake in
relationships)) and emotional conditions are inseperable".
Christinee Korsgaard merkt in haar Creating the Kingdom of Ends op: wanneer
eenn groep mensen in hetzelfde territorium woont, hebben ze een imperialistische drijfveer
("imperativee 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
politiekee partijen dikwijls zo lijken op huwelijksperikelen.2 Maar wat kunnen we nu nog
onderr "hetzelfde territorium" verstaan? De prioriteit en superioriteit van onze
"huwelijksperikelen",, en de daarop gebaseerde bewustzijns- en identiteitsfilosofieën, de
autochtonee politieke mythen, ficties, constructies en fictieve reconstructies, moeten
wordenn gedeconstrueerd. De ontregeling van die logica's impliceert een splijting of
verschuivingg van de grond waarop elk idee van solidariteit - 'the family of man' - en elke
notiee van verwantschap en gevoelens van saamhorigheid en gezelligheid zijn gebaseerd
(Kantt noemt het Gemeinsirm). In de woorden van Jacques Derrida: er is een "interruptie"
vereistt van "de familiaire muziek" (DTA, 68; 150).
Alss er andere begrippen en andere views mogelijk zijn, en misschien wel meer
dann één vorm van kosmopolitisme, dan impliceert dat toch ook op z'n minst de
mogelijkheidd van een andere, niet-unificerende en een met-totalitaire politiek. Moeten we
daarbijj denken, zoals Judith Butler in Antigone 's Claim stelt, aan een "sustaining web of
relations",, en hebben wij wederom behoefte aan "new schemes of imemgibilrty"?3 Deze
roepp om een "volhardend web" is niets anders dan een post-struturele continuatie, en de
vraagg of "nieuwe schema's" mogelijk zijn, laat zich eenvoudig ontkennend beantwoorden.. Wat resteert er dan nog van de kosmopolitische visioenen?
Nadatt is gebleken dat Kants puristische moraal wortelt in een bepaalde lokale
grond,, verbonden aan "stambegrippen" van een "stamboom" (A 81-82; B 107-108) die
misschienn hier en daar vruchten blijven afwerpen - soms zelfs nog smakelijk bevonden
'Veemm Das and Arthur Kktnman. Introduction to Violence and Subjectivity (ed Veena Das, Arthur
KVnnrqm,, Mamphda Ramphefe and Pamela Reynolds^ Berkeley/Los Angeles/London: University of
Californiaa Press, 2000,5.
22
Christine M Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, Cambridge, New York: Cambridge University
Press,, 1996,373.
33
Judith Bauer. Antigone's Claim. Kinship Between Life and Death, New York: Colombia University
Press,, 2000,24.
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enn nadat is ingezien dat het structuralistische web opgehangen is aan (om de metafoor
nogg even voort te zetten) getransformeerde en gedecentreerde takken, is het organistischee en genealogische begrip van kosmopolitisme van Kant en Lévi-Strauss aan
deconstructiee toe. Zowel het transcendentale als het structurele kosmopolitisme moeten
plaatsmakenn voor strategieën, inventieve deconstructies, politieke en filosofische
institutiess die recht doen aan alteriteit Kortom, het wordt de hoogste tijd voor andere
kosmopoütieken. .
Jacquess Derrida heeft er reeds 'm De la grammatologie op gewezen dat de
nostalgiee van Lévi-Strauss niet geweldloos is. En in Het schrift en de differentie, in het
hoofdstukk De structuur, het teken en het spel in het vertoog van de menswetenschappen
blijktt ook hoe de structurele antropologie "de premisses van het etnocentrisme in zijn
discourss opneemt op het moment dat het ermee breekt... ondanks al zijn verjongingen"
(ED,, 414-15). In aansluiting op de kritiek van Derrida zal ik in het eerste hoofdstuk
nagaann in welke zin Lévi-Strauss inderdaad de premisses van Kants ethiek overneemt op
hett moment dat hij met de transcendentaalfilosofie breekt. Het is genoegzaam bekend dat
Derridaa de structurele linguïstiek, als fonologie, en de antropologie van Lévi-Strauss als
variantt daarvan, heeft bekritiseerd als voortzettingen van de metafysische ethiek, van "de
ethiekk van de tegenwoordigheid", "van een nostalgie naar de oorsprong, van de
archaïschee en natuurlijke onschuld, van een zuiverheid van de aanwezigheid en van de
aanwezigheidd op zich in de spraak" (ED, 427). De deconstructie van het structuralisme
komtt in De tijd geven tot een voorlopige finale, waarin het "rousseauistisch schema"
(DT,, 89-90; 66), dat eveneens reeds Kants Idee van kosmopolitisme reguleerde, tot in de
finessesfinesses wordt geanalyseerd. Het is ook dit schematisme en de daarmee samenhangende
ethiek,, die Derrida deconstrueert als het om het werk van Kant gaat,'mMarges - van de
filosofie.filosofie. Over het recht op filosofie. La vérité en peinture. Over gastvrijheid. Over een
apocalyptischeapocalyptische toon die recentelijk in de filosofie wordt aangeslagen. Derrida geeft
hett ware een contra-wending aan Lévi-Strauss' transformatie van de transcendentaalfilosofie,filosofie, waardoor ook het (her)lezen van Kant weer van belang wordt: "Kant moet
zonderr twijfel anders worden gelezen, maar men moet niet ophouden met hem te lezen"
(DP,, 84).
Eenn vergelijking van de uitgangspunten en motieven van Kants metafysica's en
Lévi-Strauss'' mythologica's kan niet blijven staan bij een neutraliserende afweging van
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voorss en tegens. He interpreteer de structurele transformatie van het transcendentale
kosmopolitismee als opmaat voor de deconstructie van Derrida. De Mythologica 's zijn een
soortt prelude waarin "de familiaire muziek" reeds met andere oren wordt beluisterd en
anderee ogen wordt gelezen.
Hett anaclastische denken van het structuralisme speelt zich echter afin een kader
datt voorgevormd is door het geloof in de maakbaarheid van de wereld, een inventiviteit
diee eveneens ingegeven is door een streven naar vereniging. Door Kant werd het
verlangenn naar eenheid als zuiver redelijke wet van het zuivere Zelf en als de wetgevende
machtt van de natiestaat begrepen. Lévi-Strauss meent daarentegen, dat ook daar waar de
kolonialee geest nog geen voet aan wel heeft gezet, een universeel-wetgevende macht
structureell aanwezig zou zijn, die logica moet er zijn" (SEP, 547, ESK, 440). Beide
auteurss geloven in de hegemonie van een of andere logica.
Derridaa affirmeert de Verlichting, hij is "uitgesproken vóór de Verlichting (Les
Lumières)Lumières) van een nieuwe, universitaire Verlichting (AufklarungJT (DP, 466), maar
tegelijkk distantieert hij zich van de gedachte van een beoogde vereniging of een herstel
vann een a priori of a posteriori geruïneerde eenheid. De uitzichten die Derrida weet op te
roepenn zijn mogelijk sceptischer dan die van Kant, de gedeconstrueerde relaties zijn
tegelijkk wilder dan die van Lévi-Strauss, en hij werpt hoe dan ook licht op een kosmopolitischee toestanden die tot verleden noch toekomst behoort - of tot beide, misschien
zelfee tegelijkertijd. Derrida geeft in het bijzonder in Het recht op filosofie vanuit

kosmopolitischkosmopolitisch perspectief, maar ook in Kosmopolieten aller landen, kop op! een visi
opp het kosmopolitisme van voorheen en somt, wederom in reflectie op Kant, in The
JutureJuture of the profession or the university without condition puntsgewijs de aspecten op
vann een "force of resistance", een "critical and more-than-critical (deconstnictive)
unconditionality".22 Het gaat hier om een notie van vrijheid, "een onvoorwaardelijke
vrijheid"" tegen de horizon van "modialisation in preference to 'globalization' so as to
maintainn a reference to the world - monde. Welt, mundus - which is neither the globe nor
11

Of zoals Dcfl Hymes het beknoptformuleertals commentaar op De Sanson's onderscheid tussen
langelange ea parole: " De Saussure, whoformulatedthe distinction, shares in a tradition in French thought
thatt Tmifc T>nMirim MmiM, MrilleT, nanacht andtoday.Lew-Strauss, a tradition which sees the unit of
latigmiflBB «iHriw>twttrffinaallife « reading in their unity as Dfodncts of the human mind, either on the
generall plane or in the context of a paiticolar socie^ (1983,39, i n ^ ons.)
** Jacques Derrida, "The future of the profession or the university without condition (thanks to the
"HmtMmhWW - what could take place tomorrow)", in: Jacques Derrida and the Humanities. A Critical
ReaderReader (ed Tom Cohen). Cambridge Unwersny Press, 2001,28 en 39
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thee cosmos".1 De kxtsmopolmek van Derrida is een deconstructie van het kosmopolitisme,, een perfonnativHeit die 'kosmos', 'globe' en 'wereld' tegen elkaar uitspeelt,
waardoorr de autosuggestie van elke kosmologische sluier wordt verscheurd. En de
restenn van de (logische) relaties van voorheen worden, bijvoorbeeld in Spectres de Marx,
opp de volgende wijze weer met elkaar verweven (ik vertaal):

Hett is een ontijdige relatie (un Hen intempestifi en zonder statuut, zonder titel en zonder naam,
nauwelijkss publiek, als het niet al clandestien is, zonder contract, "out of joint", zonder
coördinatie,, zonder partij, zonder vaderland, zonder nationale gemeenschap (een Internationale
voor,, tijdens en voorbij elke nationale bepaling), zonder burgerschap, zonder tot een klasse te
behoren.. Wat nier wordt benoemd, onder de noemer van een nieuwe Internationale, is dat wat
beantwoordtt aan de vriendschap van een alliantie ( SM, 141-142; 85-86).

Ikk breek het citaat af. Wanneer ik de 'zonders' er uit filter, blijven de volgende residuen
over:: ontijdige relatie en vriendschap. Er wordt iets nieuws aangekondigd, niet een
nieuwee "zelvigheid" (mêmeté).3 Geen continuatie van een kantiaanse of lévi-straussiaanse
progressiee van ons. Mijn vraag ten aanzien van de woordcombinatie "ontijdige relatie"
will ik als volgt formuleren: hoe overtuigend maakt Derrida duidelijk dat met "ontijdige
relatie"" toch wel iets anders wordt bedoeld dan met "het zelf (Ie propre)", dat wil zeggen
"hett tijdloos zijn" van het wilde denken" (PS, 348;TSM, 263)? Er speelt hier een
problematiekk die ik met behulp van het standaardwerk van Rodolphe Gasché The Tain of
thethe Mirror iets verder kan uitwerken. Deconstructie is een linguïstische praxis van
taalhandelingenn die ook een zekere logica hebben, de beoogde ontregeling van de
hegemoniee of het dogma van structuraliteit is een tegenwerking met een andere leidraad.
Omm het beoogde effect van de verweving van zoiets als ontijdige relaties preciezer aan te
geven,, hoop ik hier te kunnen volstaan met een citaat uit The Tam:

'Hrid,25. .
Om aan te duiden wat onder 'perfonnatief kan warden verstaan, denk ik te kunnen volstaan met een
citaatt van Jonathan Culler "Startingfromthe phik>sopUcalMerarcl^tbatinakestraeor&lsestalaiients
thee norm of language and treats other utterances as flawed statements or as extra - supplementary forms,forms, Austin's investigation of the qualities of the marginal case leads to a deconstruction and inversion
off the hierarchy: the rjerfbraiative is i ^
rattier, the oonstative is a special case of the
performative'** (Jonathan Culler. On Deconstruction. Theory and Criticism <$er Structuralism, London:
Routkdge,, 1994,113.).
33
2 e het hoofdstuk "signature evenement contexte" in: Derrida, Marges -De la philosophie, 365-393,
waarr Derrida ten aanzien van het concept van 'ordinairy language' wijst op het "structurele onbewuste,
zoo u wilT van "dezelfoe metafysische oorsprongen" (389), later aaiigeduid als "mêmeaT (392).
33
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U KK thought af the structurally of structure, a thought that becomes possible as soon as the
originaryy metaphorical meaning of structure is recognized and put between quotation marks, is
thee thought of the law according to which the notion of structure has always been subjected to a
center,, ft is also an attempt to fc*r*fr* structure, to think its openness, or think what remains
openn in an otherwise closed structure.'

"Structuur"" is, zoals Gasché eiders in zijn boek zorgvuldig uitwerkt, een iteratie van een
metafysischh beginsel dat door de geschiedenis van de filosofie heen vele namen heeft
gekregenn (zoals eidos, essentie, vorm, Gestcüt, Idee, aktheia). "Structuraliteit" wijst op
eenn totaliteit die voorheen door het transcendentale subject werd beheersd.2 Niet een of
anderee structuur wordt onder invloed van de deconstructie gebroken, gedecentreerd en
geopend,, maar stracturalfteit. Met de notie "ontijdige relatie" wordt geen achronie, geen
tijdlozee structuur bedoeld. Het andere en de anderen kunnen niet langer worden begrepen
alss de neven-effecten van onze supervisie die een mondiale keten van logische
tegenhangerss en systemen in de toekomst projecteert.
Derridaa deconstrueert in De tijd geven, met als leidraad het prozagedicht La
faussefausse mormaie van Baudelaire, eenbelangrijk aspect van Kants metafysica van de zeden,
datt ook doorwerkt in het oeuvre van Mauss en Lévi-Strauss, te weten het
"rousseauistischee schema" (DT, 89-90; 66). Hoe Iaat de kritische transformatie van LéviStrausss zich nu begrijpen als moment van deconstructie, zodat daaruit de consequentie
zouu kunnen volgen dat er altijd andere momenten mogelijk en zelfs noodzakelijk zijn,
ontijdige,, anti-structurele momenten, waardoor stmcturalheit breekt en wordt gedecentreerd?? En hoe kan het kosmopolitisme van Kant en Lévi-Strauss als een dubbelstructuur
wordenn geïnterpreteerd, een verdeeldheid die in en uhh zichzelf noodzaakt tot het denken
vann wat open blijft (om de woorden van Gasché te herbalen)? Of is er geen noodzaak,
noodzaaktt niets? Wat zou er toevallig en toch tegelijk niet geheel onnoodzakelijk en

11

Rodolphe Gasché.* The Tain of the Mirror, Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard
Universityy Press, Cambridge, Msssachusettes/London, 1986,146.
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onlogisch,, niet volstrekt irrationeel, moeten overblijven - of liever resteren - van noties
zoalss gastvrijheid, vrede, en vriendschap?
Mijnn tweede vraag volgt als het ware uit de vorige en houdt verband met de
tweedee rest die ik uit het citaat van Derrida heb gefilterd: vriendschap. Hoe verhoudt
Denida'ss notie van vriendschap zich tot de kosmopolitische concepten van Kant en LéviStrauss?? Zou met andere woorden uit Denida's deconstructies in Politieker* van de

vriendschapvriendschap de contouren van andere kosmopolitieken kunnen worden onderscheiden (
wass het alleen maar omdat met 'monde' toch iets anders dan 'kosmos' of 'globe' of
mundusmundus inteltigibilis wordt bedoeld)? Aan de ontijdige relatie van een andere notie van
vriendschapp is een "deconstructieve genealogie" verbonden, die zich duidelijk lijkt te
onderscheidenn van de schematismes van Kant en Lévi-Strauss.1 Een ander antwoord aan
Judithh Butler is: gesteld dat het toch om een "new scheme" gaat, vereist dat dan niet ook
eenn andere "intelligibility*'? In Politieleen van de vriendschap worden uiteenlopende
auteurss aan een deconstructieve genealogie onderworpen (Plato, Aristoteles, Diogenes
Laërtius,, Montaigne, Kant, Nietzsche, Bataille, Heidegger, Schmitt, Blanchot, Nancy en
anderen);; hoe deze werkwijze zich verhoudt tot het schematisme dat nog dominant is in
hett denken van Kant en Lévi-Strauss, maar bijvoorbeeld ook nog in Nietzsche's
genealogiee van de moraal, geeft Derrida nauwkeurig aan: "Het zou hier vooral moeten
gaann om een deconstructie van het genealogische schema, een paradoxale deconstructie
vanvan het genealogische, een tegelijkertijd genealogische en a-genealogische deconstructie"
(PA,, 128; 105).
Ikk 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
alternatievee formuleringen zoals "egalitair schema" of "schema van wederkerigheid of
uitwisseling"" of het "Mogocentrische schema van broederschap" (PA, 27en 259; 10 en
232).. Derrida heeft een schema op het oog dat verband houdt met een logica van
familiairee binding, letterlijk de bloedband, maar ook autochtone relaties, constructies van
uithuwelijkingg (exoganrie) en etnische stamverbanden, gekoppeld aan literaire ideeën en
poëtischee ficties die hierop geënt zijn. Cruciaal is in dit verband vooral de derde term uit
dee leus van de Franse Revolutie die ook reeds Kant inspireerde (vrijheid, gelijkheid en
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De formulering "deconstructieve genealogie" ontleen ik aan Hent de Vries. Religion end Violence,
PhüosophiadPhüosophiad Perspectivesfiom Kant to Derrida. The JohwHc^Jldmlferveniry Press, 2002, 350 en 353.

32 2

broederschap).. In Politieken van de vriendschap wordt een heterologie van vriendschap
gearticuleerd,, die ik begrijp als effectieve deconstructie van de logica van broederschap:
hett is deze genea-logica die nog als een demon het werk van Kant en Lévi-Strauss
beheerst. .
Dee zal tot beshiit in vogelvlucht de deconstructieve genealogie bespreken zoals ik
diee ten aanzien van Kant en Lévi-Strauss in deze studie heb uitgewerkt. Allereerst ga ik
naa hoe Lévi-Strauss het centrum van de transcendentaalfilosofie transformeert, van een
transcendentaal-logischh in een fonologisch concept: het transcendentale subject wordt
gedecentreerdd tot het zogenoemde linguïstische 'nulfoneem'. Het transcendentale subject
vormtt het hart van Kants denken, en een onderzoek naar de ontwikkelingen en
verschuivingenn van dit subjectbegrip, vanaf de Kritiek van de zuivere rede tot aan de

AntropologieAntropologie in pragmatisch opzicht, zou een studie op zich vereisen. Ik beoog echter
geenn reconstructie van de ontwikkeling van Kants denken, ik werk vanuit het perspectief
vann Lévi-Strauss en ga dus vooral na hoe grondig zijn kennis van de
transcendentaalfilosofiee was, en waar hij direct of indirect naar Kant verwijst, en waar bij
zichh expliciet van Kant heeft gedistantieerd. Slechts voor elementaire verhelderingen
citeerr ik direct en soms uitvoerig uit Kants werk.
Inn het tweede hoofdstuk zal blijken dat de structurele transformatie van de
transcendentaalfilosofiee vooral Kants definitie van het morele subject betreft. De analyse
vann Susan Shell is in dit opzicht van belang, bijvoorbeeld met betrekking tot Kants
FunderingFundering van de metafysica van de zeden. Zij merkt trefzeker op: "the moral personalityy does not have first its essential form and then its external relations; rather, the
principlee of its relatedness is its essentialform".1Ik ga er van uit dat Lévi-Strauss 'deze
"essentiëlee vorm" - in navolging van Roman Jakobson, Émile Benveniste en Ferdinand de
Saussuree - reeds op het spoor was. Er zal moeten blijken welke conclusies Lévi-Strauss
trektt uit die vinding van de structurele semiologie, het genoemde nulfoneem, uiteraard in
verbandd met Kants ethiek en esthetica. Dit linguïstische 'fenomeen' vormt ook de kern
vann de structurele antropologie. Het draait om een principe van gerelateerdheid, dat wil
zeggen,, van relationaliteit Onderdaad als transformatie van Kants begrip van
rationaliteit).. Daarbij moet ook gedacht worden aan de definitie van Algirdas Julien
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Courtéss en Joseph Greimas, die het begrip 'categorie' aanduiden als een "beschrijving
vann relaties*'.1 Na de revolutie die De Saussure met zijn structurele linguïstiek teweeg
heeftt gebracht, hebben categorieën geen betrekking meer op zoiets als een substantie. Zo
bestaann er bijvoorbeeld geen categorieën 'mannelijk' of 'rauw', maar wel de relatie manvrouww en de relatie rauw-gekookt. In Du Sens spreekt Greimas in dit verband van
"relationelee categorieën".2 Het is deze vorm van categoriale relationaliteft die LéviStrausss als een "logica van relaties" (IM, XL) observeert: "het relationele karakter van
hett symbolische denken" (IM, XLVII).
Notiess die verband houden met vermeend aangeboren en ingeboren waarden en
gevoeligheden,, vinden vooral in de Kritiek van het oordeelsvermogen hun rechtvaardigingg en grondslag in het principe van autochtone saamhorigheid, de Gemeinsirm ofwel
gemeenschapszin.. Gemeinsirm is een soort amalgaam van zelfbeheersing

en

superioriteitsgevoelenss ten aanzien van anderen. Hierop steunden ook de pretenties van
dee esthetisch oordelende subjecten, dat wil zeggen, de achttiende-eeuwse geciviliseerde
burgerijj die meende dat haar smaak en leefwijze autonoom en universeel maatgevend
was.. Vooral de Idee van een a priori redelijke grond van ons zuivere gevoel brengt Kant
ertoee om lokaal gecensureerde ethisch-esthetbche gevoelens te generaliseren en te herleidenn tot één bron van saamhorigheid. Als ergens de grondslag wordt gelegd en de fictie
wordtt gesticht voor een autonome, autochtone en zuivere kosmopolis in spe, dan is het
well in de derde Kritiek. Dit redelijke fundamentalisme maakt voorts de kritische
vergelijkingg met de structurele analyse van clan- , stam- en gemeenschapsvorming
mogelijkk en geeft derhalve inzicht in het eigenaardige fenomeen van het transcendentale
etnocentrisme.. Omdat de esthetisch-ethische effecten van de structurele transformatie van
belangg zijn, herlees ik de Kritiek van het oordeelsvermogen op basis van mijn bevindingen
inn De elementaire structuren van verwantschep: de pendant van Kants Gemeinsirm is
Lévi-Strauss'' principe van verwantschap (parenté).
InIn het derde hoofdstuk ga ik na hoe Kants etno-logo-centrische vorm van
gemeenschapp en wisselwerking gestalte krijgt. Ik heb er reeds op gewezen dat Derrida in
DeDe tijd geven het 'rousseauistische schema' deconstrueert. Dit schema is ook de basis
vann Kants Metafysica van de zeden en is tevens dominant bij Lévi-Strauss, zowel in De
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elementaireelementaire structuren als in de Mythological

In de vonn van een transcendentale

categoriee omschrijft Kant reeds de belangrijkste dynamiek van dit schema in de Kritiek
vanvan de zuivere rede: "Gemeinschaft (Wechsehwrkung zwischen dem Handelnden und
Leidenden"" (A 80; B 106). De vraag is hoe de etnocentrische impuls tot handelen en de
beoogdee effecten ervan bij de recipiënten (als vertaling van "Leidenden", degenen die
moetenn ontvangen) door het gehele oeuvre van Kant heen, niet alleen esthetisch, maar
ookk ethisch, economisch en juridisch effectief is en Kants begrip van sociaal verkeer en
(wereldgemeenschapp reguleert. Ook hier regeert een drang tot zuivere autonomie ofwel,
inn deformuleringvan Derrida, de "logica van het zelfde" in de vorm van het "schema van
wederkerigheidd of uitwisseling" (respectievelijk PA, 20; 4 en 27; 10). Voor dit hoofdstuk
hebb ik dankbaar gebruik gemaakt van talloze studies van Rodolphe Gasché. Zijn lezingencycluss in maart 2000 in Amsterdam heeft mij de ogen geopend voor de implicaties van
Kantss gebruik van de term "bloB" (bloot, naakt, puur, nietsverhullend, louter, etc),
bijvoorbeeldd in De religie binnen de grenzen van de blote rede1 Deze puristische
redelijkheidd toont niet graag haar eigen gespletenheid, haar eigen (irrationele) drijfveren.
Watt betreft de deconstructie van dat 'blote feit' speelt het schematisme een cruciale rol.
Terr oriëntatie geef ik een citaat uit de Kritiek van de praktische rede:

Aann de w t van vrijheid (als een volstrekt niet zinnelijk bepaalde causaliteit) en dus ook aan het
begripp van het onvoorwaardehjk-goede, kan ten behoeve van zijn toepassing in concreto geen
enkelee aanschouwing, en derhalve geen enkel schema worden toegeschreven (5: 69, mijn curs.).
Kantt begrijpt de wet van vrijheid in de Kritiek van de praktische rede als "volstrekt niet
zinnelijk"" en om die blote reden sluit hij hier de mogelijkheid van aanschouwelijkheid en
schematiseringg van vrijheid uit. Toch wint het "schema" vanaf de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen aan praktische geldigheid, totdat het in de Metafysica van de
zelfss als effectief ethisch instrument wordt ingezet. Met andere woorden, de oostkritischee Kant zoekt in die Metafysica een bepaalde synthese van het zinnelijke en
bovenzinnelijkee in één voorkeursrelatie, één vorm van lichamelijke vrijheid. De wet van
vrijheidd kan strikt gesproken van geen enkel schema worden voorzien, maar toch lijkt
Kantt stap voor stap (of maxime voor maxime) de gedachte van pure onvoorwaardeüjk11
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beidd te willen verruilen ten behoeve van een vervulling van zijn kosmopolitisme. Als deze
"wett van vrijheid" al op een of andere wijze zou kunnen worden gerealiseerd, dan laat het
effectt van dit schematisme zich toch zeker niet begrijpen ah naakte waarheid, als een
"algemeenn rijk" - zoals Kant nog dacht in de Fundering van de metafysica van de zeden
-- als "dat heerlijke (herrliche) ideaal van een algemeen rijk van doeleinden op zichzelf
(vann redelijke wezens)" (4: 462). De fricties tussen dit heerlijke ideaal, de zuivere
onaanschouwehjkheidd en de praktijk van alledag zijn het effect van een spraakverwarring,
off misschien wel van een performatieve tegenspraak: de articulatie van het kosmopolitischee ideaal is wezenlijk herr-lich, en dat wil niet alleen zeggen heerlijk en
onvrouwelijk,, en verrukkelijk anti-vrouwelijk, maar ook: een ideaal dat enkel en alleen
vanuitt ons perspectief kan worden geschematiseerd volgens een genealogisch schema
waarbijj wij a priori onszelf uitroepen tot de baas (en met 'ons' worden natuurlijk
diegenenn bedoeld die zich "nauwgezet gedragen naar de maximen van de vrijheid alsof
hett natuurwetten waren"(ibid)). Op grond van dit perspectief gelden ook andere
krachten,, "the forces of nature and the actions of other persons", zoals Christine
Korsgaardd het formuleert. Die krachtige personen komen op ons over als onherroepelijk
potentiëlee vijanden en bronnen van af- en misleiding: "Our attempts to realize the good
aree often diverted by these other forces".1 Kants geforceerde ideaal en zijn activiteit van
hett schematiseren van onze strippende vrijheid (in de Metafysica

van de zeden)

noodzaaktee Lévi-Strauss tot een deconstructie van de kantiaanse notie van schematisme.
Hett vijfde hoofdstuk omvat een gedetailleerde lezing en een analyse van de
KfythologicaKfythologica 's, met als doel aan te tonen dat in dit werk de structurele transformatie van
hett transcendentalisme haar beslag heeft gekregen in een mythologisch kosmopolisme dat
Kantss wereldgemeenschap op haar grondvesten doet schudden.2 In de

Mythological

schuilenn zowel mogelijkheden als onmogelijkheden. De deconstructie van Kants ethisch
purismee en faflologische schema van broederschap leidt in dit werk, in de context van een
honing-- en tabakmythologie, tot de "unieke mythe" (MC, 307) van een gelijkwaardige
relatiee tussen een jongen en een meisje. Het mythologische denken streeft echter ook, op
welhaastt autonome wijze, naar volmaaktheid, een volmaakte in- uitsluiting van
'Korsgaard,, Creating the Kingdom ofEnds, 28-29.
Ik begrijp Catherine Clement's omschrijving van 'mythen' als een typering van indiaan^, mythen,
maarr tevens als kritiek op de mythe van deredelijkeen de wrt^sche idee van Kant: ook deze "zijn de
dragerss van de expressie van de collectieve emotie". Catherine Clément Claude Lévi-Strauss. Paris:
Presss Umvefshaires de France, 2002,6.
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'gebeurtenissen'' die volstrekt anders zijn. De residuen van het structurele parallellisme
latenn zich onmogelijk integreren en samenvoegen tot een totaliteit En deze onmogelijkheidd is vanuit Lévi-Strauss' perspectief een principieel gebrek dat vraagt om te
wordenn ingevuld - inderdaad: iets moet in vervulling gaan - door een onvoorziene gift.
Hett blijkt hier om een 'gebeurtenis' te gaan en om een inventiviteit van structurele aard,
waardoorr tegelijk de genoemde 'ontijdige relatie* zich laat benoemen, een relatie tot en
vann het volstrekt andere, een kracht die Derrida aanduidt met het neologisme
événementialité,événementialité, door Peggy Kamuf vertaald als "eventrveness,, (DT, 157; 123).
Inn het zesde hoofdstuk en in de epiloog trek ik een aantal conclusies en stel ik een
aantall vragen naar aanted'"g van Politieten van de vriendschap, Over gastvrijheid, Over
hethet recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief, en het laatste hoofdstuk van
ReligieReligie en geweld van Hent de Vries, "gastvrg denken: vooraf en voorbij kosmopolitisme".1
Watt is er nodig, al was het maar ter aanduiding van het verschil dat er altijd speelt, tussen
dee ene en de andere vriend, de ene en de andere vrede, het ene en

het andere

kosmopolitisme?? Welk ander weten kan de mogelijkheid of de kans bieden om andere
kosmopolitieken,, als ontopologie of ontopolitieken, in werking te stellen? Kunnen we
echtt zicht krijgen op de grenzen van de kosmopolitismes van voorheen? Is het toch ook
niett altijd vanuit ons perspectief "dat een politiek faHogocentrisme, tot hier aan toe, zijn
kosmopoliuekee democratie heeft bepaald, een democratie, zoals kosmo-fratrocentrisme?"
(PA,, 294; 263). Deze vragen zijn allerminst eenvoudig te beantwoorden. Mijn werk
getuigtt hopelijk van een zeker inzicht in het denken van openheid, teweeg gebracht door
enn georiënteerd op de ontijdige inwerking van geestverwanten.2
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1.. DE DECENTRERING VAN HET TRANSCENDENTALE SUBJECT.

Omstreekss de zestiger jaren van de twintigste eeuw moet Lévi-Strauss een vergelijkbare
reputatiee hebben gehad als Kant na de publicatie van de Kritiek van de zuivere rede, te
wetenn die van "ommvoor"(Atteszenralmer).J Die enorme invloed is weggeetrt. Ruim
veertigg jaar na de publicatie van het eerste hoofdstuk van Het schrift en de differentie,
lijktt het daarom wel alsof Derrida ons direct aanspreekt: "Als de structuralistische invasie
zichh op een dag zou terugtrekken, haar werken en tekens achterlatend op de stranden van
onzee beschaving, zal zij voor de historicus van ideeën een probleem worden. Misschien
zelfss een object. Maar de historicus heeft het mis als hij denkt er zo te komen: met
dezelfdee beweging 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)(conversion) van de manier van vragen voorafgaand aan elk object" (ED, 9). Die zin, het
avontuurr en de verandering van vraagstelling die Lévi-Strauss zou hebben achtergelaten,
houdtt verband met een decentrering van de (kantiaanse) metafysica, waarover Derrida in
hett bijzonder in het laatste hoofdstuk komt te spreken. Nadat in 'Genese en structuur * en
dede fenomenologie Husserls kritiek op de filosofie van de structuur aan de orde is
geweest,, te weten "het diltheyanisme" (ED, 237)2, onderscheidt Derrida in het
voorlaatstee hoofdstuk het structuralisme van Lévi-Strauss van "een klassiek denken van
dee structuur" (ED, 410), tegelijkertijd situeert hij zijn denken binnen een omvattende
bewegingg van "decentrering: op het moment waarop de Europese cultuur - en bijgevolg
dee geschiedenis van de metafysica en haar begrippen - uiteengevallen is (a été disloqué)"
(ED,, 414). En dit moment zou ook kunnen worden afgelezen aan het eerste deel van de

MythologicaMythologica 's: "Het is het moment waarop Lévi-Strauss' discours over de mythe zich op
zichzelff betrekt en zichzelf bekritiseert" (ED, 419). Het meest belangwekkende van dit
kritischee onderzoek is dat er "uitgesproken afstand wordt genomen van elke verwijzing
naarr een centrum, naar een subject, naar een geprivilegieerde referentie, naar een
oorsprongg of een absolute archi" (ibid.).
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Ikk interpreteer de termen centrum, oorsprong, subject, auteur etc, als benamingen
vann een oerbron die door Kant ook wel wordt aangeduid als zelfbewustzijn, spontaniteit
enn zelfdoend wezen (selbsttötiges Wesen), kortom de autonome activiteit van het
zogenoemdee transcendentale subject: "het 'ik denk' drukt de activiteit uit om mijn
bestaann te bepalen" (B 158). De bedoelde decentrering van deze oeractiviteit (Kant
gebruiktt het woord Aktus) zal ik proberen te traceren in diverse uitspraken van LéviStrauss,, in zijn werk, en in interviews.
Christopherr Johnson heeft laten zien dat Lévi-Strauss gedurende zijn
ontwikkelingsperiode,, tussen 1940 en 1960, zijn nieuwe opvattingen met een "zekere
performatievee

(legislatieve) force" presenteert.1 De publicatie van Structurele

antropologieantropologie kan enerzijds gelezen worden als een "onamankelijkheidsverklaring
Anderzijdss heeft dit brede perspectief van de nieuwe antropologie ook effect op (affects)
dee status van andere, minder dichtbij zijnde disciplines zoals geschiedenis en filosofie".
Hett blijkt dat Lévi-Strauss als aanstormend talent niet alleen sociologie en geschiedenis
aann de kant zet (displaces) en de structurele antropologie in het centrum plaatst, maar dat
hijj ook een "zekere kritische en ethische status opeist en zich daarmee plaatst op het
gebiedd dat reeds werd ingenomen door de filosofie". "De structurele antropologie dreigt
deefilosofiete absorberen".2
Inn dit hoofdstuk bespreek ik nagenoeg dezelfde periode als Johnson, en evenals
hijj vraag ik me af hoe Lévi-Strauss zijn plaats ten opzichte van defilosofieheeft opgeëist,
ikk richt me daarbij echter uitsluitend op het (neo)kantianisme en Kant. Aangenomen dat,
zoalss ik in de inleiding heb gesteld, het oeuvre van Lévi-Strauss kan worden begrepen als
decentreringg van het transcendentalisme, dan is dit eerste hoofdstuk een soort voorwerk,
omm hoofdzakelijk twee vragen te kunnen beantwoorden. Hoe en waar verwijst LéviStrausss expliciet naar 'Kant*? Ik denk dat een bespreking van de uitspraken die ik in
interviewss heb kunnen vinden verhelderend kan werken. En verder: wat steh Lévi-Strauss
inn de plaats van het gedecentreerde transcendentale subject? Voor de beantwoording van
dezee vraag dient de in de inleiding genoemde omwending van het kantiaanse schematisme
alss leidraad. Deze vraag laat zich eigenlijk niet eerder dan aan het slot van hoofdstuk 5
beantwoorden,, toch omschrijft Lévi-Strauss reeds in zijn Inleiding tot het werk van
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MarcelMarcel Mauss - toen hij geen "naïef stnjcturalïstwl meer was - de cruciale contouren van
die-- of datgene wat het transcendentale subject vervangt.

Mattressess en maitres.
Inn Trieste tropen gaat Lévi-Strauss uitvoerig in op rijn leerjaren binnen de muren van de
Sorbormee en geeft hij ook meteen in het hoofdstuk "Hoe men een etnograaf wordt" blijk
vann zijn afkeer van de aldaar beoefende filosofische gymnastiek die "tegelijkertijd met het
trainenn van het intellect, de geest (Vesprii) deed verdorren". In schril contrast met de
manierr waarop de leermeesteressen (mattresses) - te weten geologie, psychoanalyse en
hett Marxisme - een vitale rol hebben gespeeld in zijn jeugd, bestond het onderricht van de
lateree leermeesters (maitres) uit "een mengeling van bergsonisme en neokantianisme".
Menn kan er over fantaseren hoe Lévi-Strauss die universitaire leerjaren beleefd moet
hebben,, misschien wel zoals Wilhelm Meister zijn filosofische periode: "Het was alsof
mijnn ziel zonder bijzijn van mijn lichaam dacht; zij zag het lichaam zelf aan voor een
vreemdd wezen"2.
Blijkenss het voorwoord van Het wilde denken, waarin hij toelicht waarom hij dit
boekk heeft opgedragen aan Maurice Merieau-Ponty, stond Lévi-Strauss beslist niet alleen
inn zijn afkeer van het abstracte denken: "Ook als hij nog geleefd had, zou ik dit boek aan
hemm hebben opgedragen als voortzetting van een dialoog die in 1930 begonnen is, toen
wijj elkaar in gezelschap van Simone de Beauvoir leerden kennen na een onderwijsstage,
aann de vooravond van onze Agrégation" (TSM, xi).3 Deze vooravond markeert tegelijk
eenn periode waarin Lévi-Strauss zich, in tegenstelling tot zijn generatiegenoten, afwendt
vann de academische filosofie. "Mijn denken ontsnapte aan dat verstikkende isolement
waartoee de praktijk van defilosofischereflexie het had gereduceerd"(TT, 62).
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Dee titel La Pensee sauvage betekent niet alleen Het wilde viooltje1, er wordt
tevens,, in de woorden van Clifford Geertz, "een studie van het denken (of thought)" mee
aangeduid.22 Mijn vermoeden is dat Lévi-Strauss' afwending van de academische filosofie
niett eenvoudigweg een afwijzing is geweest van het 'kantianisme' of 'neokantianisme'.
Lévi-Strauss'' ontsnapping, of in elk geval zijn intentie daartoe, zou zelfs mogelijk innig
kunnenn samenhangen met de oppositie - tussen wild en getemd denken - die zo
kenmerkendd is voor Het wilde denken. De vraag is dus: in hoeverre is het 'wilde denken'
eenn volstrekte afwending van het getemde en temmende denken van (neo)kantiaanse
signatuur? ?
Naa zijn studie kiest Lévi-Strauss voor de antropologie, al was het alleen al
vanwegee zijn "neohthische intellect" (TT, 55). Hij aanvaardt een leerstoel sociologie aan
dee universiteit van SSo Paulo, waar hij wordt geacht bij te dragen aan sociologisch
onderwijs,, geschoeid op logisch-positivistische leest. Daar blijkt hij zich in een
vergelijkbaree situatie te bevinden als in 1930 te Parijs, dit keer wordt volgens hem echter
niett de filosofie maar de sociologie gebruikt "in dienst van metafysische doeleinden" (TT,
63).. Zijn mede-opponenten tegen het 'droge dogmatisme' van voorheen, heten nu niet
Merleau-Ponty,, Sartre en De Beauvoir, maar Durkheim, Mauss, Boas. En als hij onder de
dreigingg van de Tweede Wereldoorlog naar New York uitwijkt, ontmoet hij nog een
geestverwant:: Roman Jakobson3. Hij maakt zich in korte tijd de structurele linguïstiek
eigen,, hetgeen uiteindelijk resulteert in het eerste grote werk van de structurele
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antropologie,, De elementaire structuren van verwantschep,1 Na de oorlog in Frankrijk
teruggekeerd,, zijn zijn generatiegenoten deel geworden van het instituut waaraan hij juist
wildee ontsnappen. De weerzin tegen het "verstikkende isolement" van de voor-oorlogse
academischee filosofie lijkt Lévi-Strauss wederom parten te spelen in het na-oorfogse
ParijseerifpirMimaBt^vooral ten aanzien van Jean-Paul Sartre, die "de nieuwe tendensen
vann de metafysische reflexie" verwoordde, "in plaats van haar af te schaffen" (TT, 61).
Niett alleen in Trieste tropen en Het wilde denken zoekt Lévi-Strauss iets buiten
dee gevestigde kaders. Hij zocht "de zoom waar de geleefde ervaring de kennis
overschrijdt"2.. Hij zocht op een andere wijze dan de fenomenologie, maar zeker niet
noodzakelijkk in strijd ermee, getuige de welwillende woorden van Merieau-Ponty, die in
zijnn inaugurele rede aan het College de France in 19S2 aankondigt, "dat men spoedig zal
zienn dat het niet Marx maar De Saussure is geweest die de filosofie van de geschiedenis
heeftt uitgevonden".3 Vanuit de gedachte van grensoverschrijding, op zoek naar een wild
enn ander denken, wordt vooral Lévi-Strauss* kritiek op het existentialisme ongemeen fel,
hett krijgt er van langs als "een soort metafysica van winkelmeisjes" (TT, 61). LéviStrausss ziet in Sartre de personificatie van een nieuw filosofisch establishment dat niet
veell verschilt van het vooroorlogse. Deze Cartesiaanse gevangenis herinnert aan de
'muren'' van weleer:

wiee zich eenmaal begint te nestelen in de zogenaamdee evidenties van het Ik, komt er met meer uit
Dee kermis van de mensen lijkt soms gemakkelijker te zijn voor degenen, die zich laten vangen in de
valstrikk van de persoonlijke identiteit Maar daarmee sluiten ze de toegang tot de kennis van de
menss 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
toegangg tot het universele, maar alken door psychologisch en individueel te blijven; door het
Cogitoo te sodologiseren, wisselt Sartre slechts van gevangenis (TSM, 249; vert aangepast).

11
De De elementair* structuren van verwantschap heeft heeft Lévi-Strauss, tegelijk met zijn etnografischefische studie La Vie familiale et sociale des Indtcns Nambikwara, in 1948 als dissertatie voorgelegd, bet
iss in 1949 in boekvorm verschenen.
22
Uit L 'Are 46,47, citaat ontkend aan Bernard Waldenfels 47.
33
Geciteerd door Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLL, 62. Hoewel De Saussure als de vader
vann de structurele linguïstiek en de bedenker van translüstorische taalregels, Ujlcenenkete passages m
inanuscrir** van De Saussure, dat lecenteU^
Pontyy te ondersteunen: **ntas on etndk la langue, pms on arrive è se penerrer de ce faft qiieftntfdans b
langnee est histoire, c'est-è-dne qu'eOe est un objet d'analyse historique, et non d'auatyse abstratte,
qo'cllee ge compose étfcdts, et non de lots, que tont ce qui scim^k orgarf^ daiistelangage est en realite
contingentcontingent et oompjetement acddentBT (149).
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Opgeslotenn in een gevangenis? In een valstrik lopen? Waar bestonden die gevaren
volgenss Lévi-Strauss toch uit? In zijn strijd met Beigson komen we daar iets meer van te
weten.. Zijn kritiek op het existentialisme in Het wilde denken -

de "zogenaamde

totaliserendee continuïteit van het ik" (PS, 339-340;TSM, 256) - moet uiteraard ook
geïnterpreteerdd worden als indirect gericht tegen zijn vroegere universitaire leermeesters
(dee mcdtres). Hij laat zich er echter summier over uit: "onze leermeesters waren zonder
twijfell veel drukker bezig met L 'Essai sur les données immédiates de kt conscience1 dan
mett de Cours de linguistique générale van F. de Saussure"(TT, 58). Enkele regels later
distantieertt Lévi-Strauss zich minstens zo ruw van het zogenaamde bergsonisme als van
hett existentialisme:

hii plaats van de geloofsartikelen of de cirkelredeneringen van het bergsonisme dat de dingen en
zakenn reduceert tot de toestand van een brij (è l'ètat de bouilïief om beter het onuitsprekelijke
wezenn ervan te doen uitkomen, wilde ik me ervan verzekeren dat de dingen hun eigen waarde
behielden,, opdat ze de duidelijkheid (netteté) van de contouren die hen begrenzen ten opzichte van
elkaarr niet verliezen, die elk van hen een intelligibele structuur geeft (leur donnent a chacun une
structurestructure intelligible) (ibid.).

Inn het belang van het structuralisme moet dus niet alleen acht geslagen worden op de
(neocartesiaanse)) valstrik van het geïsoleerde 'cogito', en het gesocialiseerde cogito van
hett existentialisme, maar ook op de "brij" - of het verstrikkende breiwerk - van het
bergsonisme,, waardoor bepaalde contouren, grenzen en intelligibele structuren verloren
dreigenn te gaan.3 Lévi-Strauss lijkt hier zijn structurele methode toe te passen op zijn
autobiografischee bevindingen: Sartre wordt geïsoleerd als een cartesiaanse verstening en

11

Dit eerste werk van Bergson is verschenen in 1889, zie: Bergsaa, Oeuvres, 1-157.
De zie hier Lévi-Strauss zich gedragen als een kind van zijntijd:harde polemiek was vermoedelijk een
vormm van culturele verwerking van oorlogstrauma's. De ïritdmickjng die ik als 'brij' neb vertaald, is een
onvriendelijkee en duidelijk strategisch bedoelde typering van Bergsons dynamische monisme. In zijn
onovertroffenn studie van Bergson komt Milk Capek tot de conclusie dat zijn filosofie kan worden
getypeerdd als een "panpsvehisme" (314), dat in tegenstelling tot Kants statische idealisme (73)
gekenmerktt wordt door dynamiek. Ter verheldering stelt Capek subtiel: "the term 'dynamic monism' is
nott inappropriate" (193).
3
InZ44 Vérité en peinture z&gL Derrida het volgende over de **valgtrik", naar aanleiding van het schilderij
vann Van Gogh, getiteld "een paar schoenen": deze schoenen strikken (piègenf) degene die zijn eigen
voetenn er in wil doen "precies omdat men zgn voeten er niet in kan-en niet mag-doen en juist dat zou
well eens de vreemde valstrik (Ie piige itrange) kunnen zijn" (VEP, 314).
22
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Bergsonn lost als het ware op in een anti-cartesiaans magma. De geoloog van het wilde
denkenn meent zichzelf; via allerlei aggregatietoestanden, te kunnen distantieren van het
cogito,, of beter: door andere cogito's te plaatsen en te verplaatsen. Lyotard typeert het
effectt van deze denkbeweging als volgt: "Het wilde denken is niet een 'Ik denk', maar
eenn 'Er denkt iets (Capense)™.1
Laterr in Het totemisme van vandaag zet Lévi-Strauss zijn kritiek op Bergson
voort,, en wel door diens metafysica te typeren als een "totemisme van het innerlijk" (T,
132-149).. Deze vorm van totemisme zou volledig overeenkomen met het intellect van
eenn wijze indiaan uit de Dakota-stam (T, 140).2 Lévi-Strauss' conclusie luidt scherp: het
"success van Bergson is een indirect gevolg van zijnfilosofischevooroordelen". Bergson
zouu een etnocentrische metafysica hebben ontwikkeld, die weliswaar overeenkomt met de
logicaa van de Dakota, maar daarvan ook essentieel verschilt: Bergson heeft het andere
denkenn als prelogisch gekenmerkt en er op grond daarvan "een inferieure status" aan
toegekendd (T, 147). De metafysica van Bergson kan derhalve volgens Lévi-Strauss kort
wordenn samengevat als superioriteitsdenken, als een effect van etnocentrische
verblinding.33 Geldt een dergelijke verblinding niet a fortiori ook voor de andere maftre
vann het Franse neokantianisme, voor Kant? Opvallend genoeg is Lévi-Strauss' kritiek op
Kantt veel vager, en ook de identiteit van die zogenoemde neo-kantianen is veel minder
gemakkelijkk te traceren.
Waarschijnlijkk geloofden de vroegere meesters van Lévi-Strauss - mogelijk
beïnvloedd door Comte en Poincaré - dat er zoiets bestaat als logisch-mathematische
kenniss a priori, een vorm van kennis die toepasbaar zou zijn op elk empirisch materiaal.
Hett apriorisme uit de studententijd van Lévi-Strauss kan libeialer zijn geweest dan dat

11
fean-FrancoisLyotard, "Les indiens ne cueüknt pas les fleurs", in: Claude Lévi-Strauss (cd. Raymond
Bdkmr,, Catherine Clément), Galümaid 1979,61.
22
Met "Dakota" wordt een Noonbunerikaanse stam aangnfaid In het vierde deel van de Mythological,
DeDe oorsprong van tafelmanieren, licht Lévi-Strauss in een voetnoot toe dat bij de term "Siouan"
(Skmaans)) gebruikt om een litignTBriarhe amine aan te duiden waaronder ook The Sioux of de Dakota
stammenn vallen". (OTM, 205)
33
Het is mogelijk dat Lévi-Strauss met deze kritiek toch ook indirect de fenomenologie van met name
Hnsserll dacht te treffen. In Trieste tropen wijst hij "de fenomenologie" af omdat zij "een conrimtffeit
tussenn het beleefde en de realiteit postuleert" (TT, 61). Er is in dit opzicht enige overeenkomst in LéviStrauss'' afwijzing van "de fenomenologie'' en Bergson. Maar wie Lévi-Strauss met "de fenomenologie"
preciess heeft bedoeld, is fflMhwWfo tie volgende anekdote mggereert een verband. Tijdens een congres
inn 1959, ter ere van de honderdste geboortedag van Bergson, geeft Roman Ingarden voor Husserl een
omschrijvingg van Bergsons begrip durée pure, waarop Hnsserl zegt: 'Das is rast so, als ob ich Bergson
ware"" (Capek, 172). Misschien brachten 'Bergson' en de 'fenomenologte' een zelfde soort aversie bij
Lévi-Strausss teweeg.
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vann Kant, toch moeten ook die neokantiaanse maitres mordicus tegen een culturele
relativeringg van hun eigen denkbeelden zijn geweest. Zij wilden uitsluitend de dingen
onderwerpenn "aan een onafwendbare restrictie (une inevitable contramtéf (TT, 58).
Lévi-Strausss heeft vooral een negatieve voorstelling van zaken gegeven wat
betreftt het intellectuele klimaat waarvan hij lange tijd deel uitmaakte: een verstikkende
mengelingg van bergsonisme en neokantianisme. Maar het bergsonisme is niet Bergson en
hett neokantianisme niet Kant. We hebben veeleer te maken met extremen in het denken
vann Lévi-Strauss: de aanval op het ene isme (als te vaag) en de afwijzing van het andere
ismee (als te rigide). Zo zou zelfs de kritiek op Sartre's Cartesiaanse valstrik in verband
kunnenn worden gebracht met de genoemde "onafwendbare restrictie" van het
'neokantianisme11 en daarmee indirect met 'Kant'. Maar Lévi-Strauss citeert Kant nooit
direct,, en hij verwijst nooit precies naar een bepaalde tekst van Kant. Deze wellicht
strategischee onduidelijkheid belemmert de beantwoording van de vraag hoe het
structuralismee van Lévi-Strauss zich heeft ontwikkeld in relatie tot Kantsfilosofieof zelfs
hett Franse (neo)kantianisme.l
Hett is echter geen nieuws dat Lévi-Strauss de principes en de methode van de
linguïstiekk en de semiologie van De Saussure, Peirce en latere auteurs zoals Troubetzkoy,
Benvenistee en Jakobson volledig heeft omarmd en verder heeft ontwikkeld ten behoeve
vann zijn structurele antropologie. En niet voor niets wordt in het voorwoord van De blik
vanvan veraf - opgedragen aan Roman Jakobson2 - de omwenteling die de structurele
linguïstiekk in de sociale wetenschappen zou hebben teweeggebracht, gekarakteriseerd als
eenn revolutie, en wel een "Copernicaanse revolutie" (TVA, xii). Deze uitdrukking is zo
goedd als onlosmakelijk verbonden met Kant, om precies te zijn met zijn voorwoord bij de
tweedee druk van de Kritiek van de zuivere rede (B XVI-XVH). Lévi-Strauss typeert dus
inn kantiaanse termen - maar zonder enige verwijzing naar Kant - een cruciale

11
Francois Dosse noemt de neokanrianen 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 variousforms,between 1880 and 1920" (Steven Lukes, Entile Durkheim: his life and wort
AA historical and critical study, Allen Lane, London, 1973, 434). Het is mij niet bekend in hoeverre het
Duitsee neokantiansime van Cohen en Cassuer in Frankrijk is gerecipieerd. Lévi-Strauss zou echter ook
alss (neo)kantiaan beschouwd kannen worden op basis van het werk van Durkheim, al is ook Dmkheims
kantianismee door Steven Collins gerelativeerd: "a quite straightforwardly un-Kantian non-universalist
view",, in: The category of the person, Michael Carritbers, Steven Collins, Steven Lukes (ed),
Cambridgee University Press 198,49.
22
Roman Jakobson is in 1982 overleden. Eenjaar later komt De blik van veraf mL
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omwentelingg in de geschiedenis van de sociale wetenschappen. Die revolutie zou
tegenwoordig,, naar aanleiding van Richard Rorty's publicatie veeleer worden aangeduid
alss "linguistic turn".1 Hoewel vrijwel elke intellectuele verandering met woorden als
'turn'' of 'revolutie' kan worden aangeduid, heeft het er de schijn van, vanwege die
woordkeuze,, dat de structurele linguïstiek Lévi-Strauss niet onberoerd heeft gelaten.
Waaromm zou hij deze kennelijk niet geringe omwenteling nu toch in typisch hmtiaanse
termenn hebben aangeduid?
Dee relatie tussen Kant en Lévi-Strauss lijkt niet verder te gaan dan een
incidentele,, misschien wel toevallige woordkeuze. Als men het structuralisme probeert te
begrijpenn als methodologisch equivalent, lijken de problemen zelfs nog onoverkomelijker.
Zoo meent bijvoorbeeld Gonsalv Mainberger dat "de tekenconsteüatte in de mythologica
enn kennisleer van Lévi-Strauss een vergelijkbare rol speelt als de categorieéntabel in de
speculatievee wetenschap bij Kant".2 Deze gelijkstelling ontkent vooral de linguïstische
voorgeschiedeniss van het structuralisme. De veronderstelling van Mainberger dat LéviStrausss naast een mythologica over een kennisleer zou beschikken, suggereert een
tweedelingg die zelfs regelrecht indruist tegen de geschiedenis van de antropologie. Zo
heeftt Rodolphe Gasché in 1973 vastgesteld, dat "het begrippenpaar verklaren en
begrijpen,, dat Dilthey en Spengler hebben ingevoerd om de werkwijze van de exacte
wetenschappenn van die van de menswetenschappen te scheiden, zijn relevantie verliest in
dee antropologien(zie ook: SA2, 9).3 En Lévi-Strauss wijst er al in 1945 op dat Marcel
Mausss de toekomst van de antropologie niet verbonden zag met de kentheorie, maar met
dee linguïstiek: "sociologie zou zeker meer vooruitgang hebben geboekt als zij in alle

11

Richard Rorty. The Linguistic Turn:recentessays in philosophical method, Chicago 1967.
Gonsalv Mainberger Rhetorica II. Spiegelingen des Geistes. Sprachfiguren bei Vico und Lévi-Strauss,
Stuttgartt 1988,222.
33
Rodolphe Gasché, Die hybride Wissenschaft. Zur Mutation des Wissenschaftsbegriffs bei Emile
DurkheimDurkheim und im Strukturalismus von Claude Lévi-Strauss, J3. Metztersche Vcriagsbnchhandhing
Stuttgartt 1973, 84
22

47 7

opzichtenn de linguïstiek had gevolgd" (AS, 37; SA1, 31-32)1. In zijn Inleiding tot het
werkwerk van Marcel Mauss ziet Lévi-Strauss zich duidelijk als de linguïstische opvolger van
Mauss:: "zoals de fonologie een nieuw tijdperk inluidde voor de linguïstiek, zo luidde het
EssayEssay over de gift een nieuw tijdperk in voor de sociale wetenschappen", en dit is een
"dubbell evenement" dat "jammer genoeg bij Mauss in een schetsmatige toestand is
gebleven"" (IM, XXV). Lévi-Strauss is ervan overtuigd dat zijn bevindingen, na de lessen
inn de structurele linguïstiek die hij van Roman Jakobson heeft genoten, verandering
kunnenn brengen in die "schetsmatige toestand".
Hett is van belang om kort te memoreren dat Jacques Derrida de structurele
antropologiee reeds 'm De la grammatologie heeft getypeerd als een linguïstische variant
vann het logocentrisme (te weten een fonologisme), een kennis die geënt is op een
"etnocentrischee metafysica" (GR, 117, 79). Lévi-Strauss' gedachte van 'een nieuw
tijdperk'tijdperk' draagt duidelijk de sporen van "de geschiedenis van de waarheid" (GR, 34, 20).
Derridaa heeft als geen ander de metafysische valstrikken van dit denken aangetoond. Zo
meentt Lévi-Strauss toch nog het schrift te kunnen begrijpen als een fundamenteel
criteriumm tussen enerzijds beschaafde en gewelddadige en anderzijds primitieve en
geweldlozee samenlevingen (respectievelijk met en zonder schrift).
Problematischh is het verband dat Mainberger legt tussen de 'tekenconstellatie' en
dee 'categorieëntabel'. Voor zover Lévi-Strauss zich van de term 'constellatie' bedient hijj gebruikt ook termen als "grote constitutieve eenheden" (grosses unites constitutives,
AS,, 233; SA1, 211), "totaliteit" (AS, 399; SA1, 365), "systeem"(RC, 12), of
"paradigmatischee verzameling" (HA, 356) - heeft hij toch zeker nergens beweerd dat de
structurelee analyse zoals de transcendentaalfilosofie een index of lijst (Verzeichnung) kan
1

1nn De Mauss a Claude Lévi-Strauss, in: La nouvelle revnc francaise, 1959, bd. 2,615-631 (herdrukt in
Signes)Signes) mokt Maurice Merleau-Fonty op dat "Mauss in dit opzicht veeleer beschikte over een intuïtie
dann over een theorie, wat het sociale betreft... deze theorie moest nog worden ontdekt" (617), waarmee
hijj cmdubbelzinnig op de structurele antropologie doelt De fonoloog Nicolas van Wijk wijst in 1939 op
eenn dergelijke relatie tussen Durkheirns definitie van de taal als "sociaal feit": Phonologic. Een
hoofdstukhoofdstuk uit de structurele taalwetenschap, 's Gravenhage 1939,3-4. De Saussure geeft in hoofdstuk V
vann zijn Course in general linguistics aan dat "er talloze aspecten zijn waarbij linguïstiek is gerelateerd
aann etnologie' (21). Voor De Saussure behoort de etnologie echter nog tot de "externe linguïstiek".
Nietteminn blijkt ook uit het recentelijk gevonden manuscript van De Saussure, dat hij taal in de eerste
plaatss opvat als een sociaal fenomeen: "La langue reside dans 1'fime collective" (Écrits, 334). Dit begrip
vann collectieve ziel af volksziel is in het denken van De Saussure mogelijk verwant aan zijn latere term
languelangue als een systeem van connotaties. De Saussure distantieert zich expliciet van het christelijke begrip
vann ziel, waarvan ter verduidelijking een vroegere uitspraak getuigt, over een zendeling die meende op
grondd van een 'geheime reden' in de taall van een 'wilde bevolking' het synoniem voor het idee 'ziel' te
hebbenn ontdekt: "cette raison secrete ne peut être qu'une raison negative, puisque 1'idee positive d'&me
échappaitt totatement par avance a rinteligence et au sens dupeurjteenquesticn"(ibid., 78).
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opstellenn van "alle oorspronkelijk zuivere begrippen van de synthese die het verstand a
priorii in zich omvat" (A 8 0 3 106). Een gelijkstelling tussen de tekenconsteüatie van
Lévi-Strausss en de categorieéntabel van Kant is dus alleen mogelijk als er voorbij wordt
gegaann aan een belangrijk aspect: de structurele antropologie erkent de kennisleer niet als
ontologischh criterium, er bestaan uitsluitend culturele, talige verschijnselen van mythologica's.. Die gelijkstelling kan zelfs niet uit het eerste hoofdstuk van Structurele antropologielogie (twee jaar na De elementaire structuren gepubliceerd) worden afgeleid. Daar
beweertt Lévi-Strauss dat het doel van de antropologie is "een inventarisatie (un
inventaire)inventaire) te maken van de onbewuste mogelijkheden" en hij meent voorts dat deze lijst
off dit "repertoire" "niet ongelimiteerd is" (SA1, 23). Waar de grens zich ook moge
bevinden,, Lévi-Strauss staat zeker geen collectie van twaalf of vijftien categorieën voor
ogen,, maar wel een reeks saussuriaanse, mandstisch-freudiaanse structuren en onbewuste
verhoudingen.. Structurele categorieën hebben geen betrekking op substanties, het zijn
mentalee en sociale structuren, effectieve relaties, en in die zin eerder hardnekkig
ontelbaar. .
Inn de lijn van het voorgaande zou het vermeende transcendentalisme van LéviStrausss opgevat kunnen worden als een instrument om toegang te krijgen tot
'categorieën'' die hij tracht te begrijpen als effecten van (onbewuste) sociale structuren.
Enn dat klinkt weer zo onkantiaans dat Lévi-Strauss zelf geciteerd moet worden voor een
weerwoord:: "As for my relationship to Kant, I make no mystery of it, and I have often
claimedd kinship with him".1 Als dat zo is, kunnen we ons met recht afvragen waaruit die
verwantschapp dan wel positief moge blijken - behalve uit zijn afwijzing van een rigide
vormm van neokantianisme.2 Hoe vaak en wanneer precies maakt Lévi-Strauss aanspraak
opp verwantschap met Kant? Hoe citeert hij Kant en op welke werken beroept hij zich
voornamelijk?? Lévi-Strauss verwijst wel meer dan eens naar Kant, maar hij citeert hem
nooitt letterlijk, hij parafraseert hem, meestal zonder een precieze bronvermelding. In een

11

Interview door Andié Akoun, Francoise Morin en Jacques Mousseau in: Psychology Today, mei 1972,
74. .
22
la Introduction d l'oeuvre de Marcel Menus (1930)roemtLévi-Strauss Manss om zijn moed (namelijk
dee courage om het verband te hebben gelegd tossen de etnologiceaio^psjdioanarysc). Het hjkt alsof hij
zijnn eigen autobiografie spiegelt aan die van Manss die ook "een intellectuele en morele vorming" had
genotenn ""die even lans was als die van het neo4antiamsme dat aan het einde van de 19e eeuw op onze
universiteitennregeerde"(IM, XT)
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sporadischh geval noemt hij de titel van een werk: in Regarder, Écouter, Lire wordt drie
keerr de Kritiek van het oordeelsvermogen vermeld.1

Eenn absolute grens.
Sommigee uitspraken van Lévi-Strauss doen overduidelijk kantiaans aan, waarmee zeker
niett is gezegd dat met een aantal vage associaties de problemen zijn opgelost. In gesprek
mett Georges Charbonnier valt de naam 'Kant' geen enkele keer, en de eerste vraag in het
hoofdstukk 'primitievelingen' en 'beschaafden' is ook zeer algemeen:

Welkee fundamentele verschillen merkt u op, wat het functioneren en de structuur betreft, tussen de
samenlevingenn die het object (l'objet) uitmaken van uw onderzoek en de samenleving waarin wij
leven,, de onze (la nótre)?
Dee vraag is misschien bedoeld om aan zijn gespreksgenoot een soort categorische
ontkenningg dan wel erkenning van fundamentele verschillen te ontlokken. Het blijkt een
moeilijkee vraag en Lévi-Strauss is er zelfs niet van overtuigd of een antwoord mogelijk is:
"UU stelt mij een van de moeilijkste vragen, waarvan men soms verwacht dat de
antropologiee die kan beantwoorden. Zo moeilijk, dat ik er niet van overtuigd ben of een
antwoordd zelfs mogelijk is". Zouden er volgens de structurele antropologie eigenlijk wel
verschillenn bestaan? Is het object van de structurele antropologie toch een 'universeel
denken'' en juist niet een ander denken? Waarop zou dan nog het verschil zijn gebaseerd
tussenn het wilde denken (de bricolage, zoals het in Het wilde denken heet) en ons denken,
hett westerse wetenschappelijke denken? Lévi-Strauss beantwoordt de vraag van
Charbonnierr filosofisch:

11

Jean Petitot heeft dit werk als uitgangspont genomen om de invloed van Kant op speculatieve wijze te
onderzoeken.. Hij wijst daaibij op de betekenis van Kants Kritiek van het oordeelsvermogen voor auteurs
alss Goethe, Peiice, HnsserL, D'Arcy W. Thompson, Turing, Valéry, Jakobson, Merkau-Ponty en uiteindelijkk ook Lévi-Strauss. Kant wórdt aldus aan het begin en Lévi-Strauss aan het einde van een
genealogiee geplaatst J. Petitot, La généalogie morphologique du structuralism, in: Critique, Revue
généralegénérale des publicationsfrangaiseser ètrangères, Janvier-Février 1999, Tome LV. - No. 620/621
123. .
22
Georges Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, Paris 1961,24.
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Hett zou kunnen zijn dat we hier stuiten op een absolute grens (une lirnite absohté) van ons
kennen",, niet alleen een grens van de antropologie, maar "van elke kermiswijze (de tout mode de
connaissance).connaissance).l l

Alss we nu trachten na te gaan hoe Kant ons kennen op absolute wijze begrensd achtte,
komenn we vrijwel onvermijdelijk uh bij zijn onderscheid tussen "phaenomena" en
"noumena",, waarbij "het begrip van een noumenon .... louter een grensbegrip" is (A
255,BB 310-311). Evenals Kant lijkt ook Lévi-Strauss te doelen op een metafysische grens
vann elke wijze van kennen. Heeft Kant daarbij echter het transcendentale onderscheid
tussenn zinnelijk (sensibel) en bovenzinnelijk (intelligibel) in gedachten, waarbij het
cruciaall is dat er "buiten de sfeer van de verschijningen" (aufier der Sphdre der

Erscheimmgen)Erscheimmgen) beslist geen kennis mogelijk is, Lévi-Strauss lijkt toch bepaald niet d
grenss voor ogen te staan, eerder een sociaal-culturele grens, die echter wel absoluut zou
gelden:: die grens betreft immers ons kennen, maar tegelijk ook het kennen in het
algemeen.. Waar zou die grens lopen? En wie bedoelde Lévi-Strauss met ons? De
westersee kennis of de 'menselijke' kennis?
Onderschrijftt Lévi-Strauss misschien impliciet wat Tylor in zijn Origin of Culture
stelt:: "There is a kind of intellectual frontier within which he must be who will sympathise
withh myth, while he must be without who will investigate it, and it is our fortune that we
livee near this frontier-line, and can go in and out"2. Hebben alleen wij het geluk om
"dichtbijj deze front-Unie" te leven en zijn alleen wij zo vrij dat we over die grens heen
kunnenn stappen en 'de mythe' van buiten af kunnen onderzoeken? Lévi-Strauss
herformuleertt inderdaad Tylors universalisme als een "technique du dépaysement" (AS,
132;; SA1, 117). Deze "techniek van ontheemding'' stek de onderzoeker ate het ware in
staatt om zich vrij te maken van auto- en allochtone restricties.3 De antropoloog lijkt aldus
metmet behulp van zijn ontheemdingstechniek vanuit een verheven gezichtspunt de

'Ibid,, 24.
Edward Burnett Tylor. The Origin ofCulture, New York 1958 (1871), 317.
33
Johnson vertaalt "technique of estrangement" (Johnson, Claude Lévi-Strauss, 142X en met sommige
anderee termen lijkt hij hierop te variëren, zoals met "radical displacement" en "deomfliarizatton" of
ook:: "distanced or defamffiarized perspective" (ibid., 9, 25). Om de lading van de term 'techniek' nog
wtigorimgg te verduidelijken: in Structurele antropologie worden "sociale en potineke activiteiten"
getypeerdd als "sm^-teduriek" (AS, 415; SA1, 357). Een techniek van orrtheernding is met andere
woordenn een strategie
22
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grenswerkingeaa tussen cogito's en culturen te kunnen waarnemen. In welke zin verschilt
nuu dit gezichtspunt nog van het plaats- en tijdloze transcendentale subject?
Lévi-Strausss beschouwt zijn ontheemdingstechniek niet als van bovenzinnelijke
oorsprong,, het is echter wel een essentieel instrument ten behoeve van de kennis van de
structurelee antropoloog die elke cultuur (inclusief die van hemzelf) tot object wil maken.
Zonderr forcering gaat dat niet, aan de ontheemdingstechniek kleeft iets metafysisch: "la
forcee d'un désir" (ED, 410). Lévi-Strauss wilde ontsnappen aan het "droge dogmatisme"
vann de academische filosofie en om dat doel te bereiken moest hij zijn
ontheemdingstechniekk ook aanwenden op de bestaande wetenschappelijke disciplines
(sociologie,, etnologie, geschiedenis, filosofie), hij moest ze 'verplaatsen*, met als beoogd
effectt "to place anthropology at the centre of the human and social sciences".1
Alss het nu zo is dat "in het tijdperk van de Verlichting .. de grondslagen van de
modernee antropologie" zijn gelegd2, dan laat de vraag naar de relatie van Lévi-Strauss tot
dee zogenoemde metafysica zich zeker toespitsen op de ambigue verhouding van LéviStrausss tot Kam. Met andere woorden, Lévi-Strauss maakt zeker ook deel uit van de
Verlichting,, een tijdperk dat reeds door Kant in het voorwoord van de eerste editie van
dee Kritiek van de zuivere rede is getypeerd als een strijdperk: "het strijdperk van
eindelozee twisten" (A, VÜI). Kant meende die twisten te kunnen beslechten in het
voordeell van een door de zuivere rede op absolute wijze ingesteld grensbegrip, daarvan
getuigtt zelfs een van zijn laatste essays Over een voorname toon die recentelijk in de
filosofiefilosofie is aangeslagen.

Dee innerlijke ervaring en het gevoel (wat op zich empirisch en dus toevallig is) worden alleen
opgewektt door de stem van de rede (cüctamen ratioms), die tot iedereen duidelijk spreekt en
wetenschappelijkk kan worden gekend (8:402).

Err was in het interbellum waarin Lévi-Strauss zijn studie filosofie afrondde veel oor voor
dezee stem. In zijn aversieve reacties tegen het rationalistische dictaat van die tijdgeest, en
inn zijn verlangen om zich af te wenden van de "innerlijke ervaring en het gevoel" van het
metafysischee tijd- en strijdperk, zoekt Lévi-Strauss aansluiting bij de antropologie, en
denktt op deze wijze - met een blik van ver af en met zijn strategie van ontheemding 11
ii

Johnson, ibid., 5.
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voorall de westerse rationalistische metafysica te kunnen observeren, "want de rede zelf
(la(la raison elle même), zoals Durkheim en Mauss reeds begrepen, is eerder een product
dann een oorzaak van culturele evohitie"(RE, 60;VA, 34).1
Hett antwoord van Lévi-Strauss in net interview met Charbomüer had misschien
slechtss de schijn van een kantiaanse gedachte. Een directe gelijkstelling blijkt (wederom)
mankk te gaan. Lévi-Strauss gebruikte namelijk wel de metafysische uitdrukking van
'absolutee grens*, toch gaf hij tegelijk ook aan dat hij twijfelde aan de absoluutheid van die
grens:: "het zou hamen zijn dat we hier stuiten op een absolute grens van ons kennen"
(mijnn

CUTS.).

En daaruit trekt Lévi-Strauss kennelijk wel de conclusie, dat we elke - ook

onzee eigen - samenleving kunnen bekijken met "the theoretical gaze" of "the imperial
gaze".22 In dit verband heeft Lévi-Strauss meer dan eens gespeculeerd over de
onbegrensdee mogelijkheden van de cybernetica, met name die van Norbert Wiener.
Johnsonn is hier uitvoerig op ingegaan en hij legt een duidelijk verband tussen de techniek
vann ontheemding en een "instrumentele benadering": "a leitmotif of Wiener's book is the
problemm of the design of machines that are the concrete embodiment of logical processes.
Somethingg of this instrumental approach to knowledge is also to be found in LéviStrauss".3 3
Terr verheldering van de vraag hoe de 'absolute grens' in de structurele
antropologiee moet worden begrepen, lijkt er toch wel zoiets te tellen als een kantiaanse
tweedeling:: "Het lijkt mij dat de grote moeilijkheid hieruit voortvloeit dat het volstrekt
niett het zelfde is om een samenleving van buitenaf (de l 'extérieur) te bekijken, en deze
vann binnen te bekijken (regarder de VintèrieurfV* Het gaat hier weliswaar om een
sociale,, in plaats van een transcendentale deling, toch zijn 'binnen' en 'buiten' 'Volstrekt
niett hetzelfde". Lévi-Strauss deelt niet meer Tylor's pure "geluk" om er "binnen en
buiten"" te kunnen gaan. Wanneer wij een samenleving van buitenaf (du dehors) bekijken,
kunnenn wij kille meettechnieken (tres froidement) toepassen op een zeker aantal cijfers
(un(un certain nombre d'indices) om vervolgens verschillende samenlevingen te vergelijken,

11
In Het wilde denken distantieert Lévi-Strauss zich nog van Duikheim: "Dat betekent echter nog niet
datt wc onsffipwhifre"bij Dm*heim ' g these van de sociale omsprong van het logische denken. Hoewel er
tossenn de sociale siructuui en het systeem van categorieën ongetwijfeld een dialectische verhouding
bestaat,, is dat systeem nog niet een gevolg of een resultaat van die straenmr" (TSM, 214).
22
Aldus Johannes Fabian, lespectievehjk in: Moments of Freedom: Anthropologie and Popular Culture,
Thee University Press of Virginia 1998,87, ca Anthropology with an Attitude, 179.
33
Claude Lévi-Strauss, 96.
44
Chaibonnier, 25.
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"maarr wanneer wij er binnen zijn (guand on est dedans) vergroten en transformeren zulke
armzaligee elementen zich voor elk lid, van welke samenleving dan ook, al was het de
beschaafdstee of de primitiefste, dat is van geen belang".1 Wanneer zijn we buiten en
wanneerr binnen? Is het sociale innerlijk een soort kwestie van meting van
(lichaamstemperatuur?? Waar loopt die grens, van wie is die kilte, wanneer en wat ziet
diee kille blik? Wie wordt erdoor getroffen? De etnoloog lijkt wel te rouwen om iets wat is
gestorven,, van zichzelf. In de woorden van Jean Pouillon: "hij vertrekt en keert terug als
eenn fantoom"2
Wee kunnen volgens Lévi-Strauss aannemen dat voor elk lid van elke samenleving
geldtt dat hij/zij wel ergens 'binnen' is - zoals een Bergson of een wijze Dakota. En
wanneerr '"wij er binnen zijn", in een beschaafde of primitieve samenleving - "dat is van
geenn belang" - dan worden de dingen anders beleefd: de 'dingen' worden vergroot en
getransformeerd.. Misschien bedoelt Lévi-Strauss dat het "er binnen zijn" voor elke lid
vann elke samenleving geldt - kortom, een soort universeel geldig gevoel van 'ons', een
forceforce van gemeenschap, voor elke groep of stam, over de gehele wereld. Volgens deze
gedachtee levert dus de mogelijkheid van een innerlijke beleving van gemeenschap geen
essentieelessentieel verschil op tussen samenlevingen, niet tussen westerse samenlevingen, en niet
tussenn "the West and the rest".
Elkee autochtoon kan de 'muren' - de ogenschijnlijk absolute grenzen - van zijn
eigenn cultuur anders beleven: als een veilige haven, een kille gevangenis, een listige
valstrikk etc. Meent Lévi-Strauss dat die vermeende absolute grens eerder een historische
enn gevoelsmatige grens is, met als cultureel effect een bepaalde categorie, namelijk die
vann het zelf?3 Die grens is zeker niet ergens waarneembaar of meetbaar, maar het is ook
niett niets, het is "een soort intellectuele grens" die we misschien niet niet kunnen
overschrijden.. Is het wel een eenvoudige grens? En lom 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: "Pour observer, Ü faut être en
dehors.. On peut - c'est un choix éthique - préférer (mais est-ce possible?) se fondre dans
laa communauté dont on partage 1'existence, s'identifier a elle. La connaissance est de
11

Ibid, 25.
lean Pouillon. "L'oeuvre de Claude Lévi-Strauss" in: Race et Hïstoire van Lévi-Strauss, iéédition 1987,
Paris:: Unesco, 126.
33
In bet artikel A category of the human mind: the notion of person; the notion of self bespreekt. Marcel
Mausss de mogelijk historische stadia van dee 'categorie van het zelf.
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1'autree cdté".1 Om te kunnen observeren moet men altijd "erbuiten" zijn. Men moet zich
altijdd aan de "andere kant" bevinden, de kant die Lévi-Strauss ook altijd zal identificeren
mett weten: het weten is aan de andere kant. Dit weten is niet zuiver transcendentaal
ethisch,, maar het heeft er wel veel van weg: "de wereldbeschaving (is) een soort
grensbegripp (wie sorte de concept Umitef (AS2,417; SA2, 358).
Oppositiess zijn effecten van een grenswerking, overal. De zogenoemde ontheemdingstechniek,, de methode van verplaatsen, decentreren en opponeren is zerfe niet
exclusieff voorbehouden aan een lid van een zogenaamd westerse samenleving. Relevant
iss hier een etnografische ervaring van Lévi-Strauss waarover hij in een gesprek met
Georgee Steiner het volgende verteld: "I remember, for instance, that when I was with the
Nambikwaraa in Central Brazil one of their bands had a chief who was tremendously
interestedd in the customs and ways of life of the neighbouring tribes. We really exchanged
informationn as I would have done with a colleague".2 Zelfs midden in Brazilië kan
kennelijkk een chief 'samen' met een collega anderen van buitenaf bekijken. De chief ïs
eenn effect van (sociaal-culturele) tegenstellingen, maar de chief of chef is ook degene die,
alss een vorm van buitenlandse politiek, overal zijn strategie van ontheemding operationeel
kann maken.
Ookk in De elementaire structuren van verwantschap observeert Lévi-Strauss hoe
dee Nambikwara, evenals westerse volken, voortdurend te maken hebben met effecten van
binnenn en buiten, en niet alleen van theoretische blikken: "uitwisselingen zijn de
vreedzaamm opgeloste oorlogen, en oorlogen 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
tegelijkk steeds een ander effect heeft op elke vorm van bestaan, kan ook "geen samenlevingg volmaakt" worden genoemd. "Geen enkele samenleving is door en door goed;
geenn enkele is absoluut slecht "(TT, 462-463). Hoe heeft Lévi-Strauss nu ooit gedacht
zelff te kunnen ontsnappen aan een of andere metafysische gevangenis?
Inn het interview met Charbonnier keert de binnen-buiten kwestie nogmaals terug,
maarr dit keer niet als een meetbare of schriftuurlijk waarneembare grens. In deze

11
Didier Eribon, De prés et de loin, 214, ik vertaal: "Om te kunnen observeren moet men buiten zijn.
Menn kan - dat is een ethische keuze - prefereren (maar is net mogelijk?) om zich te vestigen in de
«Rtmenieiriiigg waar men deel van uit maakt, zich ermee identificeren. Het weten is aan de andere kant".
22
In: Encounter, Vol. XXVI, no.4, april 1966,35, mijn cars.
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hernieuwdee poging om grip te krijgen op het onderscheid, roept Lévi-Strauss de hulp in
vann de verbeeldingskracht, en "een ander soort inzicht":

Steltt 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
ll 'extérieur) is het een nogal alledaagse gebeurtenis (un evenement assez banal), maar, voor de
naastenaaste familieleden stort er een universum (un itntvers) in: wij kunnen nooit precies begrijpen wat
dee rouw is van een familie die niet onze familie is, dat is een rouw die niet onze rouw is (mijn
cure.)1 1

Dee lezer wordt niet alleen verzocht zich de dood van een willekeurig individu voor te
stellen,, hij moet ook, en vooral, dit abstracte, overleden individu splitsen en onderwerpen
aann de oppositie 'eenvoudige kennis' versus 'familielid', tussen hun alledaagse
gebeurteniss en het instorten van ons universum. Het universele 'wij-gevoel' verbindt
Lévi-Strausss aan familie. Elders betoogt Lévi-Strauss dat het begrip van 'familie' juist
geenn natuurlijk, maar een cultureel gegeven is, en toch gebruikt hij hier in het interview
dee dood van 'ons' subject als enige (ware) oorsprong van de rouw: de dood van onze
eigenn familie kan alleen voor ons een bron van rouw zijn, die alleen wij kunnen begrijpen.
Wass daar nu zoveel verbeeldingskracht voor nodig? Voor de rouw lijkt precies hetzelfde
tee gelden als voor de observatie van een absolute grens: een fantoom dat overal en
nergenss is.
Verlichtingsficties,, zoals die van de grensinwerking van ontheemding, de theoretischee blik en de dood van het subject, hangen nauw samen. Het zijn niets meer en niets
minderr dan effecten van een (oppermachtige blik van een chief die elk 'fenomeen' kan
transformerenn van alledaags in universeel, en omgekeerd. De

structuralistische

verbeeldingg werkt met behulp van gecalculeerde verdeling van binnen en buiten, vanuit
hett gezichtspunt van een metafysische uit- en insluitingsstrategie.2
Dee werking van de grens is absoluut dubbel, het is niet een 'Ik denk' maar een
quasi-neutraall 'Er denkt (iets)' dat gespleten is en splijt, een activiteit waarbij handeling
enn effect in elkaar grijpen. Verdeeld-verdelend is het gespleten subject altijd zowel binnen
11

Chartxmoier, 25.
Evenals Lévi-Strauss maakt Bergson in zijn Introduction è la métaphisique het onderscheid tussen
innerlijkee en uiterlijke kennis, maar voor Bergson geldt de innerlijke kennis als absoluut en de uiterlijke
alss relatief (1392-1393).
22
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alss buiten, en het stelt de grens in. In die zin blijft het ook een selbsttötiges Wesen (B
158>> Het grensbegrip van Lévi-Strauss is een absoluut beginsel van deling of

verdeeldheid,verdeeldheid, deze strictuur is niet een zuiver transcendentale grens tussen zinnelijk e
bovenzinnelijk,, tussen innerlijk en uiterlijk etc. De structurele grenswerking zet het "zelf1
vann het kantiaanse "actieve wezen" tussen haakjes en splijt daarmee tevens zijn systeem.
Voorlopigg kan dus worden opgemerkt dat Lévi-Strauss een universalistisch
grensbegripp hanteert, mogetijk in het voetspoor van Kant. Ben gespleten grens, zelfs een
zichh splijtende grens, maar deze vorm van vervreemding lijkt tegelijk ook altijd, door
middell van een structureel denken te kunnen switchen, "categoriaal en combinerend"
zoalss Ricoeur later zal zeggen in verband met Lévi-Strauss' begrip van het onbewuste hierr kom ik in de volgende paragraaf op terug. Voorlopig kan ook gezegd worden dat het
gedecentreerdee CogHo, het 'Er denkt iets', weliswaar een dubbelwerking is, maar niet
oneindigg anders en niet zonder centrum, niet de "transcendentie van het niet-eigen", het is
geenn volstrekt oncalculeerbare, ondefinieerbare kracht (ED, 183).
Kantss begrip van universele grens was gefundeerd in het onvoorwaardelijke
beginsell van het transcendentale subject. De macht van de "homo noumenon", zoals dit
subjectt in de Metafysica van de zeden §35 wordt genoemd, strekt zich uit voorbij de
grenzenn van de dood. "Met betrekking tot zijn rechten in relatie tot anderen, beschouw ik
elkee persoon eenvoudigweg in termen van zijn humaniteit, derhalve als homo noumenon"
Enn deze 'persoon' blijft "zijn eigendom, ook wanneer bij niet meer bestaat als homo

phaenomeneon"phaenomeneon" (6: 295). Deze 'persoon' is gelijk in de ogen van al "degenen die
overlevenn (bekenden of vreemden)" (ibid). Het zou hier gaan om een verworven recht,
"eenn even zonderlinge als onloochenbare verschijning van de a priori wetgevende rede,
diee haar gebod ook over de grens van het leven (die Grenze des Lebens) uitstrekt" (ibid.).
Vanuitt het gezichtspunt van Lévi-Strauss kan de conclusie worden getrokken, dat over
dee grens van het leven niet de eenheid van de rede maar de verscheurdheid regeert.
Wildee Lévi-Strauss misschien zeggen dat er niet zoiets als een absolute eenheid
vann een persoon kan bestaan, maar wel absolute en mondiale grenseffecten van ons
kennen,, zelfs een techniek, die 'wij' (van nature) op alle anderen kunnen toepassen - met
dee noodzakelijke effecten van auto- en allochtoon, binnen en buiten? Op welk recht zou
ditt vermogen gebaseerd zijn? Het objectivistische taalgebruik - die blik, en natuurlijk ook
datt oor - eist duidelijk het recht op van de universele geldigheid van onze blikrichting, en
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opp het gehoor geven aan onze intenties. Lévi-Strauss' beginsel van absolute verdeeldheid
iss even universalistisch als dat van Kant, en tnj wekt daarmee ook de indruk - in elk geval
inn het interview met Charbotmier - dat hij zijn grenswerking als een onbetwijfelbaar recht
beschouwt,, a priori - zg het niet als a priori redelijk. De logica van de fantasie tussen
binnenn en buiten, afwisselend bezien als ego en alter-ego, is het effect van een machtig
gezichtspunt,, laten we zeggen het auto-effect van een soort noumenale chief.
Volgtt uit deze vergelijking nu de conclusie dat Lévi-Strauss' ideeën over de
rouw,, de absolute grenswerking etc, typisch kantiaans zijn? Heeft hij niet veeleer op
typischh westerse machtseffecten gewezen en daarmee ook juist de kantiaanse metafysica
fundamenteell bekritiseerd? Een voorlopige conclusie lijkt inderdaad lijnrecht in te gaan
tegenn alle verwachtingen Lévi-Strauss' denken is eerder anti-kantiaans - fundamentele
verdeeldheidd versus uniformiteit, culturele effecten van auto- en allonomie versus een
redelijkee

autonome

menselijke

natuur.

Als

het

structuralisme

evenals

het

transcendentalismee een kosmopolitisme zou impliceren, dan is het toch wel een gespleten
kosmopolitisme,, waaruit eenfilosofieen niet een "antifilosofie" kan worden afgeleid.1

Meerr en meer kantiaan.
"Filosofischh beschouww ik mij meer en meer als kantiaan, niet zozeer door de specifieke inhoud
vann Kants leer, als wel door de specifieke wijze van het stellen van het kennisprobleem".2
Tweee jaar na het gesprek met Charbonnier is Lévi-Strauss 'meer en meer kantiaan'geworden,
maarr hij heeft het, behalve over een vermeende progressie, ook over een verschil en een
overeenkomstt Het "meer en meer" geldt mogelijk op een dubbele manier meer en meer

overeenkomstovereenkomst betreffende de specifieke inhoud van Kants leer, maar ook meer en mee
verschilverschil met betrekking tot de specifieke wijze van het stellen van het kennisprobleem. Beide
aspectenaspecten komen goed tot uitdrukking in een tekst van Paul Ricoeur - een van de eerste

filosofischefilosofische commentaarteksten3 - en een daarop volgende discussie tussen Lévi-Strauss en
Ricoeur. .

11
De term "aitfffilosofie" ontleen ik aan J.-M Domenach, die in zijn artikel "Le systeme et la personae"
hett denken van Lévi-Strauss, maar ook dat van Michel Fbucault, aldus typeert
22
In: hnervista a Claude Lévi-Strauss. Aut-Aut, Tt. 1963, 27-45. Geciteerd door Arie de Rmjter in: Claude
Uvi-^trauss.Uvi-^trauss. Een systeemanalyse vmzynmtropok^i^
33
De eerste erkenning vanuit de antropologie is van J.P.B. de Jossdin de Jong (de oom van P.E. de
Jossdinn de Jong), die in 1952 commentaar en kritiek heeft gepubliceerd onder de titel Lévi-Strauss'
TheoryTheory on Kinship and Marriage, hetgeen volgens Lévi-Strauss "de eerste studie was die aan mijn werk
werdd gewijd", (zie: R. de Ridder, J.AJ. Karremans).
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Hett belangrijkste doel van Ricoeurs artikel Structure et herméneutique1 is het
bepalenn van de "grenzen van de geldigheid** van het structuralisme, en wel vanuit de
gedachtee "dat de geldigheid van een methode nooit is te scheiden van het besef van haar
grenzen".22 Deze reflectie over de eigen grenzen zou in het structuralisme ontbreken en
daarmeee zou dan ook de hermeneutiek urgent zgn: "de verabsolutering van het linguïstische
modeTT moet worden gerelativeerd opdat het structuralisme begrepen kan worden "binnen de
hermeneutischee cirkel"3 Ricoeur stett het structuralisme zeker niet gelijk aan het
transcendentafisme,, hg ziet echter wel een sterke overeenkomst Lévi-Strauss zou namelijk
hett onderscheid nissen longue en parole van De Saussure hebben overgenomen,
gekoppeldd aan het onderscheid tussen respectievelijk onbewust en bewust, waarbij de
"linguïstischee wetten" van het structuralisme gesitueerd zijn op een onbewust niveau,
"niett hetfreudiaanseonbewuste van de drift en de begeerte .. maar veeleer een kantiaans
dann eenfreudiaansonbewuste, een categoriaal en combinerend onbewuste". Ricoeurs
onderscheidd is complex en hij bedient zich bovendien niet van scherpe tegenstellingen,
zodatt bijvoorbeeld ook de vraag open blijft in hoeverre Lévi-Strauss beïnvloed is door
Freud.5 5
Ricoeurss formulering geeft aanleiding tot tenminste twee opmerkingen. De eerste
opmerkingg is eigenlijk een herhaling van hetgeen ik tegen Mainbergers analogie heb
ingebracht:: de 'wetten', die het onderzoeksobject van de structurele antropologie zijn,

11

Paul Ricoeur, "Structure et hennéneutiquen, in Esprit, revue international, no. 11, november 1963,
596-627.. Voor net eerst gepresenteeid tijdens het International Congress of Philosophy en gepubliceerd
onderr de mei 'Symbole et tempoialité', in: Archivio di Filosofia, Nos. 1-2 (Roma 1963), herdrukt in het
tijdschriftt Esprit (november 1963) waarbij een gesprek met Lévi-Strauss is opgenomen (Reponses ó
quelquesquelques questions), daarna verschenen als eerste hoofdstuk in Le Conflit des interpretations (1969). De
verwyss voor zowel Ricoeurs analyse als voor het gesprek met LeM-StiaMSsnaarder«gineringvan£spn/.
Onderr de mei 'Hermeneutiek en structuralisme' heeft Ad Peperzak dit artikel vertaald en opgenomen in
dee bundel Wegen van de filosofie, essays van Paul Ricoeur, Bilthoven 1970.
22
Ibid 596-597.
33
Ibid, 618,621.
44
Ibid, 599-600.
55
Ja Structurele antropologie hoofdstuk XV wordt Boas genoemd als de eerste die het onderscheid tussen
bewnttt en onbewust in de antropologe beeft ingevoerd, ifewniMd wmrh er een duidelijke relatie met de
fittnrtrrw.il»fittnrtrrw.il» lingiiTcriA gelegd J*"!"? <?hemopnii wijst er op dat beiden de seksualiteit centraal stellen, e
zijj geeft een fraai citaat van Lévi-Strauss: "van Freud heb ik geleerd (..) dat zelfs de meest arbitraire en
zetfss absurde ervaringen en verschijnselen van de AK^tafo activiteit ontcijferd kunnen worden en een
beteftyntss hebben (41). De relatie tussen Freud en Lévi-Strauss moet niet worden onderschat, Als Freud
inn Das Ich und das Es het Oiónpos-complex begrijpt als de oorsprong van de categorische i m p e i a ^
dee relatie mef T-éyi-Ktraiiss' begrip van incestverbod erg voor de hand. Chemouni merkt terecht op: "wat
deMythotcgica'ss qjn voor het Stnichirafeme *wn IAri-Sria«, is de Traumdeutung in de psychoanalyse van
etet anthropologie: Lévi-Strauss et Freud, Paris/Montréal 1997,181.
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zijnn niet identiek aan Kants categoriale functies. Lévi-Strauss meent niet te (kunnen)
beschikkenn over een volledige lijst van 'alle oorspronkelijk zuivere begrippen9. Een
'zuiverr begrip' is een mythe, een fictie, die slechts binnen een cultureel taalspel kan
doorgaann voor waarheid. Daar kan nog iets aan worden toegevoegd: het linguïstische
modell is niet als zodanig in de antropologie verabsoluteerd Lévi-Strauss meent wel dat
ditt model inzicht en kennis kan verschaffen hoe 'taal' verabsoluterend kan werken. Grote
enn kleine verhalen gaan binnen een bepaald taal- en cultuurgebied over vanzelfsprekende
zaken,, over dingen die er van nature zouden zijn, en deze voorstelling van zaken zou
doorr middel van de techniek van ontheemding altijd als lokaal effect kunnen worden
doorzien. .
Dee tweede opmerking betreft een nieuw aspect, namelijk het onderscheid dat
Ricoeurr maakt tussen een kantiaans en een freudiaans onbewuste. Uitspraken van Kant
overr het onbewuste zijn onder andere in de Prolegomena en de Antropologie in

pragmatischpragmatisch opzicht te vinden Ik beperk me tot twee paragrafen uit deze teksten. In d

AntropologieAntropologie wordt een paragraaf besteed "aan de voorstellingen, die wij hebben, zond
onss er bewust van te zijn" (§5). Op zich is 'bewustzijn van het onbewuste' een
contradictoiree gedachte - om welke reden Locke deze gedachte ook verwierp - maar
Kantt stek een soort oplossing in het vooruitzicht. Hij differentieert de logische
tegenstellingg bewust/onbewust op een subtiele manier met behulp van de dichotomie
'directt bewust' en 'indirect bewust'. Indirect bewuste voorstellingen zijn niet volstrekt
onbewust,, maar donker of duister (Dunkel als tegenhanger van Klar), in verband
waarmeee hij opmerkt dat "op de grote kaart van ons gemoed slechts weinig plekken
verlichtt zijn (illuminiert)". Het komt er op neer dat in het onbewuste volgens Kants visie
nooitt volstrekte duisternis kan heersen, want al zijn er onmetelijk veel duistere
voorstellingenn in de mens - hetgeen mensen ook zo verwant maakt aan dieren - toch
houdtt "de verbeelding" ervan om "in het duister te wandelen". Deze omschrijving van het
onbewustee als een verleidelijke bosschage van de verbeelding, sluit vrijwel naadloos aan
bijj de gedachte van de Prolegomena §24, waar Kant betoogt dat onbewustheid niet kan
wordenn aangetoond als "absolute afwezigheid (Mangel)', er is bijvoorbeeld geen
psychologischee duisternis die niet als een bewustzijn kan worden beschouwd dat volstrekt
doorr een ander, sterker bewustzijn (stdrker) wordt overheerst, en dat geldt voor elke
toevalligee gewaarwording" (vert. aangepast, mijn curs.). In de termen van de bewust-
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zijnsfilosofiee kan het absolute er niet volstrekt anders zijn, anders dan in een altijd
sterkeree vorm van bewustzijn.
InIn De ekmenicare stntcturen \m verwantschep stort
dee kritiek van Riooeur fwgiP"»? bevestigt: de structurele antropologie heeft "bij de primitieve
organisatievormenn gemakkelijker toegang" tot "de logische structuren {structures logiques)
diee 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
vann Lévi-Strauss kan er ook niet, zoals de verbeelding van Kant, zonder te verdwalen
doorheenn flaneren. Lévi-Strauss meent echter wel dat een onbewust etnisch denken leesbare
enn vertaalbare mythen produceert: er denkt iets door de mythen heen. Dat maakt het
mythischee denken tot "een blinde, hoewel onontbeerlijke functie van de zieT (A 78;B 103).
Mythenn ztjn fragmenten met behulp waarvan de structuralist de 'logische structuren' van dat
andereandere denken van een andere cultuur (aan de andere kant) kan observeren. Kants definitie
vann het onbewuste als een onontbeerlijk indirect (zelfbewustzijn - geen begrip, maar zeker
niett absoluut onbewust, want dan stuiten we op een tegenspraak - komt overeen met LéviStrauss'' notie van het onbewuste, en w d als structureel antropologisch

observeerbaar

categoriaall systeem achter alle mythemen: de mythisch-fitntastische geest van anonieme
oorsprongg kan in potentie overal en altijd object zyn voor de structurele antropologie. Elke
lokalee Sprachgeist is een spreekbuis van een anonieme stem: "cette grande voix anonyme"
(HN,572;NM,640). 1 1
Hoewell Ricoeur de verwijdering ten opzichte van het freudiaanse onbewuste
opmerkt,, acht hij de hierboven geschetste kantiaanse verbeelding toch niet relevant.
Ricoeurr past zelfs, wat het transcendentale zelfbewustzijn betreft, een soort amputatie toe:
"hett gaat veeleer om een categoriaal systeem zonder verwijzing naar een denkend subject"2
Lévi-Strausss stemt met deze karakterisering in: "Ik ben het volledig eens met de heer
11

Va* de tens "Spradhgeut" verwijs ik naar Appiah: Tor Herder, prophet of German nationalism and

foundingfounding phftftWFfrf "f f*«r «wfam irianlngy «f narirtnhftnri, the «pint « f a narinw wax expressed «hnwe

aDD in itsfrtigwagr.its Sprachgeist", In My Father's House, 20. Als we Kant beschouwen als de
woordvoerderr van de stille stem van de zuivere rate, dan is Herder de soieckbuis van het lokate gevoel
vann geluk en gezelligheid. Susan Shell merkt op dat Kant vooral Herders getuksbegmsd beknttseerde:
"Kantss idea of history mat sacrifices the bat^niess of mdtvidtiak to the progress of the sp
Herder'ss point of view an arrogant usurpation, m the name of a spurkws 'ta^
too follow the dictates of his own heart", en SheU vervolgt: *Wooe of Üns, to be sure, stops Herder from
fpfftHttgg wfhirtnrêal prng***. j"** — **» WMmücnee an the equal value «fall enhmes as efflorescence* nf

naturee does not stop him from isisting on the superiority of European culture to all others" (Shell, 77»
EmbodimentEmbodiment of Reason, 188-189).
22
Paul Ricoeur, Structure et heniieneutique, in £^prtƒ,600.
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Ricoeurr wanneer hij mijn positie definieert - zonder twijfel om mij te bekritiseren - als
'eenn kantiam'sme zonder transcendentaal subject'".1 In deze bevestiging wordt
"categoriaall systeem" listig verruild voor "kantianisme", misschien w d om een al te grote
overeenkomstt met zijn oude neokantiaanse maitres te vermijden. Lévi-Strauss herbaalt in
dee inleiding van Rauw en gekookt zelfs nog eens zijn uitgangspunt, maar transformeert
daarbijj de kritiek, hij zet het gebrek om in een onvermijdelijke consequentie:

verree van deze restrictie op te vatten als een gebrek (lacune), beschouw ik het als een
onvermijdelijkee consequentie, op filosofisch niveau, van de etnografische benadering die ik heb
gekozen,, want omdat het onderwerp van onderzoek de voorwaarden zijn waaronder
waarheidssystemenn onderling inwisselbaar worden, die derhalve daardoor tegelijkertijd geschikt
kunnenn zijn voor verschillende subjecten, krijgt het geheel van die voorwaarden (/ 'ensemble de ces
conditions)conditions) het karakter van een object begiftigd met een eigen realiteit (objet doté d'une réalité
propre),propre), onamankeujk van elk subject (CC, 19; RC, 11).

Dee "onvermijdelijke consequentie" houdt in dat elk contingent en psychologisch individu
zijnn status als autonoom centrum verliest, om plaats te maken voor een geheel van
voorwaardenn met een eigen, onafhankelijke realiteit Preciezer gezegd: het kantiaanse
transcendentalee subject is verruild voor een "object" dat op een dieper niveau weliswaar
onbewustt is voor elk subject, maar dat toch begiftigd zou zijn met een "eigen realiteit". In
dee rest van dit hoofdstuk wil ik nagaan hoe Lévi-Strauss die wisseltruc van dat "eigen"
heeftt geleerd, dat wil zeggen hoe hij het "zelf van voorheen vertaalt in fonologische
termen. .
Voorlopigg kan worden geconstateerd dat Lévi-Strauss tegelijk ver weg en heel
dichtt bij de transcendentaalfilosofie staat. De voyeur kan zichzelf overal tegelijk binnenenn buitenspel zetten. Het object van zijn onderzoek is, evenals voor Kant, de voorwaardenwaarden voor de mogelijkheid van waarheid, maar tegelijk meent Lévi-Strauss die
voorwaardenn als een "geheel" te kunnen observeren, onafhankelijk van elk subject.
Enerzijdss heeft Lévi-Strauss die voorwaardelijkheid in de beroemde uitspraak verwoord:
hijj beoogt niet aan te tonen "hoe mensen in mythen denken, maar hoe mythen effect
hebbenn op het denken van mensen, zonder dat ze het weten" (CC, 20; RC, 12).

11

Esprit, 633.
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Anderzijdss blijkt uit het minder vaak geciteerde vervolg hoe hij meent inzicht te krijgen in
dee wijze waarop 'Er iets denkt': "abstraherend van elk subject om te begrijpen mythen
datt op een bepaalde manier met elkaar denken" (ibid.)- Hoe abstraheert hij? En hoe
denkenn mythen dan met elkaar? Sterker: hoe zou Lévi-Strauss ooit te weten kunnen
komenn dat alle mythen met elkaar denken? De ontheemdingstechniek wordt vanuit een
alwetendd standpunt toegepast, het is inderdaad

eenn transpositie {transposition) van het kantiaanse onderzoek naar het gebied van de antropologie,
mett dit verschil dat, in plaats van de reflectie of de introspectie te gebruiken met betrekking tot de
standd van de wetenschap in de specifieke samenleving waarin de filosoof zich bevindt, wij ons
begevenn naar de grenzen (on se transporte aux limites) ervan: door onderzoek naar datgene wat
gemeenschappelijkk (commun) kan zijn tussen de mensheid die ver van ons verwijderd lijkt en de
manierr waarop onze eigen geest werkt (notre propre esprit)., door aldus te proberen (en essayant)
dee fundamentele en bindende eigenschappen (propriétés) te ontdekken van de hele geest (tout
esprit),esprit), wat dat ook moge wezen.1

Dee vermeende liquidatie van het transcendentale subject hangt nauw samen met de
continuatiee van een bepaalde force: het willen ontdekken van eigen-schappen (propriétés)
vann de hele geest (tout esprit). De grenzen van ons denken vormen daarbij de
noodzakelijkee - zij het lacunaire - voorwaarden voor een onderzoek, niet van "onze eigen
geest"" maar van iets dat tegelijkertijd dichtbij en ver weg en binnen-buiten aan het werk
is,, eigenschappen die mogeüjk zelfs niet puur geestelijk zijn, maar toch wel een "geheel"
vormen.. Lévi-Strauss' ontsnapping uit de Cartesiaanse gevangenis komt neer op een
transpositiee van de transcendentale methoden van introspectie, waarbij het bewustzijnsfjlosofischee fundament van eenheid wordt verruild voor een streven naar totaliteit, een
verlangenn naar een toestand waarin "de oppositie tussen mij en de ander" is overwonnen,
"eenn terrein, dat wil zeggen, het onbewuste, waar het objectieve en subjectieve elkaar
ontmoeten,"" (Dvt XXX).

Eenn gewone hyper-kantiaan.
Memorerendd 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
11
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gesprekk 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'
enn 'een gewone kantiaan' verstaan? Hierop krijgen wij geen direct antwoord. Wanneer
hett enkele hoofdstukken later over een vergelijking gaat tussen de Mythologica 's en De
jaloersejaloerse pottenbakster2 merkt Lévi-Strauss op dat "de problematiek het zelfde is. Alleen
dee empirische inhoud verschilt - of esthetische inhoud, in de kantiaanse betekenis van het
woord".33 Omdat Kant echter de term 'esthetisch' op twee zeer verschillende manieren
hanteert,, respectievelijk in de "transcendentale esthetica" van de Kritiek van de zuivere
rederede en in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen laat Lévi-Strauss' summiere
verwijzingg zich niet gemakkelijk interpreteren.
Perr brief laat Lévi-Strauss mij weten dat hij Kants begrip van 'esthetisch' uit de
eersteeerste Kritiek bedoelt4 Dit antwoord geeft mogelijk uitsluitsel over de volgende kwestie.
Wanneerr we de Kritiek van de zuivere rede en de Kritiek van het oordeelsvermogen
vergelijken,, dan blijkt Kant zoals gezegd het begrip 'esthetisch' dubbelzinnig te
gebruiken.. In de eerste Kritiek is 'esthetisch' een epistemologische aanduiding van de
zogenoemdee aanschouwingsvormen van ruimte en tijd. In de derde Kritiek daarentegen
wordtt het 'esthetische' als een kenmerk van het - subjectieve - oordeelsvermogen
opgevatt en als een eigenschap van een - zuiver subjectief - gevoel. Hieruit kan de
conclusiee worden getrokken dat Lévi-Strauss de termen 'esthetisch' en 'empirisch' als
onderlingg verwisselbaar acht, en wel als aanduiding van het zintuiglijk opmerken van
sociaal-cultureell bepaalde tekens (de waarneming van fenomenen als 'rouw' en 'rauw').
Anderss gezegd, Lévi-Strauss begrijpt het onderscheid tussen "objectieve gewaarwording"
enn "subjectieve gewaarwording", zoals Kant dat maakt in §3 van de Kritiek van het

oordeelsvermogen,oordeelsvermogen, als relatief. Kant meende dat er een beslissende grens kan w
getrokkenn tussen de objectieve gewaarwording van "een groene weide" en het
subjectievee "aangename gevoel {Armehmlichkeitf dat we erbij hebben. Lévi-Strauss

11

Eribon, De prés et de bin, 152.
In het relatief kleine werk De jaloerse pottebakster {La Pottere jalouse), dat veertien jaar na de
MythologicaMythologica 's is verschenen, benadert Lévi-Strauss de thematiek omtrent het 'koken' en het 'kookvuur'
vanuitt een andere voorwaarde van de neolitische revohaie. Deze andere structurele voorwaarde voor de
mogelijkheidd van cultuur is het pottenbakken: het bakken van klei in vuur (als en soort pre-kcokvuur)
waarmeee het belangrijkste gerei voor het bereiden van voedsel wordt verkregen.
33
Eribon, De prés et de bin, 191.
44
Brief van 23 maart 2001.
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heeftt aangetoond dat dit onderscheid cultureel bepaald is. Op z'n Nederlands gezegd:
verree weiden lijken altijd groener.
Hett onderzoek van Lévi-Strauss lijkt er uitsluitend op gericht om indirect, via
anderee tekens van anderen - ver weg, bijna verloren - tot een totaal ander inzicht van
'gemeenschappelijkee eigenschappen' te komen, het is een soort omgekeerd rouwproces.
Err rest mij slechts de vraag wat in dit verband de typering van een 'gewone kantiaan' nog
zouu kunnen betekenen. Lévi-Strauss' afscheid van de reflectie- en bewustzijnsfilosofie - in
eikk geval wat een centraal uitgangspunt betreft - maakt het gebruik van het woord
'gewoon'' geenszins vanzelfsprekend. In hoofdstuk 16 van hetzelfde interview brengt
Lévi-Strausss wederom de grondslagen van de antropologie ter sprake, waarbij hij en
passantpassant zijn relatie tot Kant verder toelicht:

Enerzijdss geloof ik in wetenschappelijke kennis. Alles wat ik van fysici en biologen leer, boeit me;
nietss stimuleert mijn denken meer. Tegelijkertijd komt het mij voor dat na elk opgelost probleem,
off na elk probleem dat wij menen te hebben opgelost, zich nieuwe voordoen, en zo eindeloos
voort;; zodanig, dat "aa"*"»te wij er elke dag meer in doordringen, de zekerheid toeneemt dat ons
denkvermogenn iiy>A*pi»flt is aan de realiteit en dat altijd zal zijn, en dat de diepste natuur ervan
(la(la nature profonde de celui-a) ontsnapt aan elke voorstelling (representation). Het is Kant die
onss dat het eerst heeft geleerd.(224)

Lévi-Strausss is een gewone irfmriaan in die zin dat hij aan de kennelijke oneindigheid van
hett kenproces ten aanzien van de 'fenomenen' de conclusie verbindt dat de diepste natuur
daarvann ontsnapt aan elke voorstelling of elk voorstellingsvermogen. Ik heb reeds
gerefereerdd 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
wee aannemen dat Lévi-Strauss met 'de diepste natuur' zoiets als de 'noumena' en het
DingansichDingansich

in gedachten heeft, laten we zeggen het binnenstebuiten bovenzinnelijke, het

onbewustt absolute. Datgene wat ook in Kants optiek ontsnapt aan elke voorstelling van
hett verstand (maar nooit aan het zelfbewustzijn/ Francois Dosse bevestigt deze ambigue
relatiee tussen stmcturalisme en transcendentalisme: "men kan het structuralistische
programmaa beschouwen als gemarkeerd door de kantiaanse filosofie in zijn wil om alle
socialee systemen te verbinden met principiële categorieën die functioneren als noumenale
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categorieën".11 Volgens Dosse ontleent Lévi-Strauss echter dit kantiaanse aspect veeleer
aann Jakobsons fonologie (als onderdeel van de linguïstiek, de studie van fonologische
systemen2)) dan aan de filosofie. Dat verklaart wellicht waarom het denken van LéviStrausss in gesprek met Eribon zo'n beslissende wending neemt ten aanzien van de
'diepstee natuur van de realiteit':

Maarr Kant, die zich wel schikte in het onvermogen van het kennen - gezien de antinomieën hooptee in het morele leven een absoluut fundament te vinden. Ik ben zo vrij om, hyper-kantiaans,
aann het morele leven volgens de zuivere rede toe te voegen dat dit leven ook zijn antinomieën
heeft,, die onmogelijk te overwinnen zijn.(224)

Lévi-Strausss is een gewone kantiaan omdat hij zich schikt in de begrenzingen van onze
kenvermogens,, maar hij is ook "hyper-kantiaans" omdat hij, in tegenstelling tot Kant,
meentt dat het ene morele, zuiver redelijke fundament eveneens gespleten is, gekenmerkt
doorr antinomieën die niet overwonnen kunnen worden. Die splijting zou ook de grond enn de ongrond - van de deconstructie genoemd kunnen worden, door Derrida omschrevenn als de "onbegrensdheid van het spel", door Lévi-Strauss echter nog opgevat als "een
spell m de wereld" (GR, 73; 50). Aan welk spel in de wereld speelt de antropoloog
onbewustt mee? Na de verdwijning van het transcendentale subject zou er nog een
preciezee grens tussen binnen en buiten - tussen onze wereld (dichtbij) en hun wereld (ver
weg)) - kunnen worden getrokken, op grond van een "wetenschappelijk bewustzijn,
gekozenn als centrum van referentie"(IM, XLVTH). Deze zelvigheid beschikt zogezegd
overr een inadequaat tyloriaans vermogen om grenzen in zichzelf en tussen zichzelf en
anderenn waar te nemen, vast te stellen, en te overwinnen.
Dee structurele, antinomische gespletenheid is niet per se anti-kantiaans of antifilosofisch,filosofisch, en laat zich veeleer interpreteren als deconstructie van het transcendentaalfilosofischee paradigma met behulp van de structurele linguïstiek. Het betreft een
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Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLL, 51.
Van Wijk's subtiele omschrijving van 'fonologisch systeem' wil ik de lezer niet onthouden: "het is wat
anderss dan het ldanksyseem in de ruimste zin, zoals dat leeft in de psyche van elk lid ener taalgemeenschap.. Wij mogen, dunkt mij, het fonologische systeem beschouwen als een soort van bovenbouw, zich
bevindendee 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
aandachtigg beluisteren van onszelf en anderen kunnen worden geapprecieerd, terwijl andere daarvoor
veell te diep verborgen liggen in ons ODderbewustzijn"(PAono/ogi<?, 148).
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omwentelingg met voornamelijk twee effecten die het categoriale denken kritisch treffen.
Hett eerste effect is Lévi-Strauss' drastische afwending van Kante apriorisch-deductieve
benaderingg (en in die zin sluit het structuralisme aan bij het inzicht van Durkheim en
Mauss:: categorieën zijn altijd van sociale oorsprong). Er komt een linguïstische
benaderingg voor in de plaats, dat wil zeggen, niet de 'zuivere rede' maar 'het taalsysteem'
(dee longue van de Iangage) wordt als constitutief en regulatief beschouwd: mythen
denkenn in vele talen met elkaar.1 Ten tweede wordt de formule van 'een kantianisme
zonderr transcendentaal subject' vanuit structuralistisch perspectief niet begrepen als een
contradictiocontradictio in terminis, maar als een principe, een beginsel van spüjting: de 'culturele'
zelvigheidd is een gespleten farce en een streven naar wisselwerking, een zoeken naar
gemeenschappelijkee

eigenschappen,

met

verstrekkende

esthetische

en

ethische

consequenties. .
Kantt meende op basis van het ene, zuiver redelijke fundament zuivere van
onzuiveree gevoelens te kunnen scheiden en daarmee het hele maatschappelijk-cuhurele
veldd te kunnen reguleren als een hiërarchisch systeem. Voor Lévi-Strauss vervallen die
transcendentalee zuivere restricties. Maar Lévi-Strauss trekt daaruit niet de conclusie dat
zijnn quasi-ernpirisch-etnisch-esthetische grensstellingen en -werkingen, als machtseffecten,, volstrekt willekeurig en zelfs aporeüsch zouden zijn.
Bekijkenn we de decentrering van het transcendentale subject als een ontsnapping
uitt een achterhaald bewustzijnsfjlosofisch kosmopolitisme, dan staat deze uitweg gelijk
aann een poging om het zelfbewustzijn, als markeringspunt van identiteit en continuïteit, te
liquideren.. Kant begreep het 'ik' als een "volstrekt lege voorstelling: Ik, waarvan men
niett eens kan zeggen dat het een begrip is, maar alleen een nietsverhullend bewustzijn, dat
allee begrippen begeleidt"(A 346; B 404). Dit beginsel duidt Derrida aan met zelvigheid
(eenzelvigheid)) (mêmeté, M, 392) en als "Ie moi est Ie même" (ED, 139) of ook als "logicaa van het zelfde" (PA, 20; 4). Voor Kant is dit "zelf* of "ik" de essentiële voorwaarde
voorr de mogelijkheid van kennis, en in die zin absoluut geldig:

11

Mythen maken onderdeel uit van "ontelbare concrete systemen van representatie" (CC, 19; RC, 11).
Elkk willekeurig individu dat een mythe vertelt verkeert, zoals Antoine Mooij het tienend uitdrukt, "in
eennft****™1van 'horigheid* ten opzichte van een dergelijk systeem". De dikwijls mondeling
overgeleverdee mythen spreken 'met elkaar' door het sprekende subject heen. Wat voor het sausswiaanse
begripp van taalssyteem geldt (longue) geldt ook voor de mythen: evenmin als de Umgue is de mythe **une
finctkmfinctkm du sujet parlant". Antoine Mooij. Taal en Verlangen. Lcanc theoprie van de psychoanalyse
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Dee zin: üt ben eenvoudig moet als een onmiddellijke uitdrukking van de apperceptie worden
beschouwd,, waaruit volgt dat de ogenschijnlijke Cartesiaanse conclusie, cogito, ergo sum,
inderdaadd tautoïogisch is, omdat het cogito (sum cogitans) zich onmiddellijk uitspreekt over de
werkelijkheid.. Ik ben eenvoudig betekent niets meer dan dat deze voorstelling van Ik niet de
minstee veelvoudigheid omvat, en dat zij een absolute (hoewel louter logische) eenheid is (A 355).

Uitt zijn kritiek op de existentiefilosofie is reeds gebleken hoe Lévi-Strauss denkt over
dezee eenheid die "zich onmiddellijk uitspreekt over de werkelijkheid". In combinatie met
dee gedachte van een gedecentreerd subject volgt onvermijdelijk de consequentie, dat voor
dee structurele antropologie het absolute en zuiver redelijk-morele fundament van eenheid
komtt te vervallen, plaatsmakend voor tegenstellingen "die onmogelijk te overwinnen
zijn".. Dit antinomische effect kan echter nergens als zodanig worden geobserveerd. Als
immerss "rassen geen observeerbare fenomenen zijn" (RE, 22; VA, 4), hoe zouden
culturenn dat dan wel kunnen zijn? 'Ik' stuit nooit op een absolute grens omdat 'ik' me
vann meet af aan niet in één antinomische toestand bevind. 'Er' was nooit een eenvoudige
bron,, mythen denken voorafgaand aan 'mij' en in en door mij heen. Kants cogito sprak
reedss onbewust met gespleten tong.
Tochh zou er volgens Lévi-Strauss wel een moment zijn waarop 'er' iets wordt
gearticuleerdd of waarop 'iets' zich articuleert: "de taal kan niet anders dan plotseling
geborenn zijn", er is sprake van een "teweeggebrachte overgang (un passage s'est
effectui)effectui)ii 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
betekenisvoll is geworden" (IM, XLVu). Er resteert in de structurele antropologie een
hyper-transcendentalee notie van een wereldomvattend oermoment van het ontstaan van
betekeniss op het "moment" van een "overgang": achteraf heeft alles zin.
Dee kritiek op het metafysisch etnocentrisme stelt de apriorische uniformiteit in het
perspectieff van een apriorische twee- of veeltaligheid van ervoor en erna, erbinnen en
erbuiten.. Van Kants Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief
resteertt niets anders dan een scbismatische werking. Met het verval van het fundament
vann de redelijke eenheid a priori, valt in beginsel ook het fundament weg van elke
uniformiteitt en totaliteit, dat wil zeggen, ook die van een algemene geschiedenis van een
wereldgemeenschap.. De structurele antropoloog lijkt zich echter toch altijd te moeten
beroepenn op één overgang of moment, een geboorte van 'zin', een drang die observaties

68 8

oriënteert,, een soort onbewust doel waar alle wisselwerkingen tussen esthetisch-ethische
talenn en tekens toe leiden.1 Zoals in De elementaire structuren van verwantschap de
ontdekkingg wordt gedaan van een "logische macht" (urn puissance logique, SEP, 128;
ESK,, 100), zo is de tetralogie van de Mythological

een inventie van de mythe van een

mytho-logica.. Wat is dit voor een hyper-kantiaanse tdeo-logica?
Uitt de lacune van het transcendentale subject, een gebrek dat in de woorden van
Judithh Butler ook een "signifying lack"2 kan worden genoemd, volgt de conclusie dat elke
transcendentalee term in het kader van de structurele antropologie een linguïstische
schematiseringg ondergaat. Categorieën zijn in die zin mythen, dat wil zeggen grens*
werkingenn tussen esthetisch-ethische vocabulaires. Vormde het transcendentale subject
voorr Kant het noodzakelijke, ethische eenheidsbeginsel van een kosmopolitische ethiek,
hett ontbreken daarvan en daarmee de werking van de nooit neutrale lege plaats die het
gedecentreerdee transcendentale subject heeft achter gelaten, brengt Lévi-Strauss op de
gedachtee dat het mogelijk moet zijn om toch een soort bron van een universeel gespleten
strevenn waar te nemen.
Hoee meent Lévi-Strauss nu te kunnen werken met de hyper-kantiaanse rest - een
legee vorm, een niet geheel puur gebrek - en meer nog: hoe denkt hij de resten ervan te
kunnenn wegwerken, hoe meent hij er macht over te hebben, als ware het toch zijn
instrument?? Hoe werken de ontheemde kenvermogen van een subjectloos subject?
Anderss gezegd: als de categoriale eenheid voor Lévi-Strauss een mythe is, en als het
kennenn veeleer een vorm van tekstinterpretatie is, over wat voor een (niet per se antihermeneutische)) toepassing of applicatie zou Lévi-Strauss dan toch nog beschikken?
Culturelee verschijnselen (teksten en allerlei ander artefacten) zijn kennelijk nooit volstrekt
contingentee effecten of ficties.
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Een teken* bestaat volgens de semiotiek uit een waarneembaar deel (signifiant, betekenaar) en een
opwaarneembaarr deel (signifié, betekende), het verwijst altijd naar een ander teken. Het waarneembare
dedd zon kannen worden opgedeeld in 'morfemen*, en vervolgens in ondeelbare eenheden, 'fonemen'
EpwfMll Lévi-Strauss varieert 'foneem' (kleinste linguïstische eenheid, zonder betekenis van zichzelf)
mett uitdrukkingen als 'mytheem' en 'zofiem'. Elders geeft Lévi-Strauss de volgende toelichting: "Om de
formuleformule te herhalen die Jakobson toepast op het foneem, is een mytheem een zuiver differentieel en
inhoudslooss teken" (TVA, 145) Zie ook: Jakobson 1971, 13-17. De structurele analyse tracht via
wqwiifegtee relaties tussenfonemen(nrythemen, zoemen) bepaalde latente, onwaarneembare - of in elk
gevall wei direct waarneembare -beweeg- en leesrichtingcn te ontdekken
** Judith Bulier, Gender Trouble, Oxford 1990,135.
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Hett geparafraseerde schema.
InIn het voorgaande heb ik gezegd dat Lévi-Strauss' omwenteling van het kantiaanse schematismee voor mij een belangrijke leidraad is, ik wil daarom in deze paragraaf reeds inleidend
aanduidenn welk verband er bestaat tussen de decentrering van het transcendentale subject
enn de structurele notie van schematisme. Manfred Frank ziet vooral in de vroege teksten
vann Lévi-Strauss een regelrechte toepassing van kantiaanse begrippen, met behulp van
linguïstischh taalgebruik In de inleiding van Structurele antropologie zet Lévi-Strauss immers
uiteenn hoe "de activiteit van de onbewuste geest" begrepen moet worden, namelijk als "het
opleggenn (imposer a) van vormen aan een inhoud".' Frank meent dat Lévi-Strauss hier onder
"inhoud"" ongearticuleerd inhoud verstaat zodat er dus voor Lévi-Strauss een fundamenteel
hiaatt zou bestaan tussen geest en klank (terwijl "de geest op zich even amorf is als de klank")
enn er dus, zo redeneert Frank, "tussen beide iets moet interveniëren, namelijk het schematisme
vanvan de articulatie".2 Omdat Lévi-Strauss zich in het genoemde citaat bedient van het
traditionelee onderscheid van vorm en inhoud, en tegelijk een soort eenrichtingsverkeer
suggereertt (de onbewuste geest zou vormen opleggen), lijkt hier inderdaad bijna sprake van
eenn soort transcendentaal schematisme. Om die reden interpreteert Frank waarschijnlijk
Lévi-Strauss'' schematisme in kantiaanse zin, met name in de lijn van de transcendentale
deductiee en de transcendentale doctrine van het oordeelsvermogen in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede (zie bijvoorbeeld A1373176, A147;B187, A147-A159, B186-B198 ).
Ikk wil tegen deze interpretatie het volgende inbrengen. Er zijn veel plaatsen te
vinden,, niet alleen in de vroege teksten, maar ook in De elementaire structuren van

verwantschap,verwantschap, Structurele antropologie, Het wilde denken en de Mythological waa
dee term 'schema' - al dan niet in combinatie met adjectieven als 'conceptueel' en 'uniek' veelvuldigg wordt gebruikt, maar een verwijzing naar Kant ontbreekt daarbij. Bovendien
leidtt het argument van Frank, dat De Saussure zich van dit "basale theorema van de
idealistischee taalfilosofie heeft bediend"3 geenszins tot de conclusie dat dit eveneens voor
bijvoorbeeldd Jakobson, laat staan voor Lévi-Strauss zou gelden. Tenslotte is het voor
Lévi-Strausss zo goed als vanzelfsprekend dat - juist vanwege de linguistic turn - een
idealistischee onderschikking van de 'materie' door de 'geest' ondenkbaar is. In de optiek

11

Manned Frank Was ist ist Neostrukturalismus, Frankfurt am Main 1984,51 (zie ook: AS, 34; SA1,21).
Ibid, 51. De relevante passages bij De Saussure zijn te vinden in het vierde hoofdstuk van het tweede
deell van Course de linguistique générale.
33
Frank. Was ist Neostrukturalismus, 51.

22

70 0

vann Lévi-Strauss doet de geest zich voor als een "vloeiende betekenaar" (sigmfiant
flottant),flottant), een beweging die een soort dynamisch vlechtwerk produceert, waarin het
conceptt (signifié) niet a priori voorafgaat aan de betekenaar (sigrüfiant), maar waarbij,
zoalss Lévi-Strauss het in zijn Inleiding tot het werk van Marcel Mauss bondig stelt, "de
betekenaarr het concept bepaalt en er aan voorafgaat" (precede et determine, EM,
XXXTJ). .
Dee vraag naar de consequenties van Lévi-Strauss' decentrering van het transcendentalee subject laat zich nu als volgt toespitsen: waaruit blijkt dat Lévi-Strauss het
transcendentalee begrip van schematisme transformeert in linguïstische termen, en wel in
eenn linguïstisch of narratief schematisme?1 Laat ik Kants raadselachtige begrip van
schematismee nog iets verder belichten (in hoofdstuk 4 kom ik er nog uitvoerig op terug).
Kantt begrijpt het transcendentale schema, in het tweede boek van de transzendentale
LogikLogik in de Kritiek van de zuivere rede, als "bemiddelende voorstelling" (A 1383 177)
enn als "regel van de synthese van de verbeeldingskracht** (A 1413 ISO). Het is dus een
soortt regel, niet van het verstand, want dan spreken we van een categorie, maar van de
verbeeldingskrachtt (uiteraard werkend binnen bet categoriale kader). Voor Frank is het
kennelijkk zeer verleidelijk om vanuit Kants bewustzijnsfilosofisch paradigma het 'teken'
opp te vatten als equivalent aan 'schema*, dat wil zeggen, als "een synthese van begrip en
aanschouwing"" (mijn curs.).2 Maar het schema is niet een synthese, het is de regel ervan
(enn het schematisme is dus een soort extra denkfunctie). Het is zeer de vraag of Kant het
schemaa toch elders wel als een directe synthese opvat - hij gebruikt in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede nooit andere termen als "subsumptie" (A 139; B 178) en "regel" (A 141, B
180).. En het is nog meer de vraag of het schematisme van Lévi-Strauss wel verband
houdtt met een dergelijke subsumerende activiteit. Kortom, het schematisme van de
structurelee antropologie is zeker niet identiek aan een kantiaanse synthetisering en
evenminn een regel ten behoeve van subsumptie.
Menn kan zich echter niet aan de indruk onttrekken dat Lévi-Strauss' uitwerking
vann een "logica van zintuiglijke kwaliteiten" (RC, 1) soms wel sterke overeenkomsten
vertoontt met Kants idee van "een logica van de schijn" (A 2933 349). En het is zeker
ookk zo dat Lévi-Strauss' "streven om uit te stijgen boven de oppositie van het sensibele
11
Zie voor de definitie van het 'linguïstische schema' de Sémiotique, dictionnaire raisonnè de la theorie
dudu langage van Gretmas, onder het kanna 'schema* en 'nananT.
22
WasistNeostrutouralismus, 52.
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enn het intelligibele door ons op het niveau van de tekens te plaatsen" (RC, 14) zeer
irantiaamm teleologisch aandoet Het structurele "streven" lijkt wel een volmaakte echo
vann een transcendentaal "streven", zeker als we bijvoorbeeld Kants omschrijving van een
soortt artistieke ideeën er naast lezen: "men kan dergelijke voorstellingen van de
verbeeldingskrachtt ideeën noemen .. omdat zij op z'n minst streven naar iets dat boven
dee ervaringsgrens ligt" (KU, 168, mijn curs.). Maar hiermee is bepaald niet gezegd, zoals
bijvoorbeeldd naast Frank ook Jean-Louis Siran meent, dat Levi-Strauss' schemagebruik
exactexact overeenkomt met dat van Kant.
Watt Lévi-Strauss onder zoiets als een schema verstaat is geenszins duidelijk. Het
iss misschien "geen toeval", zoals Siran zegt, dat Lévi-Strauss spreekt van "mythische
schema's"1,, maar wat wil 'geen toeval' zeggen? Hebben we vanwege een zelfde
taalgebruikk meteen te maken met een kantiaans begrip van schematisme? Of in welke zin
zouu nu toch een "narratief schema"2 verschillen van het transcendentale schema? Er is
zelfss een passage waar Lévi-Strauss spreekt van "het primaire schematisme van het
mythischee 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
tweee druppels water op elkaar lijken. De structurele vertaling en linguïstische omwending
vann de kantiaanse terminologie is niets minder dan een kritische parafrasering.
Voorr Kant is het schema in de Kritiek van de zuivere rede "als het ware een
monogrammonogram van de zuivere verbeeldingskracht a priori (A 1423 181, mijn curs.). Deze
monogrammotologicaa heeft bijvoorbeeld betrekking op het verschijnsel van "het getal",
hett "zuivere schema van grootte", "niets anders dan de eenheid van de synthese van het
veelvoudige"" (A 1433 182, mijn curs.). Het schema van het getal (bijvoorbeeld
geschrevenn als' 12' of 'XII') kan aldus begrepen worden als een extra regel van de eerste
klassee van de categorieentabel (eenheid, veelheid, totaliteit). Maar het schematiserende
vermogenn blijft volgens Kant niet beperkt tot het getal, het zou effect hebben op elke
zintuiglijkee waarneming, zo zou bijvoorbeeld ook het begrip 'hond' gelden als de
toepassingg van een dergelijke regel van eenheid, volgens welke iedere hond kan worden
geschematiseerdd (ibid.). Elke hond heeft als het ware een redelijke kern (soms is hij er
zichh misschien bewust van dat die kern zijn behoefte aan één baas is).
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Siran, L'ittusion mythique, 75.
Ibid, 68.
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Inn de Kritiek van het oordeelsvermogen staat verder: "Alle aanschouwingen die
gebaseerdd zijn op a priori begrippen, zijn dus ofwel schema's ofwel symbolen, waarvan
dee eerste directe, de tweede indirecte presentaties (Darstellungen) van het begrip
inhouden"" (KU, 212)1. Een transcendentaal schema zou dus een directe presentatie zijn.
Mett de term "direct" bedoelt Kant dat de aanschouwelijkheid van het schema eenduidig
enn bewust, via de verbeeldingskracht, wordt bepaald door het verstand (uiteraard indirect
doorr de rede). Dat geldt niet voor het symbool. Het symbool is vanuit de optiek van de
hogeree kenvermogens een "indirecte" presentatie. Het symbool is een soort hervoorstelling,, een reprise - bij gebrek aan een schema. Het is per definitie dubbelzinnig,
tweeduidig. .
Inn het voorgaande heb ik er al op gewezen dat Kant het onderscheid
direct/indirectt eveneens gebruikt om de paradox van het onbewuste te differentiëren: de
gedachtee van een 'absoluut onbewuste' is leeg of leidt tot een tegenspraak, en duss kan er
beterr gesproken worden van een indirect onbewuste. Zoals Kant het onderscheid
direct/indirectt ten aanzien van heldere en duistere voorstellingen heeft gebruikt, zo zou
nuu ook dit onderscheid op de noties van schema en symbool van toepassing kunnen zijn.
Hett schema kan dan in deze strikte betekenis worden opgevat als een directe verzinnelijkingg van een categorie, en het symbool als een indirecte veraanschouwelijking van
eenn redelijk idee (Kant noemt de esthetische ideeën ook wel "nevenvoorstellingen" of
"attributen"" (KU, 169-170)).
Naa het wegvallen of de liquidatie van het transcendentale subject als beginsel van
uniformiteit,, valt ook de grond onder het redelijke schematisme weg. Schema's zijn hun
ontologischee centrum kwijt. Hoe kan nu Lévi-Strauss nog beweren dat hij de kantiaanse
notiee van schematisme aanwendt? Er is bij Kant zeker niet slechts één notie van schema
tee bespeuren, maar wat kan Lévi-Strauss nu nog aanwenden en hoe? Geen enkel schema
kann begrepen worden als een regelrechte toepassing van begrip. Het schematisme van het
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De brt'*"»g van "Darstellung" verschilt significant van die van "VorstelUing", maar istochook zeer
aanverwant.. De vraag is hoe in beide gevallen de activiteit van het "stellen" kan worden geïnterpreteerd.
"Vorstdlung"" kan vertaald worden als 'voorstelling* of 'representatie'. In een voorstelling bewerkt bet
verstandd '<fe aanschouwing' tot (ervarings)kennis. Een "Darstelhing" is ook een voorstelling, maar er ligt
daarbijj meer de nadruk op de activiteit van het intellectuele vermogen, het is een voortbrengen of te
voorschijnn brengen. In deze 'presentatie' veraanschouwelijken de hogere kenvermogens zichzelf vrijwel
spontaan,, als het ware deductief a priori. Vooral wat het schema betreft bewerken het verstand en/of de
redee direct de fenomenaliteit Bijvoorbeeld: het schema van het getal twaalf kan worden voorgesteld als
'12'maarr ook als'XIT.
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mythischee denken presteert eigenlijk niet veel, representeert niets direct, zeker niet ons a
priorii begrip, en mogelijk nog minder een rationele geest, in de structurele antropologie
wordtt de transcendentale grens tussen schema en symbool poreus. De denkfunctie van
hett schema wordt vloeiend ("tel ou tel scheme flottant", AS, 196; SA1, 172), verbeelding
enn verstand observeren de voorheen logische en esthetische orde als een woud van
tekens,, figuren en symbolen, die de illusie opwekken van een indirect begrip van andere
gemeenschappenn en culturen, en uiteindelijk zoiets als een geheel, als dat er al
ondubbelzinnigg zou zijn. De decentrering van het transcendentale schematisme is gewoon
dee voortzetting van een ander begrip van schematisme, namelijk een vloeiend of splijtend
schematisme,, zonder apriori eenheid en totaliteit.
Eenn eerste suggestie voor dit vloeiend schematisme is toch ook bij Kant te vinden,
enn wel in §35 van de Kritiek van het oordeelsvermogen: daar onderscheidt hij het
smaakoordeeïï van het logische oordeel door middel van uitsluiting van de mogelijkheid
vann subsumptie (schoonheid kan immers niet worden afgeleid van begrip), maar met
behoudd van de aanspraak op een bijzonder soort aJgemeengeldigheid: dit oordeel berust
opp "de verbeeldingskracht die zonder begrip schematiseert" (KU, 137). Het heeft er alle
schijnn van dat Lévi-Strauss deze notie van schematisme voor zijn eigen gebruik heeft
aangewendd (hoewel hij, zoals eerder gezegd, uitdrukkelijk naar de eerste Kritiek verwijst
enn niet naar de derde). Het mythische denken van Lévi-Strauss schematiseert in elk geval
zonderr a priori begrip. De transformatie van het transcendentale subject zet zich aldus
voortt in een (oneindige) articulatie. A posteriori structuren streven naar een onmogelijke
aa posteriori eenheid.
Meentt Lévi-Strauss nu dat er niet alleen onzichtbare relaties gelegd en
ge(re)construeerdd kunnen worden, maar ook dat er indirecte relaties bestaan tussen
waarneembaree en onwaarneembare fricties (tussen krachten of wetten)? Kortweg: hoe
werktt precies dat vermogen en streven van de structuralist zelf? Hoe is mj in staat om een
socio-logischee kosmos, een ontologische eenheid of geheel (ensemble, tout) aan
contingentee tekens af te lezen?
Gesteldd dat de structurele analyse ons kennis kan verschaffen, en niet slechts
persoonlijkee projecties, omtrent mythische (ethische en esthetische) krachten, dan moeten
wee ons eveneens realiseren dat deze methode zich bedient van schismatische
parafraseringenn waarbij de relaties tussen gevoelens, en relaties tussen fantasie en begrip -
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tussenn affecten en effecten - ook steeds door iets anders in werking zijn gesteld, een
anderee drijfveer, misschien zelfs een niet noodzakelijk streven naar logische of redelijke
totaliteit.. Wat Lévi-Strauss, met andere woorden, vooral en in de eerste plaats lijkt te
willenn observeren, vanuit zijn kritische gezichtpunt, is het streven naar uniformiteit, een a
fortiorifortiori hyper-transcendentale, maar nooit geweldloze, force.
Inn qftndiiiting op De Saussure wijst Hjelmslev op een belangrijk kenmerk van het
linguïstischee begrip van het schema: "Het schema van de taal is een spel en niets anders1*.
All wekt Lévi-Strauss soms de indruk en speler en scheidsrechter te willen zijn, zijn
caleidoscopischee spel is, zoals inmiddels wel is gebleken, niet zonder restricties en valstrikken.. In het begin van het laatste hoofdstuk van Het wilde denken staat dat het wilde
denkenn ^(/"begrepen kan worden als "schematisme'*, en daaruit kan zeker de conclusie
wordenn getrokken dat het wilde denken en het structurele schematisme eikaars pendant
zijn.. De wilde,fictieveaposteriori totaliteit lijkt in niets te verschillen van Kants getemde
aa priori continuïteit. De elliptische kritiek van Lévi-Strauss in Trieste tropen, waarin hij
zichh tegen het Franse neokantianisme keert, lijkt onverkort tegen hem zelf te kunnen
wordenn gekeerd: de structurele antropologie is zelf ook niet vrij van "een onafwendbare
restrictie"" (une inevitable contrainte).

Dee symbolische nul-waarde.
Dee verbeeldingskracht die zonder begrip schematiseert "moet" volgens Kant op "een
gevoell berusten (beruheny, en hij meent daarbij zelfs te kunnen spreken van een
rechtsgrondd (Rechtsgrond, Kü, 137). Als de structurele schematisering verband houdt
mett decentrering en schismatisering van het voormalige subject, dan moet ook, ten
gevolgee van een soort kettingreactie, de structurele rechtsgrond vele gebreken en kloven
(vertonen.. Zouden relationele resten van die grond - en sommige niet zo toevallige
gevoelenss - wellicht de diepe structuren vormen, die via semiotisering en schematisering
ge(re)construeerdd kunnen worden? En zou Lévi-Strauss echt geloven dat hij met zijn
fantasiee uiteindelijk toch een algemeen begrip kan bereiken, van een ander Rijk (Reich)!
Alss we de suggestie van de Kritiek van het oordeelsvermogen nog iets verder volgen, dan
ztjnn'va.Deelementaire structuren en in de Mythological mogelijk de brokstukken aan te
treffenn van die rechtsgrond, die Kant heeft omschreven als de "tief verborgenen, allen
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Geciteerd door Derrida, De la grammatohgie, 84.
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Menschenn gememschafUichen Gninde der Einhelligkeit in Beurteilung" (KU, 72, §17).
Dezee diep verborgen grond van eendracht (in de Kritiek van het oordeelsvermogen

ook

GemeinsinnGemeinsinn genoemd, waarover meer in het volgende hoofdstuk) zou volgens Kant door
nietss anders gereguleerd worden dan door de zuivere rede (het kan nooit een constitutievetieve grond zijn, maar er is in Kants optiek ook geen andere grond1). Welke force zou
Lévi-Strausss hiervoor in de plaats (kunnen) stellen? De differentiële verschillen (ces
écartsécarts dtfférentiels), die "het eigenlijke onderwerp van de antropologie vormen" (AS,
358;; SA1, 328) kunnen na de transformatie van het transcendentale subject niet meer als
effectenn van één oorzaak worden begrepen. Het structurele perspectief is daarmee
noodzakelijkk gekoppeld aan mythologische, antinomische effecten die onmogelijk zijn te
overwinnen.. Toch kan er vanuit Lévi-Strauss' perspectief ook geen sprake zijn van volstrektee arbitrariteit.
Francoiss Dosse wijst in dit verband op de invloed van Jakobsons omschrijving van
hett zogenoemde 'nulfoneem'. Hiermee zou Lévi-Strauss' definitie van de "symbolische
nul-waarde"" woord voor woord overeenkomen.2 In dit verband is Lévi-Strauss' Inleiding
tottot het werk van Marcel Mauss van belang. Het concept van het nulfoneem van Jakobson
enn Lotz zou equivalent zijn aan de functie waar bijvoorbeeld een etnische notie als mana
opp wijst, dat wil zeggen, "ondanks alle lokale verschillen lijken mana, wakan, orenda
uitdrukkingenn te zijn van het zelfde type", die duiden op "een vorm van universeel en
duurzaamm denken" (TM, XLTH). "Die noties hebben een vloeiend en spontaan karakter,

Maarr overal en altijd bemiddelen die naties een beetje zoals algebraïsche symbolen, ze dienen
ertoee een waarde te representeren van een onbepaalde betekenis, op zich leeg van zin (en ellemêmemême vide de sens), waarvan de enige en enkele functie is de ruimte tussen de betekenaar
(sigrüjiant)(sigrüjiant) en het betekende (signifii) te vullen (TM, XLTV).

Lévi-Strausss betwijfelt of het hier om een "geheime macht" of een "mysterieuze force"
gaatt (TM, XLV), zoals Mauss en Durkheim misschien nog wel lijken te geloven. Maar
watt voor een force is het dan? Het antwoord schuilt "in het relationele karakter van het

11

Deze grand van eendracht krijgt een andere lading wanneer we de Leer van de deugd ernaast lezen: de
grandd lean dan verkeren in "de moeilijktedoorgronden diepten (de afgrond) van het hart" (6:441, §14),
eenn soort gapende IdooC die volgens Kant echter wel wezenlijk zou verschillen van "het niets (de immoraliteit)"" en een "opengesperde muil" (6:449, §24).
22
Histoire du structuralisme, voLI., 51.
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symbolischee denken" (IM, XLVu), Ik wil in een lang citaat Lévi-Strauss aan het woord
latenn omdat hij hier respectievelijk een "vloeiende betekenaar", een "semantische functie"
enn een "eenvoudige vorm" omschrijft, die opgevat kunnen worden als de resten van het
gedecentreerdee transcendentale subject:

Ikk geloof dat noties van het type mana, hoe divers 2e ook zijn, beschouwd in hun meest algemene
functiee (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
(maarr die ook de inzet is van elke kunst, alle poëzie, elke mythische en esthetische inventie1), en
hett wetenschappelijke kennen moet in staat zijn om die vloeiende betekenaar zoniet te stoppen,
dann toch tenminste gedeeltelijk te disciplineren. Het magische denken vertoont trouwens andere
methodenn van kanalisering, met andere resultaten, en deze methoden kunnen zeer goed naast
elkaarr bestaan. Met andere woorden, als we ons laten inspireren door het voorschrift van Mauss
datt alle sociale fenomenen aan het taalgebruik kunnen worden gekoppeld, dan zien we in mana,
wakan,wakan, orenda en andere noties van hetzelfde type, de bewuste uitdrukking van een semantische
Junctie,Junctie, die de spil is van het symbolische denken ondanks de contradictie die dat denken eigen is.
Alduss worden de antinomieën verklaard, waarmee elk van die noties behept is, die op het eerste
gezichtt onoplosbaar zijn en waarover menig etnoloog zich zo druk gemaakt heeft, en die Mauss
heeftt verhelderd: force en actie; kwaliteit en toestand; zelfstandig naamwoord, bijvoeglijk
naamwoordd en werkwoord tegelijkertijd; abstract 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:
eenvoudigee vorm of, nog preciezer, een symbool in zuivere toestand, in staat om zich op te laden
mett elke mogelijke symbolische inhoud? In het systeem van symbolen dat elke kosmologie
constitueert,, zou het eenvoudigweg een symbolische nul-waarde zijn, dat wil zeggen, een teken dat
dee noodzaak markeert van een supplementaire symbolische inhoud waarin al het betekende
(signifié)(signifié) is opgenomen, die echter van elke willekeurige waarde kan zijn (IM, XLEX-L)

Dee vloeiende betekenaar en de symbolische nul-waarde zijn niet bepaalde fenomenen zelfss niet specifiek voor de Franse taal - maar eerder leegte-werkingen die door het
wetenschappelijkk kermen gestopt of gekanaliseerd moeten kunnen worden (om iets te

11
José Guilhenne Merqutor, noemt de Moeiende betekenaar* een "oorsprong" (emergence) en een
"bron",, L'esthetique de Lévi-Strauss, Press Unrversitaires de France, 1977, 39. Ik zal in bet volgeode
hopfiteftrirr proberen aan te tonen dat deze bros, in Kants termen, niets anders is dan de Gemeinsinn, die
tevenss het (onbewuste) kader vormt waarbinnen bet genie opereert.
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kunnenn begrijpen) en die tegelijk noodzaken tot aanvulling.1 Het gaat om een linguïstischee werking die onderscheiden is van elk aanwijsbaar foneem, ook onderscheiden van
eenn ontbrekend foneem, die echter ook 'elke willekeurige waarde kan zijn'.
"Gewoonlijk",, zo schrijft Jakobson, "is het een ontbreken van klank".2 Hoe en waar
preciess kan dit a-fonische gebrek worden waargenomen? Het laat zich nergens aan
'aflezen'.. Het nulfoneem is een universele hiaat- en relatiewerking van een
transcendentalee leegte, een plaats waar ooit het transcendentale subject gevestigd was,
eenn (stuip)trekking, een beweging die na de linguistic turn van De Saussure (e.a.) als
ontheemdd en vloeiend vacuüm is achtergebleven.
Inn een voetnoot stelt Lévi-Strauss die symbolische nul-waarde gelijk aan het
fonischee nulfoneem en doet vervolgens de belangwekkende suggestie: "het concept van
dee symbolische nul-waarde schematiserend, kan er gezegd worden dat het de functie is
vann noties zoals mana om het tegenovergestelde te zijn van het ontbreken (1'absence)
vann betekenis, zonder van zichzelf (sans comporter par soi-mêmé) enige bijzondere
betekeniss te bevatten" QM, L ) . Dit "tegenovergestelde", deze leegtewerking als het
"zonderr van zichzelf is de rest van het transcendentale subject, en de force van 'Er denkt
iets',,

een zich tegen-over-stellende

macht.

De

symbolische

nul-waarde,

als

schematiserende,schematiserende, linguïstische leegte, heeft het effect van spatiëring, een teleologis
noodzakelijkee leegte die - ogenschijnlijk als vanzelf - noopt tot splijting en aan- en
invullen.. Mogelijk resulterend in één wereld van betekenisvolle relaties, want "dit telos is
zijnn ethiek, in de grond niets anders dan zijn morele politiek" (DT, 89; deze zin ontbreekt
inn de Engelse vertaling).
Dee lege fictie, of de fictionalisering van de absolute leegte - in kantiaans vocabulairee - is een hardnekkige transcendentale rest die Lévi-Strauss onbewust overerft van de
fonologie.. De symbolische nulwaarde vormt de rrwgeÜjkheidsvoorwaarde, de invariantie
enn de logocentrische macht van elke structuur, van stnicturaliteit. Aan weerszijden,
symmetrischh ten opzichte van het lege centrum of het hiaat tussen bepaalde posities,
moetenn altijd posities worden geobserveerd, en aan weerszijden daarvan grenzen weer

11

Als ik afga op het resumé van Bernhaid Waldenfels, lijkt Merieau-Ponty in zijn latere werk een zelfde
soortt werking te bedoelen: "Er bestaat geen poatrviteit, geen aanschouwing voorafgaand aan deze structurering,, alleen maar "structures du vide"; het "scharnier", dat de afzonderlijke momenten verbindt, blijft
zelff onzichtbaar" (199).
22
Roman Jakobson, Selected Writings I, Phonological Studies, 's Gravenhage 1962,431.
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anderee leegtes en festen. Het gaat altijd om meer dan twee leegtes met de ambigue status
vann mogelijkheid en onmogelijkheid van totaal begrip, van totale relationaliteh.
Dee rechtsgrond van het structurele parallellisme en schematisme is niet een a
priorii gevoel van homogeniteit, maar Lévi-Strauss veronderstelt wel dat er sprake is van
eenn "zuivere toestand die in staat is zich op te laden", om 'zich' te vullen, mogelijk zehs
volledig.. Waarin schuilt nu nog het verschil met de transcendentale a priori vorm van
zelfbewustzijn,, die evenmin zomaar een neutraal gegeven was, en ook geen zichtbaar feit,
niett iets dat kan worden geconstateerd als een es gibt of ily dl De schematisering van
ietss denkends als "eenvoudige vorm" of "zuivere toestand" is een rest of een spoor van
hett transcendentale subject. Volgt daaruit dat het structurele schematisme volstrekt
identiekidentiek is aan het transcendentale schematisme? Zou er ook zo'n zonder-relatie met de
resterendee structurele denkfiguren bestaan?
Tijdenss een conferentie getiteld L'Identité merkt Lévi-Strauss het volgende op:
"Ikk wil zeggen dat tussen twee culturen, tussen twee levende soorten, hoe verwant men
zee ook zou willen denken, altijd een differentiële leemte (un écari différentiel) bestaat, en
datt deze leemte nooit kan worden opgevuld. Li die zin is het discontinue (Ie discontinu)
eenn onreduceerbaar gegeven (une dormée irréductible)".1 Een gedetailleerde lezing van
voornamelijkk De elementaire structuren en de Mythological zü moeten uitwijzen wat
dezee gift van een onreduceerbare leemte impliceert.
Voorlopigg kunnen we concluderen dat de structurele decentrering van het
transcendentalee subject zich op twee manieren heeft voltrokken: 1. het subject, als a
priorii positief en zelfbewust centrum (van het denken of aanschouwen), wordt strategisch
aann de kant geschoven, waarbij de lege vorm als "zonder op zichzelf', dat wil zeggen als
oervormm of metafictie behouden blijft. 2. het transcendentale subject als een gegeven van
identiteitt wordt gespleten, maar het blijft wel een gift van discontinuïteit en relationaliteit,
waarbijj ook de onreduceerbare force (het moeten geven) als monomamsch streven
behoudenn blijft.
Duidtt nu de vorm van het onreduceerbare gegeven en de discontinuïteit "die nooit
kann worden opgevuld" op een volstrekte symmetrische substitutie van het transcendentale
subject?? Kant bedoelde inderdaad precies dit: het effect van onreduceerbare discontinuïteittinuïteit moet één centrale oorspong hebben, noodzakelijk werkend als categorische
1

LL 'Identité. Séminaire dirigé par Oande Lévi-Strauss, Paris 1977,332.
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imperatief.. Volgens de Kritiek van de praktische rede werkt een morele daad conform
eenn natuurwet, en het affect-effect van de categorische imperatief zou een Faktum der

VernunfiVernunfi zijn. Brengt nu de structurele antropologie geen enkele verandering teweeg in
dee idee van een naturalistische/arric/te/i' van de ene oorsprong?
Omm de structurele parafraseringen op waarde te kunnen schatten, is het van
belangg in te zien dat het structurele schematisme betrekking heeft op een onreduceerbaar
gebrek,, een zich oneindig herhalend zonder, een "gebrek dat aangevuld moet worden"
(ED,, 425, mijn curs). Pas als de limiet van de aan- en invulling zou zijn bereikt, is de
transformatiee voltooid. De vraag is dus: kan er een toestand in vervulling gaan van een
volmaaktee negativiteit of positrviteit, een absoluut zonder zonder? Het antwoord van
Lévi-Strausss is soms ondubbelzinnig en zeer beslist: nooit ("Ie dossier n'est jamais clos"
(CC,, 13; RC, 5). Dit 'nooit' kan deconstructief geparafraseerd worden: als het zo evident
iss dat de analyse nooit kan worden afgesloten, dan is de aanname van een (logisch) begin
off een zuiver eerste noodzaak, een zuivere leegte of een dossier, een absoluut punt of
oer-momentt van ontstaan, even arbitrair. Er is nooit iets absoluut het eerst of het laatst.
Niett iets, en niet niets. Uit welk ander gegeven zou nu tijdens de structurele analyse de
onmogelijkheidd van voltooiing kunnen blijken? En wat zou een zeer toevallige en
mogelijkk eveneens zeer gewelddadige eenheid nog in de weg kunnen staan? Vast staat dat
hett eerste gegeven van discontinuïteit evenzeer ongegrond is als het transcendentale
gegevenn van identiteit. Er is geen onreduceerbaar eerste gegeven, evenmin als er ooit van
naturee een essentie was.
Mett de schrijfwijze van difference heeft Derrida precies aangegeven welk
onbeheersbaarr dubbeleffect het parallellisme van de structurele analyse verdeelt: de
schematiseringg van de leegtes (difference) is niet in staat om het verschil te representeren
-- zelfs niet indirect - "van het verplaatste onhoorbare" (M, 3). De vermeende
reduceerbaarheidd (van de arbitrariteit van (taal)klanken) tot schematisch gestructureerde,
essentiëlee relaties maakt de machtige mytho-logica mogelijk en onmogelijk. Altijd is een
willekeurigg andere gebeurtenis (evenement) mogetijk, dat wil zeggen, geen 'structuur' is
vooraff en achteraf in staat om a-structurele gebeurtenissen te neutraliseren rond een
zuiverr centrum ofte reduceren tot nul. "Er is geen essentie van de différance " (M, 27).
Aheriteitt buiten en binnen het koppel structuur-gebeurtenis (structure-événement) brengt
anti-structurelee effecten en bijwerkingen teweeg. Het ontregelende effect van
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onschematiseerbaree en onhoorbare resten etc., beeft een zodanig effect dat ook het
verschill tussen zonder en met zin - "sans" en "sens" zich niet meer duidelijk laat
demarkerenn en schematiseren.1

Dee laatste moeilijkheid.
Dee structurele antropologie is een mythofysica, een tegelijk machteloze en machtige
beschrijvingg van een noodzakelijk proces zonder absoluut begin en, logischerwijze,
zonderr absoluut einde (of doel). Lévi-Strauss lijkt te willen zeggen dat elk begin en einde,
elkk absoluut centrum wel een onredelijke machtsgreep moet zijn en dat, tegelijkertijd,
elkee gemeenschap haar eigen ideologie (mythologie) koestert, als een uniek geworteldzijnn in een universele rechtsgrond - elke gemeenschap wil het onredelijke en
gewelddadigee van zijn oorsprong uitwissen en rationaliseren. Als we hem hierin gelijk
moetenn geven - al was het maar in een terugblik op de recente Amerikaans-EuropeesIraaksee oorlogsgeschiedenis - is dan de door Lévi-Strauss beoogde decentrermg van de
metafysica,, met behoud van de zuivere toestand, wel toereikend? De lege, quasiempiristischee en teleologische gedachte van eenwording is een machtsvacuüm, een force
diee altijd een anticiperende kracht blijft uitoefenen. Het is misschien wel onmogelijk om
dee contouren van een andere logica aan te geven.
Lévi-Strausss heeft (nee, niet hij alleen) een ethisch-esthetische splijting van een
redelijkk fundament voltrokken en daarmee tegelijk een vermeende a priori zuivere
toestandd getransformeerd tot het effect van een 'oerstreven', van tea force die de vorm
aanneemtt van een in principe oneindige keten van structurele opposities en leegtes (een
zonderr zonder etc). De structurele logica wil aantonen dat deze oneindigheid op een of
anderee wijze altijd gekanaliseerd en gedisciplineerd wordt.
Ikk heb in de inleiding gewezen op een moeilijkheid, die volgens Kant "door de
menselijkee soort pas het laatst wordt opgelost: de mens is een dier dat, wanneer het onder
zijnn soortgenoten leeft, een baas (Herr) nodig heeft" (8: 23, curs. van Kant). Na de
decentreringg van het subject, en de transformatie van de transcendentale leegte in een
fonologischee leegte, lijkt de structurele antropologie een oplossing van deze moeilijkheid
dichterbijj te brengen. Met behulp van een citaat uit §51 van Kants Rechtsleer kan deze

11

In La Virité en peinture in bet hoofdstak "Le cans de la coupure" heeft Derrida de deconstructie van
dezee nul-grammatica met betrekking tot de Kritiek van het oordeelsvermogen uitgewerkt.
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structurelee oplossing worden verduidelijkt. De zuivere toestand van het transcendentale
subjectt was in Kants terminologie niets anders dan de "zuivere idee van een staatshoofd",
eenn "gedachteding" (ik vertaal):

Dee drie machten1 (Gewalten) in de staat, die voortkomen uit het begrip van een algemeen -wezen
überhauptt (res publica lathis dicta), zijn slechts zoveel verhoudingen van de verenigde, a priori
vann de rede afstammende, volkswil en van een zuivere idee van een staatsopperhoofd

(Staatsoberhaupt)(Staatsoberhaupt) die objectieve praktische realiteit heeft. Dit opperhoofd (de soeverein) is
inn zoverre slechts een gedachteding (Gedankending) dal het gezamenlijke volk voorstelt zolang
hett nog ontbreekt aan (mijn curs.) een fysieke persoon die de hoogste staatsmacht voorstelt en die
dezee idee de effectiviteit op de volkswil verschaft.

Ditt "ontbreken" van een "fysieke persoon" is exact gelijk aan het "ontbreken van
betekenis"" dat Lévi-Strauss typeert als effect van de symbolische nul-waarde. Het blote
"gedachteding"" heeft echter volgens Kant reeds "objectieve praktische realiteit", een
magische,, universele macht die slechts ingevuld schijnt te moeten worden. Dit vermeende
ding,, het ene a priori centrale Zelf-effect, wordt door Lévi-Strauss geschematiseerd en
gedecentreerdd als de sociaal-culturele hongerwerking naar een fysiek machtscentrum: een
sjamaann beschikt niet over (genees)krachtige middelen, willekeurige middelen kunnen
krachtt krijgen, als ze maar uh de handen van een sjamaan komen (zie het hoofdstuk IX
vann Structurele antropologie over 'de tovenaar en zijn magie')
Lévi-Strausss heeft bijna elke rest van de rede blootgelegd, en elk autonoom effect
alss sociaal-culturele fictie gerelativeerd, en hij heeft ook de illusonistische effecten van dat
ene,, zuiver universele gedachteding doorzien. De lege vorm als feit, als gegeven werking
vann discontinuïteit, heeft hij echter onverkort gehandhaafd. De lacune en teleologische liquidatiee van het gebrek zijn als zuiver idee van een machtscentrum wel gedecentreerd,
maarr de machtige focus is niet gedissemineerd. De deconstructie van dit fictionele
gegevenn - het geloof in een mythologische kosmopolis - moet dus nog verder worden
begrepenn als voortzetting van het proces van breking, van elk waarneembaar en onwaarneembaarr centrum.

11

Deze drie machten typeert Kant later als autocratisch, aristocratisch en democratisch.
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Inn het structuralisme is nog het spook aan het werk dat Lévi-Strauss aan één
maitremaitre bindt, en zo lijkt Lévi-Strauss ons, direct of indirect, te willen laten geloven in de
machtt van één globale maürisermg. Met behulp van deze strategie meent hij ook de
absolutee grenzen van een kosmo-mythologische symmetrie te kunnen beschrijven.
Derridaa desoriënteert die strategie in derichtingvan een andere kosmopolmek:

Hett tekort herhaalt zich in eDc geval, per definitie, we erven het, we moeten er over waken. Het
kostt altijd erg veel - \}iföp&**A de mensheid kost bet veel. Wat voor de mensheid ongetwijfeld
vedd waard is, is te geloven dat men in de geschiedenis kan afrekenen met ds algemene essentie van
dee Mens, onder de pretext dat deze essentie slechts een Hauptgespenst voorstelt, een oerfantoom,
maarr ook, wat op hetzelfde neerkomt -au fond - te geloven, zonder enige twijfel, in dit kapitale
spookk (SM, 278; 175)
Kantss zuivere idee van een staatsopperhoofd of overheid (Staatsoberhaupi) resteert in
hett structuralisme nog als een hardnekkig opperspook (Hauptgespenst). Gaandeweg zal
ikk in de volgende hoofdstukken de mogelijkheden en onmogelijkheden trachten te
begrijpenn van een ander begrip van effectiviteit, gerelateerd aan andere voorwaarden van
kosmopotitiek.. De unificerende effectiviteit en de homogeniserende formele logica, die
hett structuralisme als erfenis heeft geïncarneerd, kan door defilosofischedeconstructie
wordenn doorbroken, en oneindig en centrumloos worden gesplitst als spectrale effecten.
Datt wil zeggen, zoals Derrida zich uitdrukt: het schematisme moet beantwoord worden
mett een "tegelijkertijd structuralistische en anti-structuralistische geste" (Dosse, II36). In
hett laatste hoofdstuk zal blijken dat deze dubbele geste een onmetelijk dubbel effect
heeft,, als voorwaarde van de mogelijkheid en de onmogelijkheid van andere kosmopolietenn met andere kosmopolrtieke agenda's.
Zoalss gezegd is vanwege de zogenaamde liquidatie van het transcendentale
subjectt een onvermijdeüjk proces tot in- en aanvulling van gebreken ontstaan, een
relationelee logica met specifieke totalitertseffecten. Het transcendentale eenheidsbeginsel
iss gebroken, de structurele analyse beoogt echter de aldus ontstane leegte als
systematischee splijting te begrijpen, als noodzakelijke en logische werking van een
'mythischh geheel*, een kosmopolitische cirkel die zich onvermijdelijk sluit. Hoe de breuk
mett en van deze totalitaire vorm kan worden geïnterpreteerd, laat zich voorlopig
aanduidenn met een citaat van Derrida uit een discussie met Jean-Luc Nancy. Derrida
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merktt ten aanzien van Lacan, Ahhusser en Foucauh het volgende op: "het subject is
misschienn opnieuw geïnterpreteerd, geresitueerd, herschreven, maar het is zeker niet
'geliquideerd'"" (PDS, 271). Deze clausule is eveneens op Lévi-Strauss van toepassing,
maarr daarbij moet rekening worden gehouden met verschillende vertaalmogehjkheden
vann 'liquideren*.
Hett 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. In die zin
heeftt Lévi-Strauss het transcendentale subject niet geliquideerd. Het is gespleten,
gedecentreerd,, niet verdwenen. 2. Men spreekt ook over 'liquide middelen' wanneer het
geldd betreft. Volgens Lévi-Strauss (en Mauss in zijn Essay over de gift) moet 'economie'
wordenn begrepen als een proces van ruil en uitwisseling en aan dit proces zouden ook alle
anderee uitwisselingen - zeg: culturele communicatieprocessen - onderhevig zijn. In die zin
heeftt Lévi-Strauss het subject wel geliquideerd: hij heeft de a priori eenheid
gedynamiseerdd tot een anonieme en universele economie van ethische en esthetische
waarden,, mythologica's van uitwisseling en wederkerigheid. 3. Minstens zo geldig is de
vertalingg van 'liquidatie' als effect van het liquide-worden of-maken, wat duidt op een
vloeibaree toestand van de vloeiende betekenaar of vloeiend schematisme. Deze toestand
iss in Lévi-Strauss' linguïstische vocabulaire gekoppeld aan de formele werking van een
schakelaarr tussen iets en niets. Er denkt steeds iets en niets. Dit postulaat van de formele
leegtewerkingg bergt in zich een transcendentale erfenis van stolling, een "inert residu"
(CC,, 313). In die zin is de structurele strategie van ontheemding nog steeds onderhevig
aann een formele verstarring.
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2.. VERWANTSCHAP EN GEMEINSINN.

Hett structuralistische principe van relationaliteit is een verregaande transformatie van de
fundamentenn van Kants transcendentaalfllosofie. Om te kunnen inzien hoe deze
veranderingg in het oeuvre van Lévi-Strauss gestalte heeft gekregen, is het van belang om
uitgebreidd aandacht te besteden aan De elementaire structuren, en in het bijzonder aan
eenn feit dat daarin centraal staat. Het betreft "een feit (un/ait), of liever een verzameling
feiten,feiten, die (..) welhaast als een schandaal worden beschouwd: we bedoelen de complexe
verzamelingg van geloven, gebruiken, bepalingen en instituties die men kortweg aanduidt
mett de term incestverbod" (SEP, 10; ESK, 8). Dit verbod zou "de enige regel zijn onder
allee sociale regels" (seule entre toutes les régies sociale) die een "universeel karakter
bezit"" (ibid). In De elementaire structuren worden de effecten geanalyseerd die kennelijk
verbandd houden met deze regel. Feiten en fenomenen die per cultuur verschillen, maar die
dankzijj die regel onder één universele noemer gebracht kunnen worden, als ware het een
natuurwet.. Het incestverbod is namelijk
dee alggn^ne voorwaarde van de cultuur, en men moet zich er dus niet over verbazen dat dit
verbodd zijnformelekarakter (son caractèreformel)ontleent aan de natuur, dat wil zeggen
universaliteitt (l'untversatiti) (SEP, 29; ESK, 24).
Ditt universalistische en naturalistische beginsel, in de vorm van een sociale wetmatigheid,
laatt zich begrijpen als herformulering van Kants beginsel van de morele "wetgevende
vorm"" (S: 29). Dat wil zeggen, Lévi-Strauss kent in De elementaire structuren van

verwantschapverwantschap dezelfde status en karakteristieken toe aan het incestverbod als Kant aa
zogenoemdee categorische imperatief. De belangrijkste aspecten, te weten het formele
karakterr van een regel die als universele natuurwet geldt, vinden we bijvoorbeeld terug in
dee Fundering van de metafysica van de aden, waar Kant de wet van de zedelijkheid als
volgtt omschrijft:

Omdatt met de algemeenheid van de wet, volgens welke er effecten plaatshebben, datgene wordt
bedoeldd wat voor het ^gemene verstand (naar de vorm (der Form noch)) eigenlijk natuur heet
datt wü zeggen het bestaan van de dingen voor zover dat volgens algemene wetten is bepaald, zou
dee imperatief van de plicht ook zo kunnen luiden: handel zo alsof de maxime van Je handeling
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doordoor je wil tot algemene natuurwet moet worden (4: 421, cursivering en spattering van
Kant). .
Zoalss in het eerste hoofdstuk is gebleken, kan Lévi-Strauss, als hyper-kantiaan, niet
langerr het subject als autonome en universeel geldige instantie begrijpen. Het is niet
mogelijkk een universele, kosmopolitische norm, als a priori categorische activiteit in de
eenheidd van het zelfbewustzijn te funderen. Het Zelf van het oorspronkelijke
zelfbewustzijn,, als ethisch en esthetisch epicentrum, is volgens de structurele analyse van
aanvangg af tweeledig en linguistisch-etnisch gedecentreerd. Daarmee is echter voor LéviStrausss de macht - deforce - die sociale en culturele eensgezindheid tot stand brengt
geenszinss verdwenen.
Zoalss Kant meende een universeel fundament van zedelijkheid te hebben ontdekt,
zoo meent ook Lévi-Strauss dat het incestverbod de status heeft van een natuurwet. LéviStrausss verwerpt echter de gedachte van de a priori redelijke grond van de
transcendentalee eenheid en daarmee valt ook de basis weg voor een zuiver
transcendentaall kosmopolitisme. Het incestverbod is weliswaar een natuurwet, maar

inn zekere zin is het verbod ook reeds cultuur, die haar regel uitoefent op en oplegt aan de kern van
deefenomenen(agissant et imposant sa regie au sein de phénomènes) (SEP, 29; ESK, 24).
Waaruitt zou nu kunnen blijken dat de termen waarin Lévi-Strauss de oorsprong en de
invloedd van het incestverbod formuleert, parafraseringen zijn van de transcendentale
ethischee wet die eveneens haar regel oplegt aan "de kern van de fenomenen"? Hoe wordt
inn De elementaire structuren de activiteit van het kantiaanse zelfbewustzijn ("om mijn
bestaann te bepalen" (B 1S8) geherformuleerd?
Dee universeel geldige en autonome wetgeving, op basis van de categorische
imperatieff hangt ook in Kants denken nauw samen met politieke, juridische,
psychologischee en antropologische noties omtrent de grensbepaling en de identiteit van
eenn gemeenschap. Als resultaat van een "operatie van de reflexie" (KU, 145) stuit Kant
tijdenss zijn kritische onderneming op een belangrijk principe en een ware pendant van de
categorischee imperatief: de "gemeenschappelijke zin" (sensus communis aestheticus)
(KU,, 146). Het gaat bier om de "idee van een Gemeinsirm" (KU, §20), omschreven als
"eenn subjectief principe dat alleen door gevoel en niet door begrippen, maar toch in het

86 6

algemeenn bepaalt wat bevalt of niet bevalt" (KU, 79). Deze Gemeinsinn, het sleutelbegrip
inn zowel de Kritiek van het oordeelsvermogen als de Antropologe m pragmatisch
opzicht,opzicht, wordt door Kant ook wel aangeduid als "de drift" of de "neiging tot
samenleven"" {Trieb, Neigung zur Gesellschqft, KU, 148-149). Kant heeft het in dit
verbandd zelfs over een soort drang om "in gemeenschap met anderen te voelen", een
verwachtingg en een verlangen, dat "als het ware voortkomt uit een oorspronkelijk
verdragg dat de mensheid zichzelf gedicteerd heeft" (KU, 148).
Derridaa heeft Kants esthetica reeds getypeerd als een "morele semiotiek" die
onderdeell zou uitmaken van een "fundamenteel humanisme" (VEP, 132; 115). Als nu het
incestverbodd kan worden opgevat als een herformulering van de categorische imperatief;
welkee andere term zou Lévi-Strauss dan gebruiken ter herformulering van de

Gemeinsinn,Gemeinsinn, en dat "fundamentele humanisme"? Ik meen dat zoals voor Kant d
categorischee imperatief en de gedicteerde Gememsirm noodzakelijk samenhangen, de
structurelee pendant van dit begrippenpaar gevonden kan worden in de twee principes van
verwantschap:: incestverbod en verwantschap (parenté). In aansluiting hierop dient ook
dee vraag zich aan, hoe Lévi-Strauss nu met behulp van de structurele semiotiek de
fundamentalistischee notie van Gemeinsinn qua subjectief principe vertaalt naar "het
systeemm van de wederkerige giften" (SEP, 62; ESK, 53) ofwel het systeem van beperkte
enn gegeneraliseerde uitwisseling (relationaütek).1 Er zal met andere woorden moeten
blijkenn hoe Lévi-Strauss, op basis van twee principes, de transcendentale logica omzet in
eenn 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
humanismee als volgt: "een wijs humanisme, dat niet begint bij de mens zelf (soi-même),
maarr dat de mens een redelijke plaats (une place raisonablé) geeft temidden van de
natuur,, in plaats van die van meester en plunderaar die zelfs niet de evidente behoeftes en
belangenn van degenen die na hen komen in acht nemen" (RE, 35; VA, 14).
Dee transformatie van de categorische imperatief en de Gemeinsinn in de twee
principess van verwantschap, zal ik vooral belichten aan de hand van De elementaire

structuren.structuren. Reeds in dit eerste grote werk staat Lévi-Strauss sterk onder invloed van de
11

Het eerste ded van De elementaire structuren heet "bepakte uitwisseling** (l'échange restreint), bet
tweedee ded "gegmcntlisfrude uitwisseling" {Vichange generalise).
22
Johnson wijst er in het hoofdstuk "Structuralism and humanisnTop dat Levi-Strauss de term "nouvel
humanisme"" reeds gebruikt in Panorama de l'ethnologie (1950-1952): Johnson, Claude Lévi-Strauss.
TheThe Formative Years, 109. Zie ook: Roger Bastide, L 'ethnologie et de nouvel humanisme , Revue
phthsophiquephthsophique de la France et de I 'Stronger 4 4 (oktober-december 1964), 435-51.
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fonologiee en semiologie, daarvan geeft hij echter pas blijk in het laatste hoofdstuk: "la
marchee de notre analyse est done voisine de celle du linguiste phonologue" (SEP, 565;
ESK,, 439). Veel uitvoeriger, over hoe de antropoloog gaandeweg een 'buurman' van de
fonoloogg heeft kunnen worden, wordt in het voorwoord van Six legons sur Ie son et Ie
senssens11 uit de doeken gedaan. Hier belicht Lévi-Strauss het immanente verband tussen de
universelee werking van de zogenoemde symbolische nul-waarde en het incestverbod, dus
lijktt het me in aansluiting op het vorige hoofdstuk, verhelderend om eerst met behulp van
ditt voorwoord na te gaan hoe Lévi-Strauss een brug slaat tussen de structurele linguïstiek
(Dee Saussure, Jakobson, Benveniste) en de antropologie.

Dee lege vorm en het incestverbod.
Lévi-Strausss vertelt in het genoemde voorwoord dat hij en Jakobson als vrienden in
ballingschapp te New York in 1942-43 over en weer (réciproquemeni) eikaars colleges
bezochten,, en hij doet als het ware een soort bekentenis, namelijk dat hij indertijd bijna
nietss van linguïstiek afwist. In een even fantasierijk als realistisch taalgebruik heeft Jakobsonn hem wegwijs gemaakt in de geschiedenis en de methode van die wetenschap.
Jakobsonn heeft zijn collega-vriend gewezen op het werk van De Saussure en hem
misschienn zelfs bewierookt als de grondlegger van de structurele linguïstiek. Vooral zijn
principee van arbitrariteit heeft Jakobson als cruciaal gekenmerkt. De kracht hiervan blijkt
nogg het duidelijkst zodra verschillende talen met elkaar worden vergeleken, want dan kan
reedss aan de hand van een eenvoudig voorbeeld aangetoond worden dat de relatie tussen
dee waarneembare betekenaar {signifianf) en het onwaarneembare betekende (signifié)
arbitrairr is. Er kan niet op een noodzakelijke relatie worden gewezen tussen het begrip
vann bijvoorbeeld 'boom', en de klanken die in verschillende talen gebruikt worden om er
naarr te verwijzen, bijvoorbeeld 'arbre', 'tree' of *Baum'.2 De Saussure heeft de relatie
tussenn betekenaar en betekende omschreven als de twee zijden van een vel papier, beide
materieell onlosmakelijk, maar niet identiek. Er zit een ruimte tussen, een leegte of
11

Roman Jakobson, Six lefons sur ie son et Ie sens, Preface de Claude Lévi-Strauss, Paris 1976.
Translatedd by John Mepham als Six lectures on Sound and Meaning, with a preface by Claude LéviStrauss,, Hassocks: Harvester Press, 1978. Het voorwoord van Lévi-Strauss is ook als negende hoofdstuk
opgenomenn in De blik van veraf.
22
In de Ècrits van De Saussure zijn tallozeformuleringente vinden die dit fonologische principe van
arbitrariteitt illustreren, zoals: "Ie rapport par lequel en linguistique Ie son éveüle 1'idée, ou
reerproquement,, est un rapport arbitraire" (250). Of in een algemeen linguïstiek opzicht: "Prenant la
languee ü n'y a Tien a première vue qui empeche de concevoir la langue comme logtque, cartesigne est
arbitrairen(333-334,, mijn cars.).

88 8

lichaam,, waardoor een volstrekte identiteit tussen betekenaars en betekende onmogelijk
is.. Ook tussen betekenaars onderling, en tussen betekenden onderling, bevinden a c h tal
vann tussenruimtes die eveneens het arbitraire karakter van betekenisvorming bepalen,
speelruimtess voor verandering en afwijking. Met dit beginsel van arbrtrariteit wordt de
geldigheidd van de klassieke etymologie gerelativeerd en de aandacht verschoven naar de
historischee en sociale relaties tussen talen onderling.
Jakobsonn geeft in zijn lessen ook aandacht aan het werk van Émile Benveniste,
diee 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
combinatiess tussen tekens, die onder invloed staan van allerlei sociale factoren, waardoor
eenn denkbeeld of mythe even snel kan ontstaan als verdwijnen. Toch kunnen schrift en
spraakk zich ook langdurig voordoen als bestendige netwerken. Zo heeft Benveniste
betoogdd dat het toevallige en lacunaire karakter van relaties wel geldt voor betekenaar en
betekende,, en ook voor talen onderling (exterieur), maar dat tegelijk in elke taal
afzonderlijkk (interieur) de relaties tussen betekenaars en het betekende als noodzakelijk
wordenn gevoeld (nomen est omen). Als men bovendien een bepaalde taal ontleedt in
differentiëlee elementen {en elements différentiels) - de zogenoemde fonemen - dan duikt
err een nieuw type relaties op die het karakter hebben van logische opposities

(d"oppositions(d"oppositions logiques)}
Mett Lévi-Strauss in zijn voetspoor heeft Jakobson De Saussure's notie van
arbitrariteitt en Benveniste's notie van gevoelde samenhang tegen elkaar afgewogen, en
beidenn zijn tot de volgende conclusie gekomen: elke taalgebruiker is zich min of meer
bewustt van de arbitrariteit van zijn taal, maar tegelijk streeft elke taalgebruiker er
onbewustt naar om binnen zijn taalgrenzen dit gebrek aan samenhang te compenseren: "Ie
sujett parlant cherche a compenser 1'absence de 1'un par un recours è F autre". Het
sprekendee subject tracht onder invloed van zijn 'eigen' taal de wezenlijke arbitrariteit, het

11

Onder 'fonemen' woeden arbitraire klankverschillen verstaan die in een bepaalde spreektaal een lokale
betekeniss hebben gekregen. Die betekenis is volgens de semiologie identiek aan de markering van
overeenkomstenn en verschillen. In het Frans markeren bijvoorbeeld de 'p* en de 'b' het onderscheid
tussenn 'pas' en 'bas'. Door de stroctnrele werking van overeenkomst en verschil komt er in dit geval een
structurelee relatie tot stand tassen resrjecbevelijk de dezelfde klinkerklank ('as', de 's' is in beide
gevallenn onhoorbaar) en het verschil tussen een zogenoemde stemhebbende ('b ) en met-stemhebbende
medeklinkerr ('p').
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gebrekk aan samenhang, te compenseren.1 Deze dubbele inwerking zou het (taalgedrag
vann elk lid van een bepaalde (taalgemeenschap bepalen. Elke individuele taalgebruiker
zouu de onbewuste intentie hebben om de arbitrariteit van de "verstrooide gegevens"
(demnées(demnées éparses) te vervangen door een synthetisch vlechtwerk van relaties, dat nooit
absoluutt uniform kan zijn, dat echter wel, als een samenhangend netwerk, de matrix is
vann (communicatieverkeer tussen alle taalgebruikers.2 Talen vormen onderling een
dynamischh "netwerk van uitwisseling" (un rêseau d'échanges).
ookk "de matrix van de intelligibiliteit" {la matrice d'intelligibilité)

Met dit netwerk houdt
of "een rooster" (une

grille)grille) verband, dat bijvoorbeeld via een gedicht, een mythe, een schilderij of muziek
wordtt beleefd.3 Het gaat hier om vrijwel niets anders dan wat Kant heeft benoemd als
"eenn blote gril {eine blofie Grille)" (A 2 7 7 3 333).
Reedss in Structurele antropologie

heeft Lévi-Strauss zijn gezichtspunt in

kantiaanss vocabulaire vertaald: "Om mijn gedachten te vereenvoudigen, zal ik zeggen dat
hett 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
dynamiekk op het oog, namelijk van a priori arbitrariteit
wetmatigheid.wetmatigheid.

naar a posteriori relationele

Deze interpretatie van het transcendentalisme strookt zelfs geheel m

bijvoorbeeldd de opvattingen van Durkheim en Mauss omtrent bijvoorbeeld de etnische
geldigheidd van antinondsche categorieën (de reeds in het vorige hoofdstuk genoemde
termenn als mana en wakari), Lévi-Strauss voegt er echter een teleologisch aspect aan toe:
hett sprekende subject zou ernaar zoeken of ernaar streven, onder invloed van de
(onbewuste)) talige matrix, het gebrek (l 'absence) op een bepaalde manier op te heffen.
Aann taal ontbreekt a priori noodzakelijkheid (het beginsel van arbitrariteit van De
Saussure),, en elke afzonderlijke taalgebruiker of (taalgemeenschap is om die 'reden' er

11
Pré/ace, in: Jakobson, Six legons sur Ie son et Ie sens, 11-12. De gedachte van compensatie is niet
nieuw,, vermoedelijk is dit begrip vanaf Leibniz via Kant en Herder in de antropologie terechtgekomen.
Odoo Manraard wijst ia Philosophie des Stattdessen (Reclam 2000), bijvoorbeeld in het hoofdstuk "Homo
compensator*',, op de "antropologische loopbaan" van het "metafysische" begrip van compensatie.
Volgenss hem houdt het als "modern eompensaüebegiip" verband met Leibniz' Theodicee (11-18).
Daarbijj geldt het primaat van "het gebrekkige wezen mens dat zijnfysieketekorten compenseert door
cultuur"" (Marquard, 39). In contrast met deze gedachte over het'wezen'van de inens, is de omwenteling
vann de structurele linguïstiek evident Met het primaat van de taal als süucüueel en arbitrair fenomeen
komtt de werking van de taal en de wisselwerking tussen talen in beeld, terwijl het 'wezen' van de mens
deoentreertt als effect van arbitraire fricties.
22
Préface,Préface, Jakobson, Six legons sur Ie son et Ie sens, 12 en 16.
33
Ibid., 16.
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opp gericht om a posteriori

dit gebrek op te heffen,

te compenseren (Benveniste)1.

Volgenss Lévi-Strauss moet de arbitraire toestand van het a priori gebrek aan
noodzakelijkee en algemeengeldige relaties altijd als voorlopig (provisoiré)

worden

opgevatt (AS, 108; SA1, 94). Het is aldus de taak van de antropologie om de, niet geheel
toevallige,, structurele relaties vast te leggen, als waren het momentopnamen van een
universeell proces. Maar over wat voor relaties gaat het hier, wat voor een proces?
Feitelijkee relaties? Relaties tussen feiten, of de interpretatie van relaties tussen feiten? Of
misschienn de effecten van een bepaalde interpretatie op de relaties tussen feiten?
Lévi-Strausss geeft zoals gezegd de verstrooide gegevens (dormées éparses) een
teleologischee lading: het arbitraire begin wordt als een zoeken naar samenhang in een
nevell opgevat, dat wil zeggen, als een onbewust streven naar fysieke, affectieve en
culturelee relaties tussen taalgebruikers en zelfs tussen (taalgemeenschappen onderling.
Omm deze relaties niet als pure willekeur maar als effecten van categoriale structuren te
begrijpen,, moeten de "verstrooide gegevens" worden omgevormd tot differentiële
elementenn {elements différentiels). Alleen zo kan de transformatie van transcendentale
categorieënn naar "relationele categorieën" plaatsvinden.2 Lévi-Strauss* notie van een
onbewustee structurering van verstrooiing is onlosmakelijk verbonden met Kants
natuurlijkee "spontaniteit van het kennen" die "de verstrooide verschijnselen" regels geeft
(AA 126-127). En het beoogde effect van de teleologisch-lingmstische analyse is inzicht te
verkrijgenn in het - onbewuste - doel van ogenschijnlijk verschillende sociale activiteiten:
eenn categoriaal netwerk van één wereldgemeenschap ("Geen enkele relatie kan op
arbitrairee wijze worden geïsoleerd van alle andere relaties; en het is bovendien onmogelijk
omm zich aan deze of gene zijde van de wereld van relaties (Ie monde des relations) te
bevinden"" (SEP, 553).
Opp het eerste gezicht heeft de linguïstische benadering niets te maken met
antropologischee onderwerpen als incestverbod, verwantschaps- en vriendschapsrelaties.

11
In het postscriptum van hoofdstuk IQ at IV in Structurele antropologie licht Lévi-Strauss deredenof
ooizaakk van dit streven nog nader toe.- "Het arbitraire karakter van het HngnTstickf! teken is mets andeis
dann voorlopig (provisoir). Zodra een teken is gecreëerd, wordt zijn bestemming (vocation) precies,
enerzijdss in samenhang met de natuurlijke structuur van de hersenen, anderzijds in relatie tot het geheel
vann andere tekens, dat wil zeggen het universum van de taal, dat van nature leidt tot een systeem (qui
tendtend naturellement au systèmef (SA1,94).
22
Grehnas, Du Sens, 163. VooralmdeA£ifofo#ca'j-dteikinho<^
pass de logische werking van structurele categorieën duidelijk worden.
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Toch,, zo meent Lévi-Strauss, heeft juist Jakobson hem op het idee gebracht de functies
vann het foneem en het incestverbod op een lijn te stellen:

Zoalss het foneem, zonder eigen betekenis (sans signification propre), een middel is om
betekenissenn te formeren, leek mij het incestverbod te scharnieren {faire chamtèré) tussen twee
gebiedenn die als gescheiden werden beschouwd. Aan de articulatie van klank (son) en betekenis
(sens)(sens) beantwoordt derhalve, op een ander niveau, die van natuur en cultuur. En, precies zoals (de
mêmemême que) het foneem als vorm (comme forme) in alle talen gegeven is (est donnée) als universeel
middell tot communicatie in taal, wordt ook het incestverbod - universeel aanwezig

(universellement(universellement présente) als we ons beperken tot zijn negatieve uitingsvorm - bepaald doo
legee vorm (une forme vide), die echter even onontbeerlijk is, voor zover dit verbod tegelijkertijd de
mogelijkheidd en de noodzaak vormt van de articulatie van biologische groepen in een netwerk van
uitwisselingenn (un réseau d'échanges1) waardoor ze met elkaar communiceren. Tenslotte, de
betekeniss (la signification) van huwelijksregels, onbegrijpelijk wanneer men deze regels
afzonderlijkk bestudeert, kan alleen blijken wanneer ze tegenover elkaar worden gesteld, op
dezelfdee wijze als (de la mêmefacon que) de realiteit van hetfoneem,die niet besloten ligt in zijn
fonischee individualiteit, maar in de tegengestelde en negatieve relaties die de fonemen onderling
vertonenn (les phonemes entre eux).2

Dee continuïteit of identiteit tussen het foneem en het incestverbod wordt bepaald door de
vorm,, de lege vorm. In het vorige hoofdstuk heb ik deze kwestie samengevat in de formule:
Err denkt iets en niets. De lege vorm, die voor de structurele antropologie een cpjasi-empirisch
objectt is, heeft de structuur van relationele leegte. Een leegte die onafhankelijk van alle
gemeenschappenn zou bestaan, maar die tegelijkertijd ook onontbeerlijk zou zijn voor de
articulatiee van een netwerk van uitwisselingen van elke willekeurige groep. Het is geen
formaliteit,, niet een advies dat men naast zich neer zou kunnen leggen, geen geschreven
voorschriftt Het begrip van de universele geldigheid van deze a priori vorm berust ook niet op
kenniss van lokale regels ("onbegrijpelijk wanneer men deze regels afzonderlijk bestudeert").. Zo is ook het incestverbod, als lege vorm en als pure noodzaak tot restrictie, geen

11
Voor het Franse "échange", gebruik ik meestal 'uitwisseling', maar soms ook 'ruil' of 'wisseling'. Men
kann in het Nederlands bijvoorbeeld wel spieken van 'goederennril' maar niet van 'woordenruiT, en met
eenn 'woordenwisseling' wordt een zeer specifieke ccmmumcark bedoeld (ruzie, bekvechten). De
semiologischee term "écbange" is een formele, ogenschijnlijk neutrale term, meestal toegepast in de
wiskundee (bijvoorbeeld: de wisseling van + naar-).
22
Preface, Jakobson, Six lecons sur Ie son et Ie sens, 12.
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observatie-feit,, maar een veronderstelde werking, een regel of wet die betrekking zou hebben
opp een universele dynamiek die in elke cultuur anders wordt uitgeoefend en opgelegd.
Vanuitt semiologisch perspectief moeten relaties tussen fonemen en fenomenen zich
kennelijkk altijd voordoen als interne a posteriori logische opposities (van een a priori niet per
see logische oorsprong). Deze logica zou volgens Lévi-Strauss, als differentieel effect,
afgelezenn kunnen worden aan alle sociaal-culturele relaties: lokale relaties worden altijd
gedrevenn door een soort synthetisering, door een lokale en tegelijk tdeologisch-umversele
wisselwerking.. Met andere woorden, de werking van de symbolische nul-waarde (het soimême)même) wordt door Lévi-Strauss vertaald naar een antropologisch concept: hij veronderstelt
datt het incestverbod, als dezelfde universeel aanwezige lege vorm (une forme vide ofwel
écartécart dtfférentiel) alle sotiaal-oihurele relaties bepaalt, als scharnier tussen zogenoemde
"biologischee groepen", tussen "tegengestelde en negatieve relaties", in de vorm van
'logischee opposities'. Heruit blijkt inderdaad dat "la marche de notre analyse est done
voisinee de celle du linguiste phonologue" (SEP, 565; ESK, 439).
Err wordt niet bedoeld dat, bijvoorbeeld, de toevallige klankgelijkenis in het
Nederlandss tussen 'rouw' en 'rauw' een universele betekenis zou hebben, maar wel dat in alle
talenn op dezelfde fonologische wijze overeenkomsten en verschillen worden gemarkeerd door
middell van variaties en verschuivingen in klar^ en/of schrift. Die verschillen
betekenissenn te onderscheiden als relaties tussen consonantie en dissonantie (pijl/bijl), en deze
(fonologische)) ideitóert-verscnfl-werking is niet gelegen in de zuivere vorm van een foneem
opp zich, maar in de onderscheiden relaties tussen fonemen onderling. Tot zover volgt LéviStrausss De Saussure op de voet. De nieuwe inbreng van Lévi-Strauss bestaat uit twee
aspecten:: het leggen van het verband tussen defonologischelege vorm en het antropologische
fenomeenn van het incestverbod; en de introductie van een structureel oorsprongsdenken,
gepaardd gaand met een teleologissche definitie van op het eerste gezicht arintraire netwerken.
Hett incestverbod zou ook spatiëring genoemd kunnen worden: een verbod dat het
effectt heeft van een leemte, een effect dat noodzakelijk is om 'betekenis' (zin) te maken.
Zoudenn we nu in alle gevallen ook inderdaad van ogenschijnlijk toevallige, maar toch altijd
(ongemerkt)) bedoelde leemtes moeten spreken? Kan het incestverbod volgens Lévi-Strauss
opop ach 'redelijk' of'logisch* zijn? Deze vraag laat zich in eerste instantie eenvoudig met nee
beantwoordenn Het gaat hier immers om een noodzakelijk geachte, maar in wezen arbitraire
oer-leegte.. Er is geen a priori oer-leegte, er wordt plaats gemaakt, er heeft altijd al een
interventie,, eentoevalligebreuk plaatsgevonden \Vle of wat intervenieertf

93 3

diee interventiemacht laat zich in De elementaire structuren met eenvoudig identificeren. Zeker
lijktt dat de gevolgen ervan altijd zijn waar te nemen als lokaal-logische relaties (scheiding en
bindingg tegelijk), als noodzakelijke ruimte tussen twee minimale eenheden (zeg fonemen).
Anderss gezegd, sociale gegevens - tekens, actoren, gemeenschappen - moeten eerst door iets
off iemand gescheiden zijn, wO men feitelijk kunnen spreken van uitwisselingsrelaties. Zonder
eenn bepaalde spatie geen relatie.
Zoo 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 spatienng. Een oer-leegte die
zinvolheidd (cultuur) van zinledigheid (natuur) zou scheiden. Het incestverbod - met als
noodzakelijkee pendant de uithuwelijking - laat zich voorlopig begrijpen als een anonieme,
negatievee oorsprong van cultuur, dat wil zeggen het is de oorspronkelijke scheiding tussen
natuurr en cultuur, maar tegelijk ook de definitie van iets wat voorafgaat aan het onderscheid
tussenn cultuur en natuur: eenforce.
Zekerr in De elementaire structuren beschouwt Lévi-Strauss de 'wet' van het
incestverbodd als een universeel gegeven. A fortiori wordt hiermee ook de voorrang gegeven
aann de activiteit van uitsluiting: er moet iets worden verscheurd, er moet worden gebroken
mett iets. Omdat Lévi-Strauss een naturalistische en a priori status toekent aan splijting en
spatienng,, meent hij ook alle toevallige sociale relaties te kunnen interpreteren als logische
effectenn en reacties, in de vorm van differentiële elementen, betekenisvolle bindingen: een
herstell of teruggave, die de negatieve oer-activiteit van breuk en uitstoting moet omzetten in
eenn toestand die door de betrokkenen altijd als (teleologisch en relationeel zou worden
beleefd. .
Wiee of wat stek voor het eerst dat ene verbod in? Dicteert elke cultuur zichzelf ik
verbod?? Is er in elke gemeenschap één chief of staatshoofd, een centrum dat op autonome
wijzee zelfbewust de wet geeft en de wet laat uitvoeren? De antropologie stuit op het gegeven
datt er vele lokale incestverboden zijn, even contingent als elke lokale huweüjksregel. Hoe kan
err ergens een 'natuurlijke' universele oorsprong worden geobserveerd? En hoe moeten - in
hett lange citaat hierboven uit Six lecons sur Ie son et Ie sens - termen als universeel
aanwezigg (universellement présente) en gegeven (dormée) worden geïnterpreteerd?
Hett gegeven van een vorm (comme forme) wordt gelijk gesteld aan (de la méme
faqonfaqon que) de universeel aanwezige lege vorm van het incestverbod (urn forme vide). Er
wordtt hier, in formele zin, een identiteitsrelatie gelegd. Het "universele gegeven" kan zeker
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nett zuivtr buiten een taal (als toevallige spraakeedieki) worden gdokaHseerd. Maar kan die
werkingg van alle tafcn en culturen dan toch onproblematisch woitien heriekl t ^
beginsel?? Lévi-Strauss' fonologische aanwezigheidsfilosofie in De elementaire structuren
bestaatt uit twee metafysische testen: 1. het incestverbod als zuiver lege vorm wordt
gepostuleerdd als niets in de vorm van iets, als enkelvoudig aanwezige oorsprong; 2. het effect
vann deze 'leegte* op fenomenale verschillen blijkt altijd dkhotomisch en logisch
gestructureerd:: er zouden altijd precies twee kanten van een verschüzön, elke leegte zou atdjd
tweetwee 'dementen' symmetrisch koppelen, en dke koppeling zou scharnieren om één zuivere
spill (zoals pijl/bgl of het Franse pas/bas).
Omm sociale relaties te kunnen begrijpen, lijkt er een umfineair en logisch verband te
moetenn worden gelegd tussen enerzgds de ene oorsprong, het incestverbod, als "universeel
aanwezigee vorm", en anderzijds de articulatie "van relaties die de fonemen onderling
vertonen".. In De elementaire structuren worden fonologische en genealogische verschillen,
lokalee hiaten, begrepen als aantoonbare effecten van één wet van spatiering, een force die alle
cgenscmjnhjkk toevallige a posteriori vormen van uithuwelijking teweegbrengt, "de
interventie"" (SEP, 37; ESK, 32) die biologische banden breekt en van natuurlijke noch
culturelee oorsprong zou zrjn ( « de Vune, m' de I'autre, SEP, 29), maar die, tegehjk met die
fundamentelee spauering, ook alle natuurlijke (seksuele) en sociaal-culturele relaties
determineertt (Ie hen qui les unit Vune a l'autre, ibid). De gebeurtenis van de interventie
tussenn natfflw en cultuur zou kortom van een formeel zetfóe oorsprong zijn als die tussen
culturenn onderling. Er zijn niet twee interventies: er moet plaats worrit
leegtee worden jngwftalH. en er moet tegehjk worden hersteld Doet de ene force beide? Wordt
hett incestverbod door het zelfde voorafgaand aan 'cultuur' en 'natuur* gedicteerd? Heeft het
exactt dezelfde status als Kants "wetgevende vorm" (S: 29)? Het is evident, in de woorden
vann Derrida, dat de gebeurtenis van interventie tussen 'cultuur' en 'natuur1 juist "ontsnapt
(échappé)(échappé) aan die concepten" (ED, 416). De hiaat-werking van het incestverbod kan niet als
effectt worden opgevat van één van beide zgden. De kennelijke doelstelling van De

elementaireelementaire structuren van verwantschep is het vinden van een "oplossing" (SEP, 29) voor
ditt probleem.
Vann een individuele zetfeonstitutie kan geen sprake zga De breuk kan niet bewust
doorr een ik teweeg z p gebracht Op grond van de gedachte dat ook a priori autonomie van
dkccftiteftjkggcmegrgdiap ondwikbay h. Pwft

T

fri-gtigiwa nirt alteen de friaries hissen alle

aanwezigee differentiële f*f"*"t«n te interpreteren en te reconstrueren als een structureel
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cvttórefenn van eenheid, hg b r c ^ rok efc

de

enee interventie, de oorsprong van discontinuïteit enreiananalitett.De absolute heteronome
oorsprongg zou in elke sociaal-culturele handeling altijd al doorwerken als een onbewuste
werking,, maar tegelijk neemt het een vorm van Kracht aan die Hjkt uitgevaardigd door een
hogeree instantie.
Voorall aan de drang tot opheffing van scheidingen, die altijd anders maar ook
altijdd feitelijk waarneembaar zouden zijn, lijkt Lévi-Strauss de meeste waarde te hechten,
alss quasi-empirist.1 Hij meent niet dat betekenisvolle of zinvolle relaties - zoals huwelijken
-- altijd op dezelfde wijze tot stand komen (bijvoorbeeld als monogaam, vanwege een a
priorii gezegende oorsprong, een absolute geest of logos), maar dat ogenschijnlijk
willekeurigee relaties "altijd in dezelfderichtingzijn georiënteerd", met "dezelfde doelen"
doorr een "zelfde kracht" gereguleerd. Ik cursiveer een paar plaatsen waar Lévi-Strauss
dee kracht van het Zelfde aanduidt: "Ie principe de réciprocité, toujours a l'oeuvre et

toujourstoujours orientê dans la même direction, avec les edifices institutionnels souvent fragiles
ett presque toujours incomplete qui lui servent, è chaque instant donné, a réaliser les

memesfins";memesfins"; en verder: "Quels que soient les changements, la même force reste touj
aa 1'oeuvre, et c'est toujours dans la même sens qu'elle reorganise les elements qui lui sont
offertss ou abandonees" (SEP, 88, mijn CUTS.). Deze "zelfde kracht" die altijd in de "zelfde

richting"richting" zou werken, is geen effect van een zuivere rede of een redelijke idee. Gee

dictamendictamen ratioms (8: 402). Maar reeds in De elementaire structuren en daarna steeds
nadrukkelijker,, drukt Lévi-Strauss de invloed en interventies van die principieel
oriënterendee kracht uit in termen van een universeel aanwezige 'logica'. Wat bedoelt hij
mett "presque toujours", waar zou hij instituties gezien kunnen hebben die echt volmaakt
ofwell met "incomplets" waren? Het "zelfde" is voor Lévi-Strauss niet van redelijke
oorsprong,, maar meer een soort visionaire macht van het zelfde (Kant zou hem misschien
well uitmaken voor "Schwfirmer"). Zowel in De elementaire structuren als later in de

MythologicaMythologica 's is deze force de grond van het principe van relationaltteit: de forme is e
force,force, een tamelijk fantastische kracht die altijd in dezelfde richting relationele
categorieënn organiseert en reorganiseert. Die oriënterende force moet wel ergens vandaan
komenn en ergens naar toe gaan.

11

"He never discards ethnography as a basis of all anthropological knowledge" (Fabian, Time and the
Other,Other, 60).
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Gaff Lévi-Strauss in zijn inleiding op het werk van Mauss te kennen dat hij het
conceptt van het nulfoneem begrijpt als een werking "die elke kosmologie constitueert" en
diee "de noodzaak van een symbolische inhoud markeert" (IM, L), vrijwel aan het einde
vann zijn voorwoord van Six legem meent hij de "leegte waarover Jakobson spreekt" te
moetenn opvatten als datgene "wat roept {qui appellè) om door een inhoud te worden
gevuld".11 Als ik deze (lok)roep koppel aan de eerdere formulering van een 'compenseren
vann een gebrek', dan moet vastgesteld worden dat Lévi-Strauss hier een transcendentaal
vocabulairee hanteert - in de lijn van Kants categoriale onderscheid tussen vorm en inhoud
-- en deze vertaalt in een linguistisch-relationcel vocabulaire.
Hoee kan er nu volgens Lévi-Strauss sprake zijn van één roep? Wie voelt zich
geroepenn plaats te maken, voor wie, en wie moet die plaats vullen? Het ligt niet voor de
handd om van een lege vorm te menen dat deze om iets roept of naar iets streeft\ zoals het
ookk omgekeerd een absurditeit is te menen dat een samenleving volmaakt leeg of - als
evenn absurde fictie - compleet vol zou zijn. Het lijkt hier om een söt-même-vermogen of
krachtt te gaan die zich altijd als lege vorm oplegt aan de ogenschijnlijk willekeurige
gegevenss van een nog ononderscheiden wirwar van het zelfde en het andere. De
Interventiee als leegte-werking is een breuk met deze arbitraire, nevelachtige toestand. Het
iss een dwingende behoefte aan definitie. De interveniërende leegte moet logica inbrengen
inn de willekeur van een nevel van a priori verstrooide gegevens. De Interventie is een
postulaatt om een bepaald streven, in een zelfde richting, te kunnen observeren.
Alss er ooit één Interventie is geweest, zouden dan alle relaties niet ook naar
eenheidd streven?2 Wat betreft de absurditeit van een volmaakte samenleving spreekt LéviStrausss zich zeer expliciet uit: "Te zeggen dat een samenleving functioneert is een
gemeenplaatss (truisme), maar te zeggen dat alles in een samenleving functioneert is een
absurditeit"" (AS, 17; SA1, 13, mijn CUTS.).3 De definitie van het incestverbod impliceert
inderdaad,, vanwege de a priori heteronome hiaat-werking, dat er niet één oorsprong is,
enn dat elke vorm van (taalgemeenschap genoodzaakt is dit gebrek oneindig te
11
22

Preface. Jakobson, Six legons sur Ie son et Ie sens, 17.
In I e Totemisme aijourtfltui noemt Lévi-Strauss bet "structuralistische principe" een **vereniging van
tegendelen*'' (T, 88).
33
Onder het lemma 'surd' zc&feRaruhm House Dictionary: "1. voiceless (opposed to sonant). 2. not
capablee of being expressed in rational numbers; inationaL*'. Omdat de *sunF in fonologische termen
wordtt gpdffifinkc^tl als imHbneem, als spil van opposities, kan het 'absurde* binnen dit paradigma alleen
begiepeaa worden als de waarneembare weerszijden van o^ lege centiuin, en als datgene wat nog met als
positiee van eenfeitelijkerelatieis waargenomen. He denk ó^ Leu-Stniuss onder het ab-solute en het absurdee hetzelMe 'grensbegrip' verstaat
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compenserenn en weg te werken. In die zin moet de formule van 'lege vorm' ook worden
begrepenn als een onvoltooide contour, als een nooit volmaakt sluitende teleologische
(rirkd)beweging.. Antropologisch gezien zoekt elke taalgebruiker en elke gemeenschap
onbewustt oneindig het gebrek aan eenheid en samenhang te compenseren. In De

elementaireelementaire structuren wordt deze oneindige teleologische beweging als volg
geformuleerd:: "de wereld (Ie monde) is niets anders dan datgene waar het sociale leven
zichh volledig op toelegt, het onophoudelijk (sans arret) construeren en reconstrueren van
eenn bij benadering en nooit integraal geslaagd beeld (une image approchée et jamais

intégralementintégralement réussié), de wereld van wederkerigheid (Ie monde de la réciprocit
(SEP,, 562; ESK, 490).
Hett is geen gemakkelijke kwestie, en ik zal er in de volgende hoofdstukken ook
steedss weer op terugkomen, voorlopig wil ik het probleem van die 'absurditeit' en het
'nooitt integraal geslaagde beeld van de wereld van wederkerigheid' door middel van een
aantall vragen benaderen: ziet de structurele antropologie zich niet, per definitie,
genoodzaaktt om datgene wat nooit zal functioneren te reduceren, eindeloos te
ontkennen,, en uiteindelijk uit te wissen? Welk feit of welke fictie laat zich nu niet door la
mêmemême force in la même sens organiseren? Als er niet altijd één oppermachtige Interventie
iss geweest, wat zou dan de oplossing van dit schisma kunnen zijn? Moeten die
interveniërendee instanties niet ook altijd al verstrooid zijn geweest? Het vermogen te
geven,, het gegeven van de force, ontsnapt aan het conceptule onderscheid tussen feit en
regel,, tussen natuur en cultuur etc.. Wat laat zich niet integreren en niet binden, wat is
dat,, dat niet-wederkerige wat zich altijd naar en tegen de zin van de ene oorsprong keert:
wederkerigg en weerzinnig? Kortom, hoe kan de mogelijkheid en onmogelijkheid van
onwederkerigheidd en irrelationaliteit worden gedacht? Die mogelijkheid kan geen pure
waanzinn zijn. Het antwoord van Derrida heeft betrekking op al deze vragen: "Als de
figuurfiguur van de cirkel het essentiële is van het economische, dan moet de gift oneconomisch
blijven"" (DT, 19; 7). In hoofdstuk 5, "Cirkels van het denken, het residu, en de rest", zal
ikk nagaan hoe in deMythologica 's dat "aneconomische" wordt geneutraliseerd.
Lévi-Strausss heeft vanuit zijn fonologische perspectief - dat zeker in De

elementaireelementaire structuren dominant is - vooral oog voor het effect van lokaal-geldige rege
vann sociale cohesie en voor de effectiviteit van een kracht die culturele gegevens en giften
tott een netwerk samenbindt. Elke a posteriori bereikte samenhang kan daarom ook niets
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anderee zijn dan voorlopig contingent en incidenteel.1 Joseph Courtés interpreteert de
werkingg van zingeving, evenals Lévi-Strauss, teleologisch: een verstrooid gegeven is een
"entiteitt die zinledig is, of - veeleer - die nog geen zin heeft" (mijn curs.).2 In principe is
err niet één gegeven dat niet gereguleerd is door deze structurele teleo-logica.
Hett nog-geen-zin-hebben zou oneindig motiveren tot het in- en aanvullen van een
vorm,, een arbitrair proces dat - onbewust - ergens toe zou zijn voorbestemd, hetgeen
Lévi-Strausss ook wel aanduidt met de term *finaliteit,: "de onbewustefinaliteitvan de
geest".33 Het sociale streven is onbewust altijd georiënteerd in de zelfde richting, en in
dezee teleologische typering lijken enigszins de woorden van Kant te resoneren als een
"doorr de rede opgedragen" plicht, voortkomend uit "een oorspronkelijk verdrag dat de
mensheidd zichzelf gedicteerd heeft" (KU, 148). Maar van een redelijke plicht - een
"Sollen""Sollen" in de kantiaanse betekenis - kan er bij Lévi-Strauss natuurlijk nooit sprake zijn.
Mett andere woorden, het streven of de economische drang laat zichh binnen het kader van
dee structurele antropologie niet begrijpen als een wilsactiviteit op grond van a priori
vrijheidvrijheid van het autonome Zelf.4 Datgene wat Derrida bedoek met het "aneconomische"
lijktt wel door Lévi-Strauss geliquideerd. De categorieën van de vrijheid, die Kant in het
eerstee boek van deel 1 van de Kritiek van de praktische rede als pendant van de
categorieënn van de natuur introduceert, gelden voor Lévi-Strauss niet meer. In reflexie op
Kantss uitleg van deze 'vormen' meen ik echter dat het mogelijk is om precies aan te
gevenn hoe toch, in de structurele termen van 'Interventie' en de werking van de iege
vorm',, de categorische imperatief resteert.

11

In Paroles Données gebruikt Lévi-Strauss in plaats van disjunctie en conjunctie de werkwoorden
^iMKvjftwenn en associëren (54).
22
Joseph Courtés, Lévi-Strauss et les contrmntes de la pensee mythique. Une lecture sémiotique des
-Mythotogiqoes",, 1973,34.
33
Lévi-Strauss, "La sociologie francaise". In: G. Gutvich en W.E. Mooie (ed.), La Sociologie au Xxe
siècle,siècle, Paris: PUF, 1S>47, voL IL 527. Ik ontleen dit citaat aan Pierre Bounüeu, Le Sens pratique, Paris:
Münrit,, 1980,68 Vertaald door Richard Nice als The logic of Practice, Cambridge/Oxford: Polity Press,
1990,40. .
44
Misschien zijn er wel overeenkomsten met Schopenhauers zogenaamd blinde oerwil (in Die Welt als
WilleWille und Vorstellvng). En er zijn wellicht ook overeenkomsten tussen Lévi-Strauss* begrip van 'interventie'' en Friedrich Scten«"g« notie van natmmtwang: "Bet kan worden verondersteld dat reeds het
eerstee ontstaan van een rechtsorde niet aan het toeval, maar aan een narnurdwang moet worden
toegeschreven... die de mensen ertoe gedreven heeft om zo'n ordening, zonder dat ze het zelf wisten.. te
fart»nfart»n ontstaan" (F.WJ. SrftfJliwg. System des transzendentalen Idealismus, Hamburg: Felix Meiner
Verlagg 1957,253.
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Dee categorischee imperatief en het incestverbod.
Lévi-Strauss'' formuleringen van het incestverbod hebben zoals gezegd raakpunten met
zowell

de

naturalistische

als

de

formeel-universalistische

aspecten

van

de

transcendentaalfilosofie.. Kant laat ook in de Kritiek van de praktische rede geen twijfel
bestaann over de relevantie van deze beide aspecten: de morele wet is "een natuurwet,
maarr slechts wat de vorm betreft" (5: 69). En als Kant later zijn dynamica van liefde en
respectt in de Leer van de deugd van de Metafysica van de zeden uiteenzet, wil hij
eveneenss esthetisch-ethische relaties begrijpen als effecten die onder invloed staan van
eenn natuurwet: liefde en respect zou men respectievelijk kunnen beschouwen als
aantrekkingg en afstoting ("Denn man karm jene als Anziehung, diese als AbstoBung
betrachten"" (4: 470, (§46)). Derrida wijst er terecht op dat Kant deze gevoelens baseert
opp de natuurwet die hem "ter beschikking is gesteld door de wetenschap of de metafysica
vann de natuur, de universele wet van aantrekking (en afstoting)"(PA, 284, 254).1 De
deconstructiee van deze metafysica als de dominante vorm van het etnocentrisme, vindt
reedss onder invloed van de structurele antropologie plaats.
Err is echter ook sprake van een regelrechteformele substitutie van de 'lege vorm'
diee als spil dient: de werking van een natuurwet kan volgens De elementaire structuren,
watt de vorm betreft, universeel worden geobserveerd. Om deze vorm van natuurwet als
transformatiee van de transcendentale morele wet te kunnen begrijpen, moet eerst
enigszinss duidelijk worden hoe bij Kant die vorm, als een performatief effect gestalte
heeftt gekregen.
InIn het voorwoord van de tweede uitgave van de Kritiek van de zuivere rede geeft
Kantt zijn beroemde, kernachtige omschrijving van het doel dat hem voor ogen stond: "Ik
moestt dus het weten opheffen, om voor het geloven plaats te verkrijgen (Platz zu
bekommeri?bekommeri? (B XXX,

CUTS,

van Kant). Hoe heeft de rede 'het weten' opgeheven? E

kann op die plaats elk willekeurig geloof plaatsvinden? In de Kritiek van de praktische
rederede wordt deze vraag beantwoord: ude speculatieve rede" - waarmee Kant hetzelfde
bedoeltt als zijn 'zuiver theoretische rede' - wilde deze "lege plaats open houden, te
wetenn het intelligibele, om het onvoorwaardelijke daarheen te verplaatsen (dahin zu

versetzen)"versetzen)" (5: 49, mijn curs). Het onvoorwaardelijke wordt door Kant verplaatst en
begrensd.. Vanuit het (ken)theoretische perspectief van de eerste Kritiek was het niet
11

Ook als Kant de term 'natuurwet* in morde zin gebruikt, doelt bij op een "wet van een mogelijke,
volstrektt niet empirisch kenbare wttumoidanng" (5:45).
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mogelijkk om kermis van dat 'onvoorwaardelijk' ethisch mteUigibele te verkrijgen, het
moestt daarom een lege plaats Wijven, een "problematisch begrip van vrijheid" (ibid.). In
dee Kritiek van de praktische rede daarentegen lijkt deze kennis wel binnen bereik: de lege
vormm wordt "hier objectieve en hoewel slechts praktische, maar toch onbetwijfèlbare
realiteitt verschaft" (ibid., spattering van Kant)
Kantt bepaalt de leegtewerking als volgt: "Deze lege plaats vult nu de zuivere
praktischepraktische rede in, door een bepaalde wet van causaliteit in een intelligibele wereld (door
vrijheid),, namelijk de morele wet" (5: 49, mijn cure.). Als praktische reactie op een
vermoedelijkk rauwe, theoretische incisie, om plaats te maken en open te houden, is de
ethischee handeling van Kant tegelijk pre- en performatief: de leegte was reeds met een
redelijk-ethischh oogmerk ingesneden ("om voor het geloven plaats te verkrijgen") en
voortss moet het aanvankelijk problematische begrip van vrijheid worden 'opgeheven* en
wordenn ingevuld door het praktisch-redelijke supplement van de 'wet van causaliteit'
(doorr vrijheid).1 Mede door de herformulering van de structurele antropologie is het
mogelijkk om deze formeel gescheiden en quasi-autonome activiteiten - dezelfde lege
plaatss maken en invullen - te begrijpen als oneindig gespleten effecten van een rauwe of
omgekeerd,, uitgekookte oorsprong. In de vorige paragraaf heb ik gezegd dat LéviStrausss met de fonologische roep om een leegte in te vullen nog een transcendentaal
vocabulairee hanteert. Nu blijkt in deze roep een dubbele transcendentale noodzaak na te
klinken:: de force is een transcendentale echo, een soort subreptieve inwerking die 'de'
leegtee zowel moet bewerkstelligen als praktisch moet in- en aanvullen.
Hett effect van verscheuring van het incestverbod komt enigszins overeen met
Nietzsche'ss horror vacui. Er is namelijk diep in het oerwoud van het mythologische
denkenn ook sprake van een "horreur du vide" (OMT, 355). En volgens Kants

AntropologieAntropologie brengt een "in zichzelf waargenomen leegte aan gewaarwordingen e
afgrijzenn (Grauen) teweeg (horror vacui) en als het ware het voorgevoel van een
langzamee dood, die voor pijnlijker doorgaat dan wanneer het noodlot de levensdraad snel
afbreekt"" (§61, mijn CUTS). De kracht van de "in zichzelf waargenomen" arbrtrarheh kan
wordenn geneutraliseerd door een zeer snelle interventie. Zou er volgens Lévi-Strauss ook

11

IVfrjffcwnis van df W gttenff** * ™ 'pmMigitatfoch* is volgens de Kritiek van de zuivere rede: "de

voorstellingg van een ding (Ding), waarvan we niet kannen zeggen dat het mogelijk is, noch dat het
onmogelijkk is" (B 343). Er kan van die 'plaats' alleen gezegd worden dat bij "resteert", ofwd dat er
"Platzz übrigbleibt" (ibid.), en van die lege plaats is "het volledig onbekend of deze in ons of ook buiten
onss is aan te trefien"(A 2883344).
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zoietss bestaan als een voorgevoel van afgrijzen? Is de zelfde kracht in een zelfde richting
ahijdd vanwege afgrijzen genoodzaakt tot Interventie? Een aversie tegen verstrooidheid,
eenn tegen~gif(t) tegen het niet-zelfde?
Hett centrum - van de oer-leegte - van de quasi-autonome dubbele activiteit om
aann de vrijheid 'objectieve' en 'onbetwijfelbare realiteit te geven', situeert Kant in het
intelligibelee Zelf van het transcendentale subject. Deze instantie, als autonoom epicentrum
vann interventie, is in Lévi-Strauss' optiek problematisch. Van belang is nu echter hoe de
gevoelswaardenn en affectieve effecten van de categorische imperatief zich verhouden tot
diee van het incestverbod. Daarmee zou mogelijk ook beter de vraag kunnen worden
beantwoordd hoe het incestverbod als a priori afbreuk kan worden begrepen als
transformatiee van de categorische imperatief.

Dee eigenaardige zuivering van het gevoel.
Hett is bij alle categorieën van de vrijheid te doen om een "wilsbepaling" van het
autonomee subject en dus hoeven deze "vormen" volgens Kant niet - zoals de theoretische
categorieënn - op "aanschouwingen" te "wachten (war/en) om betekenis te krijgen" (urn

BedeutungBedeutung zu bekommert), en wel om de volgende opmerkelijke reden: omdat zij nameli
dee werkelijkheid waarop ze betrekking hebben (de zin om te willen) zelf voortbrengen
(selbst(selbst hervorbringeri) (5: 66). De eigen zin om te willen, en de bepaling van deze zin,
komenn volgens Kant voort uit een volstrekt autonome activiteit. Aan deze zuiver a priori
mentalee activiteit zou niets vreemds en niets anders voorafgaan: het gaat hier niet "om de
uitvoeringg van zijn voornemen (AbsicMf

(ibid., spatiering van Kant). Het

autonomee subject zou op grond van zijn ethische vermogen a priori - en dus voorafgaand
aann elke lokale en contingente praktijk - zelf zijn eigen praktische 'zin om te willen'
producerenn en bepalen, "onafhankelijk van al het empirische" (5: 68). Vrijheid als ethisch
beginsell begrijpt Kant aldus naar "de vorm van een natuurwet" (5: 70), een autoeffectievee dynamiek van "een zich volstrekt vanzelf (gdnzlich von selbst) bepalende
causaliteit"" (5: 48). De volsterkt autonome, bepalende kracht van de wet is een eigenaaréigeforce. éigeforce.
Ikk heb gewezen op enkele markante formuleringen vooral uit de eerste twee
hoofdstukkenn van de Kritiek van de praktische rede. Tot nu toe is gebleken dat Kant
voorall pleh voor een ethische toestand waarin de rede a priori en op zich praktisch is "dat
will zeggen zonder welk voorafgaand gevoel dan ook" (5: 24). De zinneüjk-empirische,
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enn ook zeer voelbare effecten van de categorische imperatief zijn tot nu toe slechts
zijdelingss aan de orde geweest. Ais wij willen weten welke effecten de "blote vorm van
eenn algemene wetgeving" (5: 27) heeft, komen we in het derde hoofdstuk van de Kritiek
vanvan de praktische rede geheel aan onze trekken.
Ditt hoofdstuk over de drijfveren van de zuiver praktische rede belicht de effecten
vann een "weerstand (Widerstand) van de praktische rede, die een innerlijke, maar
intellectuelee dwang genoemd kan worden" (5: 32). Het is reeds duidelijk dat de
genoemdee 'lege plaats' niet een bloot feit maar een effect van een activiteit is: ik breng
ietss vanzelf voort en moet dat ook zelf bepalen. Interveniëren gaat niet zonder slag of
stoot,, er zijn nu eenmaal subjectieve oorzaken die vaak tegengesteld {oft entgegen) zijn
aann de intellectuele dwang (ibid.). De objectieve realiteit van de praktische rede moet
inwerkenn en kan niet zonder tegenwerking worden verkregen:
Hett wezenlijke van elke bepaling van de wil door de zedelijke wet is: dat hij als vrije wil louter
(blofi)(blofi) door de wet wordt bepaald, dat wil zeggen niet louter (blofi) zonder medewerking van
zinnelijkee aandriften, maar zelfs met de afwijzing (Abweisung) ervan en met de afbreuk (Abbruch)
vann alle neigingen voor zover zij in strijd zouden kunnen zijn met die wet (5: 72)
Dee weerstanden, waarop de intellectuele dwang in zijn vermogen tot dubbele loutering
noodzakelijkk stuit, zijn de neigingen en driften die altijd subjectief (Levi-Strauss zou
zeggen:: contingent en lokaal) opspelen, en de redelijke praktijk dient deze uit te sluiten
enn af te breken. Met alle gevoelens zijn in strijd met de wet. Kant beschrijft de drijfveren
vann de praktische rede als een soort noodzakelijke defensie: " In zoverre is dus het effect
vann de morele wet als drijfveer slechts negatief; en deze drijfveer kan a priori als zodanig
gekendd worden" (ibid). De ontblotende rede moet haar vrijplaats maken en vrijhouden
vann subjectieve smetten. Is dit afwijzen gemotiveerd door een (onbewust) afgrijzen?
Inn de praktijk kan de rede niet louter met maar ook niet louter zander gevoel
bestaan.. Datgene wat afgebroken moet worden, moet ook bestaan als zuivere pendant
vann de rede: "elke neiging en elke zinnelijke aandrift is op gevoel gebaseerd, en het
negatievee effect op het gevoel (vanwege de afbreuk die aan de neigingen wordt gedaan)
iss zelfgevoel" (ibid.)
Watt is nu precies het beoogde effect van die afwijzing en afbreking van die
bedreigendee neigingen? Voor welk gevoel wil Kant plaats inruimen? Er lijkt sprake van
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eenn oneindige keten van 'redelijke' afweer, een aaneenschakeling van drijfveren en
motieven,, een categorische uit- en insluiting die doorwerkt tot in de meest verfijnde
gevoelenss van de Gemeinsimt De 'zuivere rede' moet geheel voor zichzelf een plaats
opeisen,, geen enkel gevoel mag die (lege) plaats innemen. De vrije wil mag enkel en
alleenn haar a priori motivatie ontlenen aan de ontblotende rede zelf. Moeizaam verkrijgt
dezee macht haar eigen plaats, ergens bevochten in de jungle van gevoelens. De redelijke
will is echter een macht die ook niet zuiver zonder gevoel kan opereren. Zonder gevoel is
err niets. Een ingreep moet in iets anders 'plaatsvinden' dan de rede, als negatief effect in
off op het gevoel. Een gevoeld negatief effect is noodzakelijk voor de realiteit van de
praktischee rede. Er moet een soort rauw gevoel optreden, een onverbonden wond, die
verbandd houdt met de rede, en die er mogelijk zelfs tegelijkertijd is (maar wat wil 'tijd'
enn 'is' hier zeggen?) met de praktische rede. De alles-onthullende rede heeft een
onvoorwaardelijkk zuiver gevoel nodig - laten we zeggen een secundair a priori, niet
zomaarr een gevoel van onafhankelijkheid - om zijn eigen naakte plaats te kunnen
markeren. .
Err is volgens Kant één bepaald gevoel dat het unieke effect zou zijn van de
genoemdee innerlijke force. Hij noemt het "respect" (Achtung). Het Zelf van het
transcendentalee subject zou zichzelf autonoom (in Lévi-Strauss' taal: sci-mêmë) dit respectt bij- of toebrengen,, als een "positief gevoel" dat "niet van empirische oorsprong is en
aa priori gekend wordt" (5: 73). Het positieve zou door de "intellectuele oorzaak" teweeg
wordenn gebracht, door "de vorm van een intellectuele causaliteit, dat wil zeggen vrijheid"
(ibid).. Hoewel hij zich zeer stellig uitdrukt, lijkt Kant over de 'positieve' identiteit van
ditt a priori gevoel toch ook niet helemaal zeker. Kant wekt de indruk allerlei andere
gevoelenss onophoudelijk te moeten overschreeuwen, daarom doet hij er nog een schepje
bovenop:: "dit gevoel is het enige wat wij volledig (vötlig) a priori kermen" (ibid.). Met dit
finalefinale woord 'volledig' lijkt Kant vooral het gewelddadige aspect van de relatie te willen
uitwissen.. Alsof de noodzakelijke drijfveer tot leegmaken, uitsluiting en (negatieve)
binding,, die toch inherent is aan de praktijk van de wil, niets heeft voorgesteld. Alsof het
positievee gevoel altijd al volledig, puur en smetteloos a priori was, volstrekt gelijk aan de
zuiveree wil. Hier is sprake van een hachelijke dynamiek - van vergiftiging en ontgüting diee door Kant evenwel niet als problematisch wordt gezien: in de innige band, die de
zuiverendee rede aangaat met het a priori positieve gevoel, verplaatst de redelijke wil
zichzelff naar een boven-rationeel niveau.
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Kenniss van de positieve bron van respect is bovenmenselijk (goddelijk, heilig,
niet-sterfehjk,, zuiver leeg), menselijke vrijheid, nooit zonder bepaalde gevoelens, kan
nooitt bestaan in een a priori weten, er kan nooit sprake zijn van zuiver respect voor één
wett die "etwas an sich Positives ist" (ibid), of zoals bet in de Kritiek van de zuivere rede
heet:: "Etwas überhaupt" (A 285;B 341). Het gevoel van respect en de rede zijn altijd al
aangewezenn op het andere, tenminste op elkaar, hetero-affectief^ maar nooit beide
tegelijkk volledig symmetrisch, nooit beide volmaakt autonoom. De lege plaats bevindt
zichh niet op een bepaalde plaats, maar er moet altijd wel worden gespleten, asymmetrisch
niett zuiver, en niet autonoom.
Inn Kants begrip van de vormen van vrijheid springt vooral de fixatie op het a
priorii auto-relationele aspect in het oog: het Zelf (auto) zou zichzelf onmiddellijk de wet
(nomos)) moeten en ook kunnen voorschrijven: dezelfde leegte in zichzelf maken en uh
zichzelff invullen. Het gevoel van respect, dat wij Volledig a priori' zouden kennen, is een
gevoell van volledige zelf-controle. Maar het kan ook niets anders zijn dan de rauwe
drijfveerr van het transcendentale Zelf om iets anders "volledig" (gOnzlich) uit te sluiten,
omm "oneindig afbreuk" te doen aan iets anders van 'zichzelf (5: 74.). De werking van de
wett gaat noodzakelijk gepaard met een permanente uit- en insluiting, met limitering van
gevoelens.. Eigen en vreemde, bekende en onbekende, zinnige, onzinnige en waanzinnige
gevoelens.. De rede kan nooit echt weerstand hebben ondervonden van gemakkelijk uitsluitbaree en uhwisbare trivialiteiten. Er zijn neigingen waaraan oneindig afbreuk moet
wordenn gedaan, misschien wel juist omdat ze volstrekt anders zijn. Het gaat hier om een
complexee keten van neigingen, volgens Kant zelfs onder te bengen in een "houdbaar
systeem".. Effecten van een drang die "zelfzucht" heet: "Alle neigingen samen (die ook
well in een houdbaar systeem kunnen worden ondergebracht, hun bevrediging heet dan
gelukzaligheid)) maken de zelfzucht uh (Setbstsucht, solipsismus, Selbstliebe, 5: 73.).
Voorr het allesomvattende 'systeem' van alle neigingen gebruikt Kant later de term
Gememshm. Gememshm.
Hett was een illusie om te menen dat het "positieve gevoel" van respect a priori
volledigg op zich bestaat. Het is in elk geval niet volledig vullend. De praktische rede splijt
enn identificeert de nevel van verstrooide gevoelens als één zuivere antipode en markeert
daarmeee de lege plaats door twee effecten-affecten, twee 'gegevens' die in een logische
oppositiee worden geplaatst. DH is het effect van de transcendentale interventie: ik moet
mijzelff doorsnijden om mij zelf te kunnen bepalen. Ik was er nooit, niet a priori, niet a
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posteriori,, ik word mijzelf door de auto-activiteit van splijting, door snel een eind te
makenn aan een verwarrende, nevelachtige toestand. Ontegenzeggelijk spelen hier
rousseauistischee elementen een rol.1 Susan Shell gaat door haar hele werk heen uitvoerig
inn op vele (nonfeministische) concepties bij Kant, en daarbij ook op de vele
overeenkomstenn tussen Kant en Rousseau. Ik maak slechts een opportune keuze uit vele
zorgvuldigee formuleringen: "Kant, in short, collapses Rousseau's distinction between
naturall self-love and unnatural self-esteem, between amour de soi and amour propre"}
Mett andere woorden, Kant laat de ene scheiding 'instorten' om tegelijk een andere in te
stellen.. Hij herformuleert Rousseau's natuurlijke amour de soi als & priori gevoel van
zelfrespectt en stelt daar tegenover het eveneens natuurlijke maar a posteriori gevoel van
zelfzucht,, de liefde voor het eigen hachje {amour propre). In dezelfde beweging waarmee
Kantt het onderscheid natuurüjk/onnatuurlijk afschaft, stelt hij een op rationalistische leest
geschoeidee ethische oppositie in: het ene a priori zuivere gevoel versus het 'systeem' van
aa posteriori onzuivere gevoelens.
Hett transcendentale centrum en de oorsprong van deze oppositie is de wetgevendee kracht van het transcendentale subject, met een 'positief gevoel, dat hij volledig
uitt zichzelf heeft opgewekt, tegelijk met de volledige uitsluiting van het 'negatieve'
gevoel.. De activiteit van het transcendentale Zelf wordt door deze splijtende interventie
belichaamd.. In De religie binnen de grenzen van de blote rede wordt die werking van
zelfkrachtenn als volgt geformuleerd: er moet "een kiem van het goede in zijn gehele
zuiverheidd resteren (übrig geblieben)" een naakte Idem die "niet vernietigd of verdorven
konn worden", en die zuiverheid kan "zeker niet de zelfliefde zijn, die, aangenomen als
principee van al onze maximes, juist de bron van al het kwaad is"(6: 50-51). De
zelfsplijtingg tussen zelfrespect en zelfliefde is niets anders dan de transcendentale vorm
vann incestverbod. Het transcendentale subject installeert zich als centrum door in- en uit
tee sluiten. De vermeende auto-effectieve afbreuk en pijn, inherent aan de a priori
categorischee imperatief, is identiek aan de effecten van het structurele incestverbod. In
hett tweede hoofdstuk van Structurele antropologie 2, "Jean-Jacques Rousseau, grondlegger
vann de menswetenschappen", herformuleert Lévi-Straiiss predes de werking die Kant begreep
11

Kati Vorlfindcr meent dat we tot aan de Anthropologic "sporen vanrousseauistischdenken" kunnen vinden,
"mett afzonder naamvenrekting". bmnanuelKant Der Mam unddas Werk, Wiesbaden: Fourier Verlag 2003,
150.. Wat beteft dereiatKtossen Katt en Levi-So^^
aanduid,
ookk nog vanuit het perspectief van Kant belangwekkend: "Rousseau werkt synthetisch en begint bij de
iMtnurlijkcc mens, ik werkanarystisch en begin bij de zedehjke mens"(Vorifinder, ibid).
22
Shell, The Embodiment of Reason, 86-87.
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alss die van de categorische imperatief: "Om geaccepteerd te kunnen worden door anderen..
moett men eerst zichzelf weigeren in zkbzdf (// fctut d'abord se refuser en sa). Aan
Rousseauu danken we de ontdekking van dit principe" (AS2,48; SA2,36).
Dee categorische imperatief schrijft zich pijnlijk a priori in, in de zinnelijkheid, als
scheidingg van praktisch altijd negatieve en positieve gevoelens. De belichaming van het
morelee Zelf als oorsprong en centrum komt tot stand door deze a priori activiteit. Er is
hierr meer dan een toevallige parallellie tussen Kant en Lévi-Strauss: het categorische
verbodd op zelfliefde komt als 'principe' met evenveel wetmatige kracht terug in het
incestverbod.. Maar Lévi-Strauss zou nooit van een "kiem van het goede" spreken, laat
staann van een positief gevoel van zelfrespect dat wij volledig a priori kennen.

Socialee feiten als effecten van het incestverbod.
Hett gaat Lévi-Strauss - die in het voetspoor van Marcel Mauss werkt - niet om een
'genealogiee van de moraal' in de geest van Nietzsche die meende dat er zoiets moet zijn
alss een ug^xadSest"(Grundtatsache) van de "horror vacuT} Lévi-Strauss wendt zich af
vann de filosofische analyse van het (zelf)bewustzijn, maar hij is wel geïnteresseerd in de
sociaal-culturelee effecten van dit zogenoemde 'grondfeit', en de geslaagde herformulering
hiervann vindt hij bij Mauss.
Etnologischee en semiologtsche bevindingen hebben uitgewezen dat de effecten
vann spatiering niet exclusief aan één cultuur gebonden zijn: de nana - een 'lege vorm'
vann een niet-westerse cultuur - kan bijvoorbeeld niet worden begrepen als een rest van
eenn (postchristelijk streven, of als een universele wil tot macht van exclusief Europese
oorsprong.. De leegte als georiënteerde farce met een zelfde richting kent geen exclusieve
locatie.. Lévi-Strauss meent daarom dat de potlatch (een voorbeeld van Mauss in Essay
overover de gift waarmee een feest bij Noord-Amerikaanse indianen wordt bedoeld) niet
alleenn een antropologische aanduiding is van een willekeurig primitief feest, maar ook een
universelee vorm van een "totaal sociaal feit":

Dee conchiiries van het bewonderenswaardige Essay aver de gift zijn atom bekend. In deze nu
Ma««iA»» stadie beoogt Mauss aan te tonen, dat uitwisseling in primitieve samenlevingen zich
eerderr voordoet als wederkerige giften dan in de vorm van transacties (sous forme de

transactions),transactions), voorts, dat deze wederkerige giften in die samenlevingen een ved belangrij
11

Friedrich Nietzsche: Jatr Genealogie der Moral, Drttte AbhanaTmg, 1.
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plaatss innemen dan in de onze, en ten slotte, dat die primitieve vorm {cette forme primitive) van
uitwisselingg niet slechts, en niet in essentie, een economisch karakter heeft, maar ons confronteert
mett wat Manss geslaagd omschrijft als 'een totaal sociaal feit'1, dat wil zeggen, het heeft tegelijk
eenn sociale en religieuze, magische en economische, nuttige en emotionele, juridische en morele
betekeniss (SEP, 61; ESK, 52).

Hoee laten nu de specifieke aspecten van Kants categorische imperatief zich herformuleren
inn termen van dit 'totaal sociale feit'? Hoewel het intermenselijke verkeer volgens LéviStrausss a priori noch a posteriori als een universeel redelijk streven kan worden
beschouwd,, omdat elke cultuur nu eenmaal zijn lokaal geldige toevallige restricties kent,
zouu er door middel van de structurele analyse toch wel inzicht kunnen worden verkregen
inn bepaalde elementaire structuren. La mème farce werkt overal en altijd. Deze ene
universelee force vertoont de contouren van een transcendentaal-praktische activiteit - het
vann 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 toch altijd,
inn de woorden van Greimas, een "proces van georiënteerde verwerkelijking".2
D ee werking van de symbolische nul-waarde staat vrijwel identiek met de
kantiaansee 'auto-relatie', van een Zelf dat zijn centrale en oorspronkelijke positie
verkrijgtt door a priori iets af te doen aan zichzelf, zijn gevoel - afbreken, afhalen,
afsnijden,, afzonderen etc. Ook de - structurele - resten van het gedecentreerde
transcendentalee zelf zijn als zogenaamd

a posteriori effecten toch nog volledig

onderhevigg aan die macht van zervigheid. Er kan van een soort a priori machtsvacuüm3
wordenn gesproken, waarvan elk toevallig centrum volgens Lévi-Strauss nooit volstrekt
redelijkk en gerechtvaardigd is, maar een streven naar totaliteit en het zoeken naar een
centrumm zal ook nooit geheel verdwijnen.
Hett incestverbod wordt door Lévi-Strauss in De elementaire structuren begrepen
alss een regel met exact dezelfde effecten als de categorische imperatief. Voor de
zuiverendee ingreep, dat wil zeggen het 'volledig' afwijzen en 'oneindig' afbreken van de
11
De Engelse vertaling voegt hier een term toe die verwanend werkt: "a total social feet, that is, an
event".. Deze toevoeging van 'gebeurtenis' - een term die bekend staat als basisbegrip van de
stroctnralisoschee dichotomie 'smictaur-gebetinenut* -verhelden met, maar maskeert eerder de bedoeling
vann Lévi-Strauss, die overduidelijk het 'totale socialefiat*als een primitieve, maar universele lege vorm
will begrijpen, als een elementaire structuur.
22
Greimas, Du Sau,16.
33
Het woord 'vide' kan, naast de natunrwetenschappclipce betekenis van vacuum en lacune, ook de
politiekee betekenis van vacuüm hebben.
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zdflieföe,, komt in de structurele antropologie de interventie van het sociale in de plaats:
dee categorische imperatief wordt omgevormd tot het verbod op incest, als afbreuk van
hett zichzelf-zijn, en tegelijk als aanzet tot verwantschapsrelaties, met vreemden. De
sociaal-culturelee breuk-relatie tussen mij en de ander kan alleen ontstaan vanwege de
interventiee van het incestverbod: er moet iets van ons worden afgebroken of afgesneden
omm relaties met wie dan ook te kunnen leggen. Maar kan men wel eerst zichzelf weigeren,
puurr in zichzelf? En welk belang zou ermee gemoeid zijn om zelf het eerst aan de beurt te
willenn zijn?
Volgenss Lévi-Strauss komt ergens het besef vandaan dat de 'eigen' biologische
bandd het eerst moet worden verbroken. De vraag is nu hoe Lévi-Strauss in De

elementaireelementaire structuren de oorsprong van die interventie begrijpt. Kants "Faktum d
Vernunft"" neemt in de structurele transformatie de vorm aan van een 'totaal sociaal feit',
hett is een Faktum waar de interventie van het incestverbod aan ten grondslag ligt, de
afbrekingg en uitsluiting van de sociaal-culturele zelfliefde is echter niet een activiteit van
eenn zelfbewust transcendentaal subject. Wie of wat doet het dan volgens Lévi-Strauss?
Mett andere woorden: waar wordt het epicentrum van de force van zelvigheid gesitueerd?
Blijftt het altijd gespleten en schizofreen? Het gaat vooralsnog om een anonieme ingreep
diee zowel natuurlijk als cultuurlijk is, maar geen synthese, het 'overgangspunt' is tegelijk
dee grens die het verschil tussen natuur en cultuur instelt: "Overal waar de regel zich
manifesteertt (se manifesté) weten wij zeker dat het culturele niveau is bereikt"(SEP, 10).
Maarr hoezo zich manifesteert? Als een natuurverschijnsel? Lévi-Strauss meent zeer zeker
niett dat hij de noumenale bewegingen van een redelijke wil op het spoor is. Maar hij
onderschrijftt wel de opmerking die reeds Blumenbach deed in zijn Wilde Peter (Sauvage
Peter,Peter, 1811): "als de mens een gedomesticeerd dier is, dan is hij het enige dier dat
zichzelff (hti-même) heeft gedomesticeerd" (SEP, 5-6).
Omm de oorsprong van de grenswerking tussen natuur en cultuur op het spoor te
komenn meent Lévi-Strauss dat observatieonderzoek van mensapen (door o.a. W. Kohier)
geenn positieve resultaten oplevert, maar wel "een opmerkelijk feit ifcdtf namelijk dat
dee expressie van gevoelens, die wij het liefst toeschrijven aan het nobelste deel van onze natuur
(notre(notre nature), zoals de religieuze angst en de ambiguïteit van het heilige, bij mensapen nog wel
hett gemakkelijkst lijken te kunnen worden geïdentificeerd Maar ook al spieken al deze fenomenen
voorr zichzeh; zij zijn nog vedzcggender - in een geheel andere betekenis - vanwege hun

109 9

onbeduidendheidd Men wordt minder getroffen door hun elementaire aanzet, dan door bet feit (Ie
fint)fint) van de - wat door alle specialisten wordt bevestigd - naar het schijnt radicale onmogelijkheid
omm deze aanzetten, boven hun primitieve expressie uit, verder te ontwikkelen (SEP, 7; ESK, 6).

Dee natuur van de aap - in tegenstelling tot onze natuur - kan zich klaarblijkelijk niet
manifesterenn als cultuur. Dit brengt Lévi-Strauss tot de structurele conclusie dat

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

Mett deze verplaatste kloof wordt niets anders bedoeld dan de werking van de
semantischee leegte die in het voorgaande de vloeiende betekenaar, vloeiend schematisme
enn spatiëring is genoemd. Er laat zich niet een eenheid als Ding an sich of Sinn an sich
(enn natuurlijk ook niet één leegte in zichzelf) positief onderscheiden. De metafysische
eenheidd van een 'innerlijke zin' breekt, en daarmee opent zich de mogelijkheid van een
oneindigee keten van leegtes en relaties tussen niet zuiver a priori en niet zuiver a
posteriorii gevoelens. Een - in beginsel - oneindig netwerk van ethische en esthetische
effectenn en affecties. Koesterde Lévi-Strauss de valse hoop de kloof (le/ossé)

te kunnen

dichten?1 1
Lévi-Strausss breekt met het transcendentale subject, met het ene a priori positieve
Zelfgevoel.. Kan er dan nog wel één oorsprong, één kloof van de Interventie zijn, en één
brug?? De elementaire structuren van verwantschap zijn vooral gericht op het spel van
tallozee complexe verwantschapsrelaties en de daarbij behorende - per cultuur
verschillendee - huwelijkse gebruiken en regels die ertoe dienen om de 'kloof te
overbruggen.. Een netwerk van zich oneindig verplaatsende scheidingen en bindingen. De
tekstuelee neerslag van het empirisch onderzoek en het etnologisch veldwerk van deze
'feiten11 staan hierbij hoog op de agenda (het voorwoord van de tweede druk vermeldt dat

11
In zijn iwieid^g tot de derde Kritik gebruikt Kant respectievelijk de uitdrukkingen "onoverzienbare
kloof"" en "grote kloof" (KU, 11 en 33). In §59 staat de volgende opmerkelijke conclusie: "De smaak
maaktt als het ware de overgang van het zinnenrijk naar hett gewone morele belang mogelijk zonder een
tete gewelddadige sprong" (KU, 215, mijn cars.). Hieruit volgt dat er aan het slot van de ontledingsleer
vann net esthetische oordeelsvermogen een rest van de aanvankelijk onafzienbare kloof overblijft De
overspringenn van die kleine klooff is volgens ICants inscftafflng niettegewelddadig Hij associeert anders
gezegdd het overbruggen of overwinnen van de kloof atnjd met geweld, met gradaties van geweld - het
gaatt kennelijk nooit zonder.
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err voor dit onderzoek 7000 boeken en artikelen zijn geraadpleegd), toch kan Lévi-Strauss
niett een pure empirist genoemd worden.1 Ook in de Afythologica's is de aandacht gericht
opp la mime farce, en ook daar baseert hij zich op een vrijwel onafzienbare hoeveelheid
mythografischh materiaal, zelfs zo grondig dat er sprake lijkt, in de woorden van Fabian,
vann "a kind of textual fundamentalism (shared by many text-oriented anthropologists and
truee believers in the Scriptures)".2 Lévi-Strauss observeert niet alleen het zich verplaatsendee feit van de leegte of kloofj maar gaandeweg lijkt de structurele techniek van
ontheemdingg zelfde zich verplaatsende Interventie voort te brengen.
Dee kloof die Lévi-Strauss in De elementaire structuren tot uitgangspunt maakt, is
eenn zich al eeuwen verplaatsende kloot tenminste sinds de Kritiek van het

oordeels-

vermogen,vermogen, waar Kant het domein (domicilium, KU, XVII) van kunst en cultuur typeert
alss een veld3 dat in zijn systematiek moet functioneren als "verbindingsmiddel" of
"bindmiddel""

{Verbindungsmittel),

(Mittelglied)(Mittelglied)

als

"overgang"

of "verweving" (Verknüpfung)

(Übergang),
A

"tussenschakel"

Het feit van de kloof tussen natuur en

cultuurr is in De elementaire structuren de oorsprong van alle menselijke relationele
vaardigheden:: binding, tussenschakel en verweving zijn verschillende woorden voor
eigenlijkk slechts één activiteit: huwen. Alle culturele spelregels, feesten en symbolen zijn
feitenn die direct gelieerd zijn aan het menselijke paringsgedrag. Het Faktum van de rede
alss effect van ethische zelfcensuur, manifesteert zich in de vorm van het incestverbod
altijdd op een bepaalde manier: als een gebod tot uithuwelijking. Elke cultuur is a priori
eenn effect van een bepaalde gerichtheid op het andere en de anderen: de interventie als
breukk met de 'eigen' biologische band (natuur/cultuur) is onlosmakelijk verbonden met
hett maken en overbruggen van een andere breuk (bekend/vreemd). Kant begrijpt de
oorsprongg van de interventie als een autonome activiteit van het redelijke zelf. Het
incestverbodd is volgens Lévi-Strauss echter meer verwant aan de overievingsdrift waar

11
In een brief van mei 1953, gericht aan de Lridsc antropoloog J.P.B. de Jossdin de Jong naar aanleiding
vann zijn boek Lévi-Strauss' Theory on Kinship and Marriage, makt. Lévi-Strauss op dat hij zich baseert
opp logische principes en niet op empirische data (zie: R.deRidder, J.AJ. Karremans, 12).
22
Fabian, ibid, 2001,64.
33
Kant gebruikt voor het domein van de esthetische reflectie de term 'veld' ter onderscheiding van een
gebied:gebied: op een gebied (ditto) is een redelijke wetgeving van toepassing (KU, 9). Hei gebrek aan ditto is
eenn systematisch gebrek waardoor de znrvere lust,, volgens o> transcendeniale logica en dynanu
bepaaldd als een 'zich geroepen voeten' om zich te binden aan de wetgeving van het verstand en de rede.
44
Omdat in he Totemisme aujounfltut J J .Rousseau wordt genoemd als de eerste die de overgang van
natuurr naar cultuur als antropologisch probleem aan de orde heeft gesteld, (T, 99), zou Rousseau
misschienn wel de gemeenschappelijke oorsprong kunnen worden genoemd van noties zoals kloof en
verbindingg bij Kant en Lévi-Strauss.
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Edwardd Tylor meer dan een eeuw geleden op wees: "either marrying-out or being küledout"" (ESK, 43, zie ook: TVA, 54). Zo zou de essentie van ons - ons "erajn" (Daseiri) bestaann in een beslissende ongegrondheid: onze vernietiging van de ander (of andersom)
off onze deling met de ander.
Inn alle gevallen markeert de interventie niet een geweldloze activiteit van pure
zetfconstitutie.. De natuur van het transcendentale ik denkt frank en vrij uit zichzelf plaats
tee maken voor zichzelf; Lévi-Strauss is er daarentegen van doordrongen dat onze plaats,
dee structurele positie van ons zel£ altijd al in een pijnlijke relatie tot het andere van de
anderenn is gemaakt. Deze relationaliteit heeft volgens hem, wat de natuurlijke locatie van
dee oorsprong betreft, de volgende consequenties. Hoewel allerlei schema's in het dierlijke
paringsgedrag,, zoals polyandrie, polygynie, polygamie, monogamie etc, verband houden
mett een hechte groepsvorming, moet de conclusie zijn dat

hett sociale leven van de apen niet leidt tot deformuleringvan welke norm dan ook. Of het nu een
mannetjee of een vrouwtje betreft ...het gedrag van de aap is opmerkelijk grillig. Niet alleen is het
gedragg van het zelfde proefdier (du même sujet) niet constant, er kan ook geen enkele regelmaat
wordenn onderscheiden in het collectieve gedrag (SEP, 7, ESK, 6-7).

Dee menselijke maat rekent drastisch af met die grilligheid en arbitrariteit Dit nieuwe
humanismee brengt Lévi-Strauss niet tot een illusoire continuïteit en eenheid. Wezenlijk
menselijkk is dubbelheid en relationaliteit. De verwantschapsrelaties tussen mensen
worden,, overal en altijd, niet alleen door de genetische natuurwet van erfelijkheid
gedetermineerd,, maar eveneens en in dezelfde mate, op inverse wijze, spiegelbeeldig dus,
doorr een sociaal-culturele wet. Strikt gesproken heerst er dus wetmatigheid in zowel de
natuurr als de cultuur van de mens,

maarr deze aspecten verschijnen in de natuur waar zij in de cultuur het zwakst voorkomen, en
omgekeerdd (et inversement). In de natuur is dat het gebied van de biologische erfelijkheid, en in de
cultuurr dat van de externe traditie. Men kan zich niet beroepen op een illusoire continuïteit ten
aanzienn van de punten waarop beide gebieden tegengesteld zijn aan elkaar (des points par

lesquelslesquels ils s 'opposent). Geen enkele empirische analyse verschaft derhalve het inzicht noch in het
overgangspuntt tussen natuurlijke en culturelefeiten(Ie point du passage entre lesfaits de nature
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etet lesfaits de culture), noch in de mechanismen vanfaunarticulatie (SEP, 9-10; ESK, 8, mijn
curs.). .
Dee afwijzing van "een illusoire continuïteit" is direct gekoppeld aan de instelling van een
anderee "continuïteit" (SEP, 37). Het lijkt wel een zich-inverterende asymmetrie: de mens
iss onderhevig aan twee wetten, daar waar de ene heerst, is de andere ondergeschikt (en
vicee versa). Over de herkomst van het scharnierende centrum zegt Lévi-Strauss voorlopig
niets.. In het licht van de veronderstelling dat het incestverbod een transformatie is van de
categorischee imperatief is het van belang om na te gaan of er niet toch sprake is van één
zelfttee universele oorsprong van die * mechanismen van articulatie'. Zeker is, dat de
structurelee 'a posteriori logica' niet gefundeerd is in een a priori redelijk en vrij subject,
datt zichzelf de objectieve en praktische realiteit van uniformiteit kan verschaffen.

Dee oplossing: de oorsprong van het incestverbod.
Lévi-Strausss is een relativist, misschien zoals Montaigne, hij meent in elk geval dat er
voorr talloze lokale relaties van cultuur tot cultuur verschillende normen gelden. Volgens
Maree Shell beschouwt Montaigne alle verwantschapsrelaties als "in essentie literaire
ficties".ficties".11 Het incestverbod is inderdaad, als natuurwet, een machtige lokale 'fictie' maar
dann wel in de betekenis zoals Clifford Geertz die formuleert, als 'something made',
'somethingg fashioned'2 Met andere woorden, Lévi-Strauss lijkt Montaigne te volgen
maarr zich ook af te vragen of deze ficties en fricties niet als noodzakelijke effecten
kunnenn worden begrepen. Cultuur maakt, in vele varianten, een einde aan willekeur. Dat
iss de regel. Lévi-Strauss schrijft Regie met een hoofdletter3 - een regel die de ene kloof
doett ontstaan. Dat maakt die regel (nog) niet van redelijke oorsprong.
Bekijkenn we de kwestie vanuit kantiaam perspectief; dan is het niet verrassend
datt Kant incest moreel afwijst, en in een bepaald geval is deze afwijzing zelfs categorisch,
namefijkk in het geval van ouder en kind. De reden hiervoor is, in de woorden van Korsgaard,
datt "de gelijkheid in respect die nodig is voor wederkerigheid in die relatie niet kan en niet

11

Made Sneu, Children of die Earth. Literature, Politics, and Nationhood, New Yodt/Oxfofd: Oxford
Universityy Press 1993,97.
22
Geertz, The Interpretation of Cultures, 15.
3
Omdenatnrali$tischependaittvanhetbeg^ ^
datt in het Frans de menstruatie woedtffiregflfoV*als "les regies féminines" (zie bijvoorbeeld La Pensee
sauvage,sauvage, 52).
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behoordd te worden bereikt".1 In alle andere gevallen (broers-zussen, neven-nichten, etc), zo
lijktt derhalve ook Kants gedachte, is wederkerigheid weldegelijk een ongeschreven regd (al
verschillenn natuurlijk per gemeenschap de grenzen van de sociaal-culturele identiteit). Incest
wass in Kants tijd vanuit moreel perspectief een steen des aanstoots.2 Lévi-Strauss keert
alss het ware de relatie tussen oorsprong en effect om: het incestverbod komt niet
categorischh voort uit een natuurlijke afwijzing vanwege ons a priori autonome, pure
redelijkheidd zel£ maar onze sociaal-cultureel opgelegde identiteit, bijvoorbeeld een
monogamee identiteit, is het effect van een gereguleerd zelfbehoud ten opzichte van anderen,, ten overstaan van de Ander. Degenen die niet goed- of kwaadschiks aan onze vorm
vann binding doen, onze même-, memme-, meme-gamie, moeten wel dieren zijn of worden
(eenn perverse asymmetrie).3
Inn De elementaire structuren wordt het transcendentale beginsel van autonomie
verbrijzeldd en tegelijkertijd wordt de categorie van wisselwerking vanuit een ander
perspectieff opnieuw geïnstalleerd. Lévi-Strauss* hetero-relationaüteit en Kants autorelationaliteitt bewegen zich in dezelfde humanistische cirkel. Het incestverbod kan een
verbodd op directe incest zijn, zoals voor Kant (eerste graad, te weten ouder-kind), maar
waarr de grens ook wordt gesteld, zo betoogt Lévi-Strauss, deze kan nooit als gevolg van
eenn zuiver-redelijke interventie worden begrepen. Om nu echter staande te kunnen
houdenn dat elke cultuur een 'textiel' - een brei of brij - maakt van vriend- en
vijandrelaties,, moet Lévi-Strauss aannemen dat er zoiets oorspronkeüjks 'is' als de
gebeurteniss van het incestverbod (een regel d e zich instelt, en zich altijd articuleert): "het
iss waar dat, door zijn universele karakter, het incestverbod aan de natuur raakt {touche a
lala nature), dat wil zeggen aan de biologie, of de psychologie, of beide" (SEP, 28).

11

Korsgaard, Creating the Kingdom ofEnds, 196.
In Lévi-Strauss' opmerking over een mogelijk "schandaal" in de ogen van de empirische sociologie,
weerklinktt Kants "aanstoot": in het voorwoord van de Kritiek van de praktische rede staat "Het begrip
vrijheidd is de steen des aanstoots voor alk emr^ristenw(Ak,V, 7). Het incestverbod is vo» te
sociologiee immers een «*«nifemi of steen des aanstoots omdat het, evenmin als de oorsprong van de
categorischee imperatief, geobserveerd kan worden. Lévi-Strauss meent dat het hier niet gaat om een
volstrektt onbegrijpelijkefictie,of een ingreep uit het niets, maar om een cultureel effect
33
In het derde hoofdstuk van De blik van veraf wordt uitgebreid ingegaan op verschillende
samenlevingsvormen,, van «^"«pMi tot polygaam. Zo merkt Lévi-Strauss op: "Soms bestaan de
polygameefamiiiw»naast elkaar uit verschillende ™»nftg»Hnefamilies:dezelfde man heeft verschillende
vrouwen,, elk levend met hun kinderen in een apart onderkomen. Deze situatie is in Afrika
waargenomen.. Anderzijds, onder de Tupi-Kawahib in Centraal-Brazilie, mag een stamhoofd simultaan
aff na elkaar trouwen met verschillende zusters af met een moeder en haar dochters uit een eerder
huwelijkk Een stamhoofd is bereid om zijn vrouw aan zijn jongere broer, aan zijn kameraden, of
bezoekerss uit te tenen. Hier hebben we een combinatie van polygyny en polyandry, die nog eens
complexerr wordt door de verwantschapsrelaties tussen de co-vrouwen " (TVA, 42-43).
22
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Tegelijkk kan deze universele vorm van natuurwet nooit ais a priori moreel verdrag
wordenn begrepen: zoals het incestverbod raakt aan de universele natuur, raakt het ook
aann de contingente cultuur, en het is dus geen van beide. Lévi-Strauss wil weten hoe ze er
beidee tegelijkertijd kunnen zijn. De structurele analyse kent, als vanzelfsprekend, de
prioriteitt toe aan simuttamtett, aan een semiologisch spiegelspel:
Hett betreft hier dus een fenomeen (uu phènomène) dat simultaan de karakteristieke, onderscheiden
kenmerkenn heeft van natuurlijkefeitenifaits de nature) en - hieraan theoretisch tegengesteld - van
cultureleefeitenifaits de culture). Het incestverbod bezit tegelijkertijd de universaliteit van neiging
enn instinct, en het dwingende karakter van wetten en instituties. (SEP, 12)

Dee oorsprong van het simultane fenomeen, de oorsprong van de interventie, kan echter
"niett uitsluitend tot het ene noch andere" (SEP, 29) worden gerekend. De
structuralistischee blik observeert daarom de werking van de dubbele mogelijkheid, zoals
kopp of munt na de worp van een geldstuk (als we alleen kop zien, wil dat niet zeggen dat
muntt er niet is). De evenwichtige verbinding en de symmetrische wisselwerking van twee
zijdenn lijken voor Lévi-Strauss boven twijfel verheven: "de natuur, zoals de cultuur,
opereertt volgens het dubbele ritme van ontvangen en geven" (SEP, 35).
Inn Trieste tropen merkt Lévi-Strauss op dat hij door zijn onderzoek wellicht "de
tegenstellingg heeft verduidelijkt; ik heb de oorsprong (son origine) ervan aangetoond en
ookk hoe wij ons er in kunnen schikken. Maar ik heb de tegenstelling beslist niet opgelost.
Iss zij dus definrtiefT (TT, 460). Hoezo is de oorsprong aangetoond? We hebben
inderdaadd "nagedacht over de kloof (Vabime) waarvoor wij ons gesteld zien" en het is
onss natuurlijk altijd vergund om "een uitweg te zoeken" (TT, 462), maar hebben we het
beginn daarvan dan al gevonden?
Kortt en goed, Lévi-Strauss keert Kants hiërarchie van categoriale logica om. In
dee tabel van de categorieën van de vrijheid in Kritiek van de praktische rede (5: 66),
onderscheidtt Kant volgens de klasse van relatie drie categorieën: de relatie tot de eigen
persoonlijkheidd heeft de prioriteit, waarna de (zinnelijk-emotionele) toestand van de
persoonn volgt, en op de laatste plaats, ter afsluiting, komt de wederkerige relatie van een
persoonn op de toestand van anderen. Lévi-Strauss keert de richting van deze
zelfdetenmnerendee force om: het eerst is er het effect van (toevallige) anderen op de
toestandd van mijn persoon, en 'mijn persoon' wordt bepaald door mijn culturele zelf.
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Dezee omkering brengt weliswaar verandering van richting teweeg, maar geen andere
force.. Wederkerigheid moet, structuralistisch gezien, altijd ogenschijnlijk van buitenaf
komen.. In het structurele spiegelspel behoudt het effect van rdationaliteit de zelfde/orce.
Hoee noodzaakt nu de radicale openheid en arbitrariteit, waarop in De elementaire
structurenstructuren dikwijls wordt gewezen, toch tot een oorsprong van het Zelfde?
Deerichtingen structuur van de oplossing tekent zich gaandeweg steeds scherper
af.. Om de oorsprong van de logica van sociale relaties aan te tonen is er volgens LéviStrausss "maar één weg open (une seule vote): de weg die van een statische analyse
overgaatt naar een dynamische synthese" (SEP, 28; ESK, 24). Deze dynamische synthese
lijktt de même sens van de ene force op de voet te volgen. En met deze - unilineaire richtingrichting blijkt eigenlijk al wat de ene oorsprong van de interventie moet zijn: het
incestverbodd is "de fundamentele zet (la démarche fondamentale) dankzij welke,
waardoor,, maar bovenal waarin, de overgang {Ie passage) van Natuur naar Cultuur zich
voltrektt (s'accomplity (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 vereniging zich instelt (s 'étabtit) daar "doet de totale situatie zich
voorr als compleet omgevormd (s'en trouve complètement modifiée)" (ibid). Waar haalt
dee Cultuur die bovennatuurlijke kracht vandaan? Voorafgaand aan die interventie was de
Cultuurr toch nog niet gegeven (n 'est pas encore donnée)7
Mett de typografische omzetting van onderkast naar bovenkast (in Regel,
Interventie,, en nu dus ook in Cultuur en Natuur) parafraseert Lévi-Strauss een
metafysischh oerschrift. Elke Cultuur moet afrekenen met Natuurlijke arbitrariteit en
dierlijkee onverschilligheid. De scheiding tussen eigen en andere arbitrariteit moet Zich
voltrekken,, opdat "bij de mens, de natuur ophoudt te bestaan als een souverein bewind
(règne)"(règne)" (ibid.). De Cultuur neemt het bewind over en maakt daarbij gebruik van een
plaatss die er van 'nature* zou zijn. Het lijkt wel alsof Kant aan het woord is, want de
Natuurr geeft iets uit zichzelf aan de Cultuur: er zijn "mogelijkheden die door de natuur
openn zijn gelaten (totssées ouvertes)" (SEP, 36). De interventie is een fundamenteelpraktischee dubbelstrategie om plaats te maken voor Zich, een dubbele inbreuk op het
andere,, de anderen. Lévi-Strauss observeert in die fundamentele zet een bepaalde
Zelfbeweging,, "een transformatie of een overgang (une transformation ou un passage)"
waarr "de natuur zichzelf overstijgt (se dépasse elle-même)n (SEP, 29; ESK, 24). De
structurelee substitutie van het "Faktum der Vernunft" is een feit: "het incestverbod
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constitueertt een bepaalde vormm (une certcdne forme) - en zelfs zeer diverse vormen - van
interventie.. Maar vóór al het andere (avant taut autre chose) is dit verbod een interventie;
off nog veel preciezer, het is: de Interventie" (SEP, 37; ESK, 32). Elk effect, elk feit is
ookook altijd een regel, ofwel feit en regel tegelijk: "Le feit de la regie" (SEP, 39).
Opp het punt van een 'fundamentele zet' verschilt Lévi-Strauss' interpretatie van het
incestverbodd significant van die van Freud Jacquy Chemouniformuleerthet bondig: "als
Freudd het al eens zou zijn met Lévi-Strauss om het incestverbod op te vatten als fundament
vann onze samenleving, zou bij zeker niet onderschreven hebben dat uitwisseling "de
fundamentelee en gemeenschappeujke basis is van alle modaliteiten van matrimoniale
instituties".11 Vragen we aan Kant: wat is Aufklarung? Dan klinkt zijn antwoord nu wel
ergg structuralistisch: "Hier ist überall Einschrankung der Freiheit". Kortom, voor het
'Faktum'' van de rede komt het antropologisch factum van verboden incest bijna
vanzelfsprekertfindepfoals:vanzelfsprekertfindepfoals: het is de zich eindeloos verplaatsende zelfde
eenn ogenschijnlijk toevallige ontmoeting met de ander, een vorm van in- en afbreuk die er
altijdd moet zijn geweest, ongeacht de lokale verschillen. Hoe maakt de 'Cultuur' zich tot zo'n
uniekee interventiemacht?
Omm een antwoord te krijgen op deze vraag, moeten we eerst zien hoe en waar LéviStrausss de haard van arbitrariteit lokaliseert. De natuur als antipode van de cultuur is niet op
zichzich arbitrair. Zij heeft haar eigen wetmatigheden ten aanzien waarvan de "cultuur
machtelooss staat, want de erfelijkheid van een kind wordt nu eenmaal integraal ingegrift

(mtógralement(mtógralement inscrite) in de genen die zijn ouders op hem overdragen; wat de ou
zijn,, dat zal hij zijn" (SEP, 35; ESK, 30, mijn curs.). Voor de voortplanting is erfelijkheid
inn dubbele zin een noodzakelijk gegeven: "de natuur zegt niet alleen dat men ouders moet
hebben,, maar ook dat men op hen zal lijken" (ESK, 31). In dit opzicht zijn mensen gelijk
aann dieren: "er is dus in de natuur (ily a done dans la nature) - mutaties terzijde gelaten eenn enkel principe van onbepaaldheid, en dit principe manifesteert zich (se (se manifeste) in
hett arbitraire karakter van de seksuele band (le caractère arbitraire de I'alliance)" (SEP,
36;; ESK, 31). Vanwege dit zich manifesterende principe zijn alle relaties en combinaties
mogelijk.. De natuurwet van huwen "is indifferent ten aanzien van zijn inhoud" (ibid.). Om
tee kunnen blijven bestaan, moeten we ons voortplanten, we voelen ons geroepen, maar er
wordtt niet bij gezegd tot wie. En daarom zou het aan onze cultuur zijn om te bepalen hoe
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Chemomti, Psychanatyse et anthropologic, 238.
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enn met w e wij die "lege vorm vullen (empli cette forme vide)" (SEP, 37; ESK, 32). De
volstrektee 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
(insérer(insérer sa marque) en haar eigen eisen (ses exigences propres) te introduceren" (ibid.).
Interventiee is altijd pijnlijk, een a priori insnijding: het maken en bepalen van de leegte om
uitt de toevallige worp van wij-zij de klinkende munt van ons te maken.
Dee oorsprong van het incestverbod laat zich bijna niet meer onderscheiden van die
vann de categorische imperatief: de cultuur zou weliswaar machteloos staan ten aanzien
vann willekeurige genealogische inscripties, tegelijk wordt zij "zich bewust (prend

conscience)conscience) van haar rechten" (ibid.). Het betreft een activiteit waarbij de natuur niet he
laatstee woord zou hebben, te weten de culturele invulling van seksuele relaties, de vorm
vann het huwelijk, de keuze van de partner. Deze bewustwording van 'de cultuur' moet
niett als een historisch moment worden opgevat, het is eerder een metafysische tegenzet.
Wass de zet van de cultuur altijd een tweede zet? Speelt de cultuur altijd met zwart? De
'plaats'' die de cultuur maakt, en ook het waar en wanneer van onze cultuur, staat a priori
vast. .
Alss een ware regisseur verspeelt Lévi-Strauss geen moment zijn talent om de
mythee van simuhaniteit op te voeren. Natuurlijke en culturele feiten en wetten wisselen
elkaarr dynamisch af, en spelenderwijs zet hij een confrontatie in scène waarin de Cultuur
zichzelff en passant mag uitroepen tot oorsprong. De fundamentele zet was altijd al
fundamenteell dubbel. Maar, zo souffleert Lévi-Strauss, aan de arbhrariteit kan en moet
(peut(peut et doit) afbreuk worden gedaan, de 'natuur' moet worden uitgesloten. Op het
gebiedd van de seksueel-sociale relaties introduceert de cultuur zichzelf als een metafysisch
vermogen.. "Uitsluitend daar, maar ook daar alleen, kan en moet (peut et doit) de cultuur,
opop 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.). Hier transformeert de
'fundamentelee zet', die aanvankelijk een tegenzet leek, in een eerste zet van iets en niets.
Enn Lévi-Strauss gelooft er in, en wil ons doen geloven, dat het de Cultuur was, die iets
uitgeroepenn heeft. Hoe kan de Cultuur bang zijn te verdwijnen, überhapt verdwijnen, als
zijj er nog niet eens was? Iets of Iemand anders heeft zich kennelijk altijd al geroepen
gevoeldd tot interventie. Of, zoals Lévi-Strauss het ruim twintig jaar later, de rol dit keer
toebedelendd aan de Natuur, iets voorzichtiger maar niet minder metafysisch formuleert:
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"vanaff de oorsprong (d I'origine) van de mensheid beeft de biologische evolutie wellicht
(peut-ètrè)(peut-ètrè) precutairele kenmerken geselecteerd" (RE, 41;VA, 19).
Dee mogeojkheden die door de Natuur waren opengelaten (kassées ouvertes) waren
eigenlijkk het geheime werk van een volstrekt ander vermogen. Lévi-Strauss vindt in De

elementaireelementaire structuren zijn "oplossing" (SEP, 29) door de Cultuur een gelijktijdige
inventiee en interventie te laten uitvoeren, uit zichzelf; terwijl het er - structureel en logisch
gesprokenn - (nog) niet geweest kan zijn (n 'est pas encore donnéé). De onmogelijke
manifestatiee van het simultane fenomeen - van ons culturele zelf - wordt in scène gezet
mett behulp van een onmogelijke verdwijning. Deze zehln(ter)ventie heeft altijd al - zeker
sindss de Verlichting - het verschil tussen 'eigen' en 'andere' ingesneden, met een ijzeren
logicaa van uit- en insluiten.
Dee natuur of aard van de cultuur is nooit logisch geweest. De uit doodsangst
geforceerdee openheid of ruimte voor het Zelf is tegelijk de mogelijkheid en de
onmogelijkheidd van de structurele logica. Net zomin als er een logische keten van
verbindingenn is, is er een uniüneaire keten van interventies of een betekenisvolle inbreuk
diee noodzaakt tot aanvulling etc. Uit Lévi-Strauss' analyse komt een duistere keerzijde
naarr voren van het wezen van een fundamentalistische notie van 'cultuur': 'wij' willen
vann nature, tegen alle feiten in, zelfs tegen contra-feiten en weerstanden in, altijd het eerst
plaatss maken voor ons Zelf en altijd tegelijk met wit en zwart spelen. Zelfweigering en
Zelfverschaffingg hangen onverbrekelijk samen als force tot uitwissing van afteriteh.
Alleenn door deze zich inbrekende en zich op- en aanvullende 'zeUhatuur' kan het
structurelee zelf zich constitueren (loodrecht, als bij blikseminslag). De drijfveer tot
interventies,, de pertinente angst te verdwijnen, en ook de pijnlijke effecten van deze
activiteitt zijn identiek aan die van de categorische imperatief. In die zin heeft Rousseau
zowell Lévi-Strauss als Kant van hetzelfde overtuigd: "Rousseau convinces Kant that the
primaryy end of reason lies not in knowing nature (a task that is, as Kant already suspected
orr feared, beyond our powers) but in striving morally to reform and/or transcend it".1

Dee categorische imperatief als grond van uitwisseling.
Wee moeten ons steeds realiseren dat de transcendentaalfilosofie een vlechtwerk is van
analysee en synthese, een dynamiek die - in tegenstelling tot de dynamische analyse van
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Lévi-Strausss - betrekking heeft op een toestand "onafhankelijk van al het empirische" (5:
68).. De categorische imperatief zou in een directe wisselwerking staan met het unieke a
priorii gevoel van respect voor de wet, waardoor de rede en het gevoel als messing en
groeff met elkaar in het bewustzijn zijn verbonden. Kant meende ook dat er sprake kan
zijnn van een a priori kenbaar, positief gevoel.
InIn de Kritiek van het oordeelsvermogen en de Anttopologie in pragmatisch
opzichtopzicht wordt een, kennelijk noodzakelijk, supplement van dit vermeende 'positieve
gevoel'' uitgewerkt op een esthetisch niveau, te weten de Gemeinsinn, waarbij uiteraard
wrijvingenn tussen het zuivere en onzuivere een cruciale rol spelen. Voordat ik nader inga
opp de vraag hoe het zelfrespect de Gemeinsinn reguleert, zal ik eerst een voetnoot uit de

FunderingFundering van de metafysica van de zeden citeren, vooral om na te gaan waarom Kant
voorall aan de afbreuk van zelfliefde, als activiteit van zelfbepaling, de prioriteit geeft.
Menn zou mij kunnen verwijten dat ik, achter het woord respect, slechts mijn toevlucht zoek tot een
duisterr gevoel, in plaats van in deze kwestie door middel van een redelijk begrip duidelijk uitkomst
tee bieden. Hoewel echter respect wel een gevoel is, is het toch geen gevoel dat door beïnvloeding

ontvangenontvangen is, maar een door eenredelijkbegrip auto-effectief(selbstgewirktes, mijn curs.) ge
enn derhalve specifiek onderscheiden van alle gevoelens van de eerste soort, die te herleiden zijn tot
neigingg of vrees. Wat ik onmiddellijk als wet voor mij ken, ken ik met respect, hetgeen het
nietsverhullendee (blofi) bewustzijn van onderschikking van mijn wil aan een wet betekent, zonder
bemiddelingg van andere invloeden op mijn zin (Sinn). De onmiddellijke bepaling van mijn wil door
eenn wet en het bewustzijn daarvan heet respect, zodat respect als gevolg (Wirkung) van de wet op
hett subject en niet als oorzaak (Ursache) van de wet wordt beschouwd. Eigenlijk is respect de
voorstellingg van een waarde die aan mijn zelflierae afbreuk doet... Het object (Gegenstand) van
respectt is dus enkel en alleen (ledtglich) de wet, en wel die wet, die wij ons zelfca toch als op zich
noodzakelijkk opleggen (4: 402, voetnoot).

Cruciaall voor het unieke ethische gevoel is de auto-effectieve oorsprong ervan, een
zelfgevoell dat zich onderscheidt van "alle gevoelens die te herleiden zijn tot neiging en
vrees".. Voor Kant lijkt in deze dynamiek het formele aspect van actieve onderschikking
hett zwaarst te wegen. Ego moet uit zichzelf zijn eigenbelang ondergeschikt maken, wil
egoo überhaupt in staat zijn tot ethisch handelen. Vanwege het auto-relationele aspect van
diee auto-effectieve interventie is de toestand van onderschikking (deemoed) onlos-
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makelijkmakelijk gerelateerd aan een dubbele, auto-suggestieve eigenmacht van pure
onderwerping. .
Kantt meent voorts deze effectieve vorm van autonomie op naturalistische wijze
unilateraall te kunnen funderen, dat wil zeggen, hij begrijpt het auto-effect als een
absoluutt eenrichtingsverkeer vanuit het bovennatuurlijke zelf: respect moet het gevolg

(Wirkung)(Wirkung) zijn van de wet die het subject zichzelf oplegt. Het ene deel van het Zelf doet
zijnn andere deel iets aan. Niet een of andere wet telt hier, maar een puur actionisme, de
formelee activiteit van zuivere Zelfinventie. Aan deze formele structuur heeft Lévi-Strauss
inn De elementaire structuren niets veranderd, hij heeft wel het apriorische centrum van
dezee ethische toestand gedecentreerd: het individu, hoe bewust ook, bepaalt nooit
volstrektt autonoom zichzelf. Ofwel, in de beroemde formule van De Saussure: "la langue
n'estt pas une fonction du sujet parlant".1
Voorr Kant is de relatie tussen het wetgevende zelf en het deemoedige bewustzijn,
tussenn taal en articulatie, nog een door de rede bepaalde twee-eenheid. De ethische autoeffectiviteitt heeft voorts een vergaande invloed op de definitie van alle auto-affectieve
esthetischee relaties: het zelf moet aanzet zijn en aan zet blijven. En dus zal hij alles wat
doorr deze wetgeving verloren gaat ook moeten herstellen (terugkrijgen). Kant noemt
deemoed,, als effect van de zuiverende rede, "redelijke zeifliefde" (5: 73). De dynamiek
diee Kant lijkt te beogen is die van een categorische ruilverhouding: als ik a priori iets
eerlijkk heb (weg)gegeven, moet ik er - eerlijk is eerlijk -a posteriori iets voor terugkrijgen.
Hett gevoel van respect duidt niet op een objectieve inhoud, maar op een bepaalde
vormm van wetgeving, en die heeft in de eerste plaats het (beoogde) effect van een
redelijkee afbreuk aan zeifliefde. Niemand anders dan 'ikzelf mag die afbreuk
veroorzaken,, want niemand anders dan 'ikzelf moet a priori die afbreuk voelen als
zelfbeschikking.. Het 'ik' weigert gehoor te geven aan een vreemde wet. Deze universele volgenss Kant objectieve - vorm van zelf-appücatie is eveneens bedoeld in de Kritiek van
dede praktische rede, waarnaar ik reeds heb verwezen, waar de zedelijke wet wordt
aangeduidd als "een natuurwet, maar slechts wat de vorm betreft" (5: 69). De a priori
vormm van auto-relatie - volgens de eerste praktische categorie in de klasse van relatie (5:
66)) - houdt overduidelijk verband met een dubbel gevoel als bewust beoogd, tegelijk
poshieff en negatief; effect. Om dit dubbeleffect te bereiken, moet elk gevoel op redelijke
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wijzee worden gereguleerd. Geen enkel gevoel kan en mag vooraf gaan aan de activiteit
diee op "moraliteit is gericht. Want dat is onmogelijk, omdat elk gevoel zinnelijk is; de
drijfveerr van de zedelijke gezindheid {Gesinmmg) moet echter van alle zinnelijke bepaling
vrijj zijn" (5: 75, spatiëring van Kant).
Dee vermeend zuiver autonome spil in het transcendentale scharnier - het
transcendentalee subject - is de symmetrische verdeler, de kracht die nergens op hoeft te
wachten,, die uit zichzelf als bij blikseminslag de uit- en insluiting teweegbrengt (in de zin
vann hervorbringen, 5: 66). De beoogde auto-efTectieve "toestand van de persoon" (de
tweedee praktische categorie) bestaat uit een positief en een negatief bestanddeel, twee
zijdenn van de medaille: respectievelijk het stempel van universeel zelfrespect en de
keerzijdee ervan, de afbreuk aan toevallige zelfuefde. Deze transcendentale relatie moet
zichh ook voortzetten in empirische relaties. Inderdaad, la même force reste toujours a
l'oeuvre:l'oeuvre: vrijheid en morele wetgeving zijn onderscheiden en dus niet identiek, maar
vooronderstellenn elkaar "wederkerig": "Freiheit und unbedingte praktisches Gesetz
weisenn also wechselsweise aufeinander zurückM(5: 29, mijn CUTS).
Dee categorische imperatief kan opgevat worden als apriorisch incestverbod - met
ditt verschil dat Kant nog meent dat er zoiets aan kan worden toegeschreven als "etwas an
sichh Positives" (5: 73.). Vanuit de structuralistische optiek is niets a priori bewust en
poshieff kenbaar: er zijn relatieve plussen en minnen. En voor het individu is er sprake van
eenn onbewuste toestand "an sich", onbewuste restricties van de sociaal-culturele wirwar
waartoee hij behoort. Het eerste voelbare effect van een interventie is echter zowel voor
Kantt als Lévi-Strauss een absoluut pijnlijke en ook een zeer precieze inkeping. Voor
Lévi-Strausss werkt het scharnier van uithuwelijking onder bedreiging van zelfverlies,
Kantss categorische imperatief is een pijnlijke, ogenschijnlijk autonome activiteit:

Wijj kunnen derhalve a priori inzien dat de morele wet als bepalingsgrood van de wil, doordat
dezee afbreuk doet aan al onze neigingen, een gevoel tot effect moet hebben dat pijn (Schmerz)
genoemdd kan worden, en hiermee hebben we het eerste en wellicht ook het enige geval, waarin wij
uitt 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).

Alss we nu Kant blijven volgen in zijn analyse van het eerste a priori gevoel, is het niet
zozeerr de vraag wat de 'redelijke oorzaak' van die pijn is, maar veeleer wat de praktische
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redenn ervan zou zijn, ofwel wat het doel van die afbreuk is. Wat zou de zin zijn van het
zuiverr auto-effectieve vermogen tot pijniging?
Diee pijn moet in eerste instantie voelbaar zijn als insnijding in iets wat er reeds
moett zijn (geweest). Voor Lévi-Strauss is het kortweg 'arbitrariteit*, verstrooide
gegevens,, een onoverzichtelijke en ondoorzichtige nevel, bedreigend anders. Hoe noemt
Kantt nu dat 'andere' wat tegenspel moet worden geboden? De categorische afbreuk heeft
betrekkingg op "de regelrechte tegenpool (das gerade Widerspiet) van de vrijheid" (5:
29).. Deze praktische tegenpool van vrijheid is puur theoretisch gezien heus niet logisch

(Widerstreit,(Widerstreit, der freïlich nicht logisch ist, A 338;B282). In de praktijk moet de
tegenkrachtt echter toch begrepen worden als een regelrechte pendant van het principe
vann zedelijkheid: "wanneer het eigen geluk tot bepalingsgrond van de wil wordt
gemaakt"" (5: 35).
Hett doel of de zin van het a priori incestverbod wordt hiermee iets duidelijker: het
betreftt een rolverdeling van a priori posities of gronden, een machtige bepaling van
oppositiess in een praktisch speel- en krachtenveld dat (nog) niet volledig logisch is. Zou
Kant,, uiteindelijk, ook een zuivere restrictie van de willekeurige en verstrooide
commerciee op het oog hebben (zeg maar een vrije en wilde staatshuishouding)? Aan de
redelijkee zelfliefde mag zeker niet een volstrekte Unsinn, een Unfug voorafgaan, een
oorsprongslozee willekeur. In Kants optiek moet de kloof altijd worden gekend als het
effectt van redelijke uitspeling, scheiding en onderwerping: de bepalingsgrond van geluk
moett van aanvang af auto-effectief op de tweede plaats worden gesteld, en die eenheid
lijktt ook wel noodzakelijk uit de afbreuk te moeten volgen. Alleen het Zelf dat zich heeft
gezuiverdd van alteriteit kan vrij en redelijk - vooraf en achteraf - aan zichzelf en aan
anderenn de wet voorschrijven.
Hett streven naar geluk - van wie dan ook - heeft volgens Kant altijd een toevallige
(empirische)) basis, en is dus geen onvoorwaardelijke en belangeloze grond voor het
zedelijkee handelen. In de zuiver redelijke en vrije toestand van a priori inperking en pure
onthoudingg van bevrediging van al onze neigingen, zou het op zichzelf echter wel als
universelee vorm bevattelijk - dat wil zeggen alomvattend - kunnen worden. Er wordt
onderr 'vorm' niets anders verstaan dan de formele, auto-effectieve inwwerking, een
dynamiekk die kan worden aangeduid met wisselwerking, uitwisseling, ruil, kortom:
wederkerigheid. .
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Dee auto-effectieve afbreuk is tegelijk "een grond voor verbintelijkheid" (5: 159),
off zoals het kosmopolitisch in de Fundering van de metafysica van de zeden staat: "Mijn
oogg (Absicht) is op de zedelijke wereldwijsheid gericht" en "iedereen moet toegeven dat
eenn wet, wanneer die moreel dient te gelden, dat wil zeggen, als grond van
verbintelijkheid,, absolute noodzakelijkheid met zich mee moet brengen .. en dat derhalve
dee grond van verbintelijkheid hier niet gezocht moet worden in de natuur van de mens, of
inn de wereldse omstandigheden waarin die grond gesteld is (gesetzt isf), maar a priori
enkell en alleen in begrippen van de zuivere rede" (4: 389). Met die zuiver redelijke
"grondd van verbintelijkheid" staat Kant niets anders voor ogen dan de volgens hem
absoluutt noodzakelijke en universeel goede relatie, te weten die van een zuiver
symmetrischee uitwisseling tussen het zuivere mijn en het (nog) niet redelijke dijn.
Kantt heeft zeker niet een gelijkstelling tussen de zucht naar gehik en de
categorischee imperatief op het oog. Het gehiksbeginsel kan nooit gelden - zelfs niet als
regelrechtee tegenpool - als een aan de rede gelijkwaardig algemeen beginsel. Maar het is
evenminn Kants bedoeling om de behoefte aan erotische, esthetische en andere materiële
genoegenss volstrekt te ontkennen. Dergelijke zinnelijke mania en contingente noties
kunnenn eenvoudigweg nooit de gewenste status van algemeengeldigheid opleveren,
daaromm moeten die driften op redelijke wijze oneindig worden gereguleerd. Maar hoe?
Dee autochtone, lokale waanzin van het gehiksbeginsel - de altijd aanwezige
tegenspelerr van de redelijke vrijheid - schuilt volgens Kant vooral in de nadruk op en de
voorrangg van het eigen geluk. Vanwege dit zelfzuchtige, egocentrische uitgangspunt
wordtt de aanspraak op een universele geldigheid ondergraven. Elk geluk is geworteld in
eenn van nature eigenbelang, een bezit- en hebzucht die - automatisch - het
onvermijdelijkee effect heeft van een beschadiging van de belangen van anderen. Het
individuu stuit altijd en overal op beperking van zijn geluk, en zijn geluk gaat in alle
omstandighedenn ten koste van de vrijheid van anderen (en vice versa). Deze "tegenstrijd"

(Widerstreit,(Widerstreit, ibid) kan alleen en moet daarom alleen praktisch-redelijk word
gereguleerd.. "Zelfs wanneer men zich het algemene geluk ten doel stelt" kunnen er geen
wettenn op worden gebaseerd, "omdat deze kennis op louter ervaringsdata {kotter

Erfanrungsdatis)Erfanrungsdatis) berust" (S: 36). Moet nu volgens Kant de 'regelrechte tegenpoo
dee praktische rede toch volledig worden uitgewist om de praktisch-redelijke vorm
onbetwijfelbaree realiteit te geven? Wie kan nu van zichzelf weten, en wanneer kunnen wij
ooitt beweren volledig afbreuk te hebben gedaan aan ons eigenbelang? Niemand, nooit.
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Omm die reden nuanceert Kant waarschijnlijk het verschil tussen het ene en het
anderee principe. Er kunnen van het gehiksbeginsd wel algemene (generelle) maar nooit
universelee (umverselle) regels worden afgeleid. En hij herhaalt zijn argumenten:
dergelijkee lokale gemeenschapsregels zouden weliswaar niet op 'mijn* willekeur
gebaseerdd zijn, of op 'mijn' gewaarwording (Empfmdung), maar wel op de wensen en
bevindingenn van een bepaalde stam, club of partij, onze willekeur. Deze willekeur is de
regelrechtee tegenpool van de categorische imperatief. "Er is echter een groter
onderscheidd tussen datgene wat men ons aanbeveelt en datgene wat bindend voor ons
is*** (5: 36, spattering van Kant). Wat zou dan, als logisch effect van de categorische
afbreuk,, als volledig noodzakelijk en niet toevallig bindend kunnen gelden?
Waaromm zegt Kant niet eenvoudigweg dat het gehiksbegmsel helemaal geen
beginsell is, Mf«"*?l geen symmetrisch tegendeel van de redelijke vrijheid, maar een
onophoudelijkee oerlust? En die lust was er toch ook altijd al van zelf? "Een gebod dat
iedereenn moet proberen gelukkig te worden, zou dwaas zijn; want men gebiedt nooit
iemandd datgene wat hij reeds onophoudelijk van zelf wil"(vow seïbst will, 5: 37). Voor de
werkingg van de categorische imperatief is het essentieel dat iedereen vat zichzelf
"onophoudelijkk wiT en dat iedereen tegelijk aan dit a priori streven onophoudelijk
afbreukk doet. Alleen zo kan kunnen we ons zelf economisch tot spil maken, dat wil
zeggenn niet verspillen maar uitwisselen. Redelijke zelfliefde is gelijk aan redelijke uitwisseling,, onophoudelijk in en van elkaar willen zijn. Hiermee is de vraag beantwoord
waartoee de zelfrestrictie dient: de categorische imperatief moet worden ingesteld om
symmetrisch-redetijkee uitwisseling, en daarmee volstrekte gelijkheid, te bewerkstelligen.
Onderwerpenn we ons nu allemaal tegelijkertijd en op dezelfde plaats aan de
redelijkee verbintehjkheid? En heeft iedereen er even veel zin in? Of is er toch iemand die
redelijkerwijss het eerst, en iets meer, moet willen? Wie moet dan nog meer, of wie
anders,, moet het midden van een evenwicht (her)instellen? Het beoogde effect van de
categorischee imperatief is eenredelijkeuitwisseling, maar deze macht kan nooit opereren
vanuitt een neutraal,tijden plaatsloos standpunt. De vorm van redelijke zelfliefde is nooit
volstrektt onvoorwaardelijk, het is een centrum- spil- en grenswerking die altijd met een
bepaaldd oogmerk, met meer gewicht, het eerst door ons, moet worden ingesteld. Het
onvoorwaardelijkk goede brengt automatisch veel onvoorwaardelijk gedoe met zich mee.
Eenn willekeurig iemand moet het eerst in- en afbreuk doen. Dit subject (een
individuu of een natiestaat) heeft er kennelijk meer of eerder belang bij om een eerlijke
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uitwisselingg tussen zichzelf en anderen te bewerkstelligen (en anderen manen tot kalmte
enn regelmaat). Geen enkel begin, geen enkele intentie is neutraal, elk voornemen is altijd
alal a priori gebaseerd op de gedachte dat enkel en alleen ons streven redelijker, eerlijker,
enn daarom eerder een 'positief gevoel' is, een 'gift' vooral voor anderen bedoeld. Vanuit
onzee autosuggestie van volstrekte afbreuk (te hebben gedaan) aan ons rauwe eigenbelang
moetenn we altijd, vanuit ons eigen perspectief; het eerst streven naar een redelijk
evenwicht,, naar een eerlijke ruil: wij moeten zuiver de wet geven. Een eerlijke afbreuk
aann anderen: eerst met ons zelfj en dan met onze zuivere maatstaf als spil tussen jou en
nnj,, wij en zij, en verder aan alle resterende anderen, als vorm van uit- en insluiting van
onss geluk, ook wel, volgens de transcendentale proportieleer, "geproportioneerde
gelukzaligheid"" genoemd (5: 119).
Voorr wie is het eigen positieve gevoel nu toch a priori altijd redelijker, wie waant
zichh a priori boven de partijen, onpartijdig? Welke natie of wetgever is zo verheven?
Kantt hoopte zeer waarschijnlijk op een kosmopolitische toestand of instantie - van alle
volkerenn in de vele vormen van natiestaten, verenigd in een systeem van Verenigde
Natiess - waarin alle partijen tegelijkertijd inzien dat alle lokale conflicten op een
universeell eerlijke wijze beslecht dienen te worden. 'Wij' zijn degenen die het eerst, en
hethet meest, of misschien wel volledig afbreuk hebben gedaan aan ons eigenbelang. En wij
zullenn deze wet aan anderen geven. De nakende rede is ons kompas, op weg naar de
eeuwigee vrede - een toestand waarin iedereen eenheid vanzelf krijgt. Idealiter een
toestandd die aan iedereen (te)gelijk(ertijd) gegeven is, van ons aan ons. In de praktijk
moett onze redelijke wil altijd insnijden om die zuivere toestand te bewerkstelligen. Om
meerr zelf of zelf meer te worden. En om het zuivere verschil tussen ons en anderen
(zichtbaar)) te maken. Anders zou er toch ook niets te verenigen zijn? Het proces van
redetijkee zuivering is tegelijk ideaal en catastrofaal: als een activiteit van auto-catharsis
moett het aheriteit weigeren en tegelijk - als laatste moeilijkheid - volledig in zichzelf
opnemenn en oplossen.

Deconstructiess van de transcendentale aheriteit
Hoee groot is de kans dat de redelijke wil op iets volstrekt anders dan zijn eigen maatstaf
stuit?? Als bij ons monogamie als het enige echte fundament geldt, kunnen wij de relaties
tott anderen en van anderen dan nog wel gefundeerd vinden? Voor de erkenning van
aheriteitt is een andere vrijheid vereist, met een ander temperament, en een andere
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oorsprong:: een vrij laten, een vreemde onbevangenheid. Deze andere vrijheidstoestand is
inn de ogen van de rede al gauw een toestand van wetteloosheid ("anarchie" vertaalt
Derrida,, DPC, 24). De westerling is absolute zelfbeschikking met de paplepel ingegeven.
Diee vorming, Bildung, opvoeding, komt er waarschijnlijk op neer, dat we er ethischesthctischee op ingesteld zijn om op het juiste moment niet ontvankelijk te zijn voor het
andere. .
Derridaa neemt zelfs aan dat er een bepaald historisch moment is geweest, waarop
wijj 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
inn naam van de universele christelijkheid Europa niet aan de Islam uit te leveren. Men is
verplichtt {ilfaut\ men zal altijd verplicht zijn geweest (il aura toujours fallu) om Europa
tee verdedigen tegen haar ander, zonder de genres te mengen, zonder geloof en politiek te
verwarren,, vijandschap en hostiliteit, vriendschap en alliantie of de vermenging daarvan"
(PA,, 108; 89).
Volgenss Kant kunnen gevoel en geloof zich nooit op eigen houtje (evenmin als
hett oordeelsvermogen) voorafj boven of zelfs naast de zuiverende rede bewegen, zelfs
niett als redelijk geloof (Vernunftglaube). Maar hoe zuiverend de censuur ook is, een
idealee redelijke oplossing voor fricties en vijandelijkheden lijkt eveneens - misschien wel
noodzakelijkk - onbereikbaar. Er moet altijd andere Unsmn resteren om te kunnen
censurerenn - dat is de geheime (beweeg)reden van het zuiverende zelf. Het proces van
zelfonderschikkingg is op zich, als ethische formule, een oneindig zuiveringsproces
("oneindigg voortgaande progressie"; 5: 33). En Kant gaat in zijn veronderstelling dat het
omm een redelijke progressie gaat, ergens aan voorbij: het gehoor geven aan de "hemelse
stem"" (5: 35) is niet hetzelfde als een nationale articulatie ervan.
Dee onophoudelijke, naar vervulling strevende, autochtone imperatieven, als
vermeendd autonome, ethische creaties van ons, manifesteren zich altijd het eerst als een a
priorii streven naar binding: een ander laten voelen. Ons oordeel en ons handden, ten
aanzienn van de resterende anderen, is altijd gemotiveerd en georiënteerd door onze
weerkerigee intentie: gehoor geven aan onze redelijke Hefde voor de ander. Voor Kant
bestaatt er geen twijfel over dat die redelijke stem boven alle partijen en alle andere
geluidenn uit klinkt (ons huwelijk met Europa is een zegen van boven). In zijn essay Over
eeneen voorname toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen bindt Kant voor de
laatstee keer, met open vizier, de strijd aan met degenen die deze hemelse stem niet
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respecteren,respecteren, een zwerm "mystagogen" (8: 398). Wat bestrijdt Kant in die mystagogen
Derridaa geeft precies aan om wat voor een onmogelijke zuivering het hier gaat: die
"kameradenn (Zunflgenasseri) perverteren de stem van de rede, door de twee stemmen van
dee ander in ons te vermengen, de redelijke stem en de orakelstem. Zij denken dat in de
filosofiefilosofie werken (arbeiteri) overbodig is: zij geloven te kunnen volstaan met "luisteren
naarr .. het orakel in zichzelf (rtur das Orakel in sich selbst anhöreri) (8: 390; DTA, 32;
130-131). .
Lévi-Strausss deconstrueert Kants aanspraak op een universeel positief centrum: er
zijnn vele sociaal-politieke orakels en netwerken, die allemaal worden gedreven door de
permanentee drang tot ethisch-esthetische uitwisseling en uitwissing. Een categorische
voorrangg van het zich puur zich-ontbloten beantwoordt aan geen enkele effectieve sociale
structuur.. De strijd om de hand van Europa is één van de vele schaakpartijen. En de
interventiess en inventies van anderen kunnen evenmin als autonoom worden begrepen.
Dee effecten van het a priori incestverbod moeten, met andere woorden, altijd
uitwisselingenn zijn geweest tussen toevallige en relatieve waarden (+ en - ) , waarboven
nietsniets zich a priori positief kan verheffen. Wij zijn altijd al een zwerm schemerachtige
mystagogenn geweest. De koloniale en post-koloniale drijfveren tot expansie van ons
gevoell - in relatie tot onze secundaire anderen - is gedeconstrueerd: als gebaseerd op een
positieff en zich tegelijk belangeloos wanend, superioriteitsgevoel. De derde categorie uit
dee transcendentale tabel van relatie, resteert: het principe van verwantschap.

Gegevenn om te ontvangen.
Daarr waar Kant de Gemeinsmn als een dynamiek van auto-affectieve wisselwerkingen
begrijpt,, daar zoekt Lévi-Strauss culturele bemiddelingen als materiële transacties te
begrijpen,, als effecten van een sociale wet van wederkerigheid waarvan de spil niets
anderss is dan de werking van de 'empirische' spilobjecten tussen 'stammen'.
Uitwisselingenn zijn in zijn optiek een vorm van objectieve reflectie: "Ik ontdekte een
objectievee reflectie die op sociale feiten betrekking had".1 Met deze "objectieve reflectie"
wordtt niets anders bedoeld dan een endo- en exogame dynamiek van geven om te
ontvangen. .
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Volgenss De elementaire structuren - maar ik vermoed dat het op een genuanceerdee manier ook voor de Mythological geldt - bestaat er een regel die "vanuit bet
meestt algemene gezichtspunt" de status heeft van een autonome natuurwet. En elk
'fenomeen'' moet wd onder deze wet vallen, want volgens die wet opereert de natuur
logischh "uit zichzelf': vanuit het meest algemene gezichtspunt drukt het incestverbod de
overgangg uit van het natuurlijke feit van bloedverwantschap naar het culturele feit van
verbinteniss {au fiat culturel de I'alliance). Het gaat hier echt niet om een kanfiaans a
priorii redelijk begrip van verbintelijkheid. Maar volgens Lévi-Strauss opereert onze
natuurr toch wel reeds uit zichzelf zo (par elle-même), en zij werkt volgens het dubbele
ritmee van geven om te ontvangen, wat zich vertaalt {qui se traduit) in huwetijk en filiatie
(SEP,, 35; ESK, 30). Het natuurlijke streven van (onze) cultuur zou uit zichzelf - als
automatischee of autonome articulatie - en in alle relaties, volgens het unilineaire,
genealogischee schema (het symmetrisch ritme) van uithuwelijking verlopen. De als fundamenteell gevoelde lege plaats manifesteert zich als de door ons a priori weg te geven eigen
zusterr of dochter, en die plaats moet van nature ook altijd a posteriori ingevuld worden
doorr en met een ander. Kant zou zeggen: mijn gevoel van zelfrespect (afbreuk van
zelfliefde)) schept een plaats voor onszelf en daarmee moet ook tegelijk aan anderen de
wett voorgeschreven zijn. Het a priori afbreken manifesteert zich a posteriori altijd als
drangg tot wet- en regelgeving aan aheriteit. De zin wordt gearticuleerd in de activiteit van
dee gift. In dit verband is het verhelderend om Marc Shells beschrijving van de "Saliscne
wet",, uit de 'voortijd' van Kant, onder de aandacht te brengen: "De Salische wet, bekend
bijj de lezers van Shakespeare's Henry V, bepaalde dat een koninklijke of aristocratische
vrouww een soort eigendom was, dat zelf geen eigendom kon erven".1
Onzee eigen natuur opereert als een dubbel moeten: universeel-logisch en tegelijk
etnisch:: "De logica moet er zijn" H-a logique doit être la", SEP, 547, ESK, 440). Niet
eenn of andere 'logica' moet er zijn, maar de logica van ons moeien, van moi d'abord. En
dee structurele analyse van de force, het zoeken naar de logica van de force, en de
observatiee van het empirische mtwriwi^ kan niet anders dan onlosmakelijk verband
houdenn met dit forceren en geforceerd worden tot uitwisseling, hex forcerende dat de
volledigee erkenning van de Ander wil. We geven aan de anderen (onze wet) om
erkenningg te ontvangen (van onze wet). Voor een rudimentair inzicht in die logica - de
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finessesfinesses zien we pas na lezing (en herlezing) van de Mythologica 's - zal ik in deze
paragraaff vooral de aandacht richten op de elementaire structuur van uitwisseling.
Karakteristiekk voor De elementaire structuren is, dat dit werk vrijwel alleen
bedoeldd lijkt als verbalisering en demonstratie van een wet die boven alle contingentie
verhevenn zou zijn. Het is een meesterwerk van structurele analyse en deductie. Het
gebruikk van het woord "misschien" doet daar niets aan af, integendeel, het is veeleer een
tekenn van een diepe overtuiging: "Het incestverbod is niet een verbod zoals alle andere,
hett is het verbod in zijn meest algemene vorm, waarvan, misschien, alle andere verboden
kunnenn 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
spelenn voor Lévi-Strauss de principes van incestverbod en uitwisseling in het geheim mee
achterr alle lokale (huwelijksgebruiken. In termen van de categorische imperatief is het
incestverbodd een activiteit die tegelijk effect heeft op hem en op haar: hij ruilt (doet
afbreukk aan zichzelf), zij wordt door hem geruild. Hij moet iets van zichzelf afstaan om
zichh te kunnen verbinden met zijn alter-ego's. De vrouw is een soort verplaatsbare akker
mett behulp waarvan mannen (de chiefs) hun eigendomsgrenzen bepalen.
Gesteldd dat De elementaire structuren een exact supplement is van de kritische
praktijkk van de naakte rede, dan laat dit werk zich nog het best interpreteren als een
antropologischee kritiek op elke, vermeende, volstrekt gerechtvaardigde en dus zuiver
<?//j/.sr/?-politiekee identiteitsvorming: elke gemeenschap streeft ernaar zijn eigen geboden
enn eigen verboden als universeel geldig en redelijk voor te stellen. De idee en de
gekoesterdee illusie van een a priori positief gevoel, met de bijbehorende articulatie van
eenn zuiver eenzijdig autonoom verbod, is de uiting par excellence van elke fundamentalistischee macht. Op het moment dat men meent volledig belangeloos te opereren, is elke
puree gift een pure dictatuur, een egalitaire wetgeving: een gebod op absolute inlevering.
Inn kritiek op Kants totemistische reflexies1 stelt Lévi-Strauss dat de imperatieven
vann elke cultuur in beginsel arbitrair zijn. Elke gemeenschap droomt van zijn eigen,
zuiverr autonome, categorische imperatief. Maar elke cultuur organiseert zijn netwerk
anderss en volgens andere maatstaven en normen, op basis van lokaal andere interventies
enn instituties in relatie tot anderen. Inherent aan het primaat van het incestverbod, als
11
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
cultuurr te kunnen blootleggen, lijkt me deze typering ook, of misschien wel vooral op hem van
toepassing. .
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natuurwet,, is voor de structurele analyse de prioriteit van de 'gift' gekoppeld aan het
logischee effect van de ontvangst van een, mogelijk zelfs ongewenste, tegen-gift,
resulterendd in "het systeem van de wederkerige giften" (SEP, 62; ESK, 53). Het is hierbij
cruciaall dat er, en ook in deze volgorde, van geven en ontvangen wordt gesproken, alsof
err een logische en intentionele opeenvolging moet bestaan: aan het geven is een bepaalde
predispositiee van ontvangen gekoppeld, van nature moet er altijd iets terugkomen, en van
naturee moeten ook anderen daarvoor ontvankelijk worden gemaakt (we geven ze een
dingg dat waardevol lijkt, gewoon om te kijken hoe ze reageren). Geen enkele imperatief
iss vrij van de auto-suggestie dat anderen reeds uit zichzelf plaats hebben (gemaakt) voor
'ons'.. Het doel van de interventie van het incestverbod is geen andere dan, op basis van
eenn universeel werkende logica van wederkerigheid, de instelling en herstelling van de
machtmacht van het zelfde als voorgevormde, pre-relationele wetgeving.
Zoalss de effecten van het incestverbod in principe kunnen worden geobserveerd
bijj alle culturen over de gehele wereld (alle gemeenschappen zouden overal en altijd de
leegtee van a priori arbitraire relaties omzetten in a posteriori geprefereerde relaties ten
opzichtee van elkaar), zo is voor Kant de Gemeinsinn een endo- en exogame zelfwerking.
Datt geeft ook voedsel aan het 'voorgevoel' dat het denken van Lévi-Strauss
onvermijdelijkk de zelfde "gestolde" vorm zal aannemen, een systematiek van geslotenheid,, van hetzelfde dat hij van buitenaf meende te kunnen observeren (CC, 19; RC, 11).
Inn publicaties na De elementaire structuren spaart Lévi-Strauss zijn eersteling
niet,, blijkens tal van expliciete relativeringen. Zo merkt hij in Het wilde denken in een
voetnoott op dat hij "eens veel belang hechtte aan de oppositie tussen natuur en cultuur"
maarr dat deze oppositie hem nu voorkomt als "primair van methodologisch belang"
(TSM,, 247). Vooral in de Mythologica 's, zal Lévi-Strauss de linguïstische consequenties
verderr doorvoeren en de naturalistische en fundamentalistische valstrikken trachten te
vermijden:: het 'taalgebruik' (als exemplarisch voor elke traditie en eik gebruik) wordt
niett langer gelijk gesteld aan de 'natuurlijke' gebeurtenis van de interventie ("het
incestverbodd is zo universeel als het taalgebruik (comme Ie kongagèf (SEP, 565; ESK,
493).. Maar al laat Lévi-Strauss het naturalistisch-fonologisch fundament los, en bekijkt
hijj culturen in de Mythologica's niet als natuurlijke, maar als fictieve, virtuele
vlechtwerken,, deze poging tot relativering van de natuurwet, en het denaturaliseren van
dee culturele interventie, lijkt niet voldoende om het domesticatieproces van de structurele
mythomaticaa te stuiten (in hoofdstuk 5 licht ik toe wat ik onder 'mythomatica' versta).
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Watt Derrida in het algemeen stelt ten aanzien van de Kritiek van het

oordeelsvermogen,oordeelsvermogen, dat Kant namelijk met behulp van metaforen en analogie
geweldd legitimeert van de bezetting van een niet-conceptueel veld door de fijnmazige
controlee van een conceptuele macht (force)" en dat "op grond van zijn kwalitatieve
universaliteitt het smaakoordeel overeenkomt met het logische oordeel" is evenzeer van
toepassingg op de structurele analyse.(VEP, 88; 76). Een belangrijk verschil evenwel met
dee structurele macht, ten opzichte van die ene "fijnmazige controle", blijft de gedachte
datdat (de observatie van) structurele organisaties niet gebaseerd zijn fis) op sen force van a
priorii eenheid van rede en gevoel. De deconstructie van het waandenkbeeld van een a
priorii gevoelde eigen grond is de verdienste van Lévi-Strauss. Maar, zoals gezegd, de
sciëntistischee invalshoek om 'verspreide gegevens' volgens relationele categorieën te
interpreteren,, werkt paradoxalerwijze een zo mogelijk nog gedetailleerder en fijnmaziger
vormm van schematisering in de hand dan Kant waarschijnlijk in zijn stoutste dogmatische
dromenn kon vermoeden. De structurele analyse loopt het gevaar van een totalitair
schematisme.. De volmaakte vorm van relationaüteit is zuiver irrelationeel, volstrekt
gewelddadig,. .

Dee gestalte van relationele totaliteit
Dee kwalitatieve universaliteit van de structurele logica komt weliswaar niet voort uit één
aa priori logisch centrum, maar produceert wel een fijnmazige micrologica die toch zou
leidenn tot "de architectuur van de geest" ^architecture de Vesprit, CC, 346; RC, 340, en
ookk HA, 473). Een voorlopig weerwoord is niet zozeer dat geen enkele behuizing
volstrektt logisch kan zijn, want daarmee herhalen we slechts de bewering van LéviStrausss (zeggen dat alles in een samenleving functioneert is een absurditeit), maar
eenvoudigweg:: er is nooit één logica, nooit één zin of grond van één architectuur. En er
iss evenmin één verzameling, één schriftuur van verschillende logica's. Dit antwoord is
echterr niet toereikend. De ongrond van de absurditeit is daarmee (nog) niet direct in
zicht. .
Dee structurele micrologica heeft, evenals Kants morele praktijk, betrekking op
zowell de regie van bloedverwantschap (de 'letterlijke' familie, maagschap) als op
individuenn die als verwant worden geclassificeerd, zoals stamgenoten (de 'figuurlijke'
familie,, filiatie, dorp, stad etc). De fundamentele persjjectiefwisseling van de structurele
analysee impliceert dat verwantschap als totaal effect van het incestverbod, niet alleen in
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dee tweede, maar ook in de eerste betekenis wordt opgevat als een "zuiver sociaal
fenomeenfenomeen {phénomène parement

sociale)"

(SEP,

35).

Deze

sociologische

zuiverheidsaanspraakk doet niet onder voor de transcendentale zuivering. Dat neemt toch
niett weg dat De elementaire structuren een cruciale omkering impliceert. De positie en
identiteitt van gegeven individuen, stammen of gemeenschappen laat zich niet als resultaat
vann zuiver autonome activiteit begrijpen. Niemand kan zichzelf a priori een redelijke
identiteitt geven. "Bepalend is de sociale relatie, meer dan de biologische band, die
geïmpliceerdd wordt in termen als 'vader', 'moeder', 'zoon', 'dochter', 'broer' en
'zuster'"" (ESK. 30).
Ditt perspectief op cuh^urvorming is niet een volstrekt nieuwe gedachte, maar
misschienn wel typerend en karakteristiek voor de Franse cultuur (van Lévi-Strauss). Mare
Shelll verduidelijkt het als volgt: "Vanuit de spirituele, libertijnse Franse traditie van
vrijdenkerss bestaat er een verwantschap door alliance die de bloedverwantschap (waarbij
sommigee mensen broeders zijn en anderen niet) vervangt {supersedes) en die gericht is op
universalistischee standaarden van verwantschap (waarbij alle mensen zowel broeders als
anderenn zijn)".1
Dezee Franse notie van cultuur - ergens beginnend bij Montaigne, doorlopend via
Rousseau,, de Franse Revolutie en Comte - staat natuurlijk niet los van de Christelijke
cultuurr en de culturen daarvoor. Geen enkele traditie of gemeenschap is in dit opzicht
soevereinn of geïsoleerd. De manipulatie van sociale relaties is reeds bij de presocraten te
vinden,, en sinds de Griekse Verlichting is het paradigma van natuurlijke verwantschap
dominantt geweest. Xenophon verwoordt het op treffende wijze: "de vriendschap die het
meestt 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
kameradenn voor hun kameraden''2. Kant omarmt deze gedachte van natuurlijke alliance
enn kent er bovendien een redelijke natuur en oorsprong aan toe. Sinds de transformatie
vann Lévi-Strauss is elke natuurlijke verwantschap een sociaal-cultureel effect, universeel
gespleten. .
Lévi-Strausss beoogt verder aan te tonen dat deze gedachte niet een exclusief
Fransee of zelfs westerse geldigheid heeft, maar juist een mondiale. De structurele
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Steil, Children oflhe Eonh,,6&. Het woord "supersede? betekent zowel 'vervanging' als 'tenietdoen'.
Geciteerd doer Jean-Claude Fiaisse, Philia. La notion d'amitii dans la philosophic antique, Paris 1974,
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discontinuïteitt zou naadloos aansluiten bij een mondiale notie van sociaal-genealogische
continuïteit.. Het lijkt inderdaad wel een onloochenbaar feit, in de woorden van Derrida,
"datt alle bewegingen (bijvoorbeeld christelijke of revolutionaire) die de broederschap of
dee broederlijke vriendschap vieren, gericht zijn op universaliteit en in beginsel de grenzen
verwerpenn van natuurlijke, letterlijke, genetische, seksuele, bepaalde (etc.) broederschap
(PA,, 264-65; 237).
Volgenss Lévi-Strauss is elke notie van gemeenschap zeker afhankelijk van
plaatselijkk geldige normen: "in de moderne Amerikaanse samenleving wordt exogamie
mett betrekking tot de familie - in strikte zin met betrekking tot de eerste graad, maar
flexibelflexibel voor de tweede en derde graad etc., - gecombineerd met een raciale endogamie,
waarvann de striktheid of flexibiliteit per staat verschilt" (ESK, 46). Deze vorm van
solidariteitt - een uitwisseling die niet een transcendentale maar wel altijd de suggestie van
eenn logische vervlechting impliceert - lijkt ook een pragmaticus ais Richard Rorty op het
oogg te hebben als hij de notie van "the human essence" verwerpt in het voordeel van een
"greaterr human solidarity" en "the ability to think of people.. as included in the range of
'us'".11 Veel primitieve stammen geloven niet zozeer in hun "human essence", maar
bepalenn wel hun eigen identiteit door zichzelf als 'mensen' te willen bewijzen, naar
anderenn verwijzend ate 'dieren'. Een essentieel aspect van met-menszijn moet verdwijnen
-- en moet eigenlijk altijd al verdwenen zijn - buiten de grenzen van de eigen groep.
Zonderr dergelijke grenswerkingen te ontkennen wil Rorty evenals Lévi-Strauss
hett fundatnentalistische aspect van die 'criteria' relativeren. Voor Lévi-Strauss echter zijn
"traditionall differences" niet "unimportant": dergelijke verschillen markeren juist het
scharnier,, namelijk in relatie tot de "similarities" (zonder verschillen zijn er ook geen
overeenkomsten).. Alle uitingen van gevoelens zijn in de optiek van Lévi-Strauss
structureell bepaald, ze zijn de zin en de inzet van het verkeer. Rorty lijkt wel een
hardcorehardcore Kantiaan, gelovend in de universele gevoelens van "pain and humiliation",
hoewell Kant niet van vernedering maar van nederigheid spreekt (deemoed: "mit Demut
verbundenee Sdbstschitzung", 5: 128). Rorty's "human solidarity" kan volgens de visie
vann Lévi-Strauss niet los worden gezien van de groep die hij vertegenwoordigt.
Onderscheidenn identiteiten zijn altijd effecten van wisselwerkingen tussen groepen (stam,
religie,, ras etc), waardoor die 'zerven' elkaar re/arie/noodzakelijk kunnen maken. Geen
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enkell kenmerk laat zich als 'unimportant' uitwissen» maar mogelijk wel als nagenoeg
volledigg uitwisselbaar. Precies om dezelfde reden dat er niet één 'core self is, kan er ook
niett één 'human solidarity' zijn.
Lévi-Strausss ontwikkelt een verfijning in zijn structurele logica die steeds weer
doett denken aan die van Kant in de Kritiek van het oordeelsvermogen. Voor Lévi-Strauss
iss elke geste of expressie van de 'eigen gemeenschap1 een uiting van effectieve
solidariteit:: "In alle gevallen is het louter (settlement) een kwestie van te weten (savoir)
hoeverr de logische connotatie van het idee van gemeenschap (Ja connotation logique de
l'idéel'idée de communautê) zich uitstrekt, die zelf afhangt van de effectieve solidariteit van de
groep"" (SEP, 54).
Hett object van het structuralistische 'weten' - zowel wat de logische connotatie
betreftt alsook wat de idee van gemeenschap aangaat - laat zich interpreteren als een
volstrektee transpositie van Kants opvattingen omtrent de "idee van een Gemeinsinn"
(KU,, §20). De structurele logica kan in die zin ge:interpreteerd worden als een decoderingg van de transcendentale idee als effect van gevoelde gemeenschap, dat wat 'wij'
niett kunnen definiëren maar wel als algemeen voelen (onze gezelligheid). En de principes
diee in De elementaire structuren worden blootgelegd, betreffen niets anders dan de
structurelee verwantschapsrelaties die als schering en inslag, als rechtse en averechtse
beweging,, een sociaal weefsel vormen. Deze 'principes' van verwantschap zijn de exacte
structurelee equivalenten van de subjectivistische zin en weerzin van de Gemeinsinn.
Ikk zal een paar voorbeelden bespreken om het structurele concept van
verwantschapp iets meer handen en voeten te geven, zodat de werking van de gesuggereerdee kosmopolitieke economie explicieter worden. Mare Shell vat het goed samen:
"Allee oorlogen hebben betrekking op het vaststellen van grenzen. De echte politiek speelt
zichh niet af tussen twee kampen, maar op de lijn die hen tegelijk blijkt te scheiden en te
verbinden1*.11 In aansluiting hierop kan gewezen worden op een van de meest sprekende
voorbeeldenn van uitwisseling die Lévi-Strauss uk eigen ervaring geeft:
Dee kleine nomadische groepen van de Nambikwara indianen van West-Brazilie" vrezen elkaar
voortdurendd en vermijden elkaar, maar tegelijkertijd verlangen zij contact, want dat is de enige
manierr waarop zij kunnen ruilen en goederen en producten kunnen verkrijgen die zij nodig hebben.
Err is een verband (Hen), een continuïteit, tussen vijandige relaties en de levering van wederzijdse
11
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{réciproques){réciproques) voorzieningen: de uitwisselingen zijn de vreedzaam opgeloste oorlogen, en oorlog
zijnn het resultaat van mislukte transacties (SEP, 78; ESK, 67).
Endogamie,, als relatieve vorm van incest, kan dus niet gelokaliseerd worden in een
categorischh positieve 'nucleus', het is de uitdrukking van "een conceptuele grens", dat
will zeggen, van "een negatieve realiteit" (SEP, 59; ESK, 47). En onder deze 'realiteit'
kann hetzelfde worden verstaan als het "negatieve effect op het gevoel (vanwege de
afbreukk die aan de neigingen wordt gedaan)" (5: 72).
Zoo splitst de kiem zich, de fundamentele 'zetten' en 'totale feiten' van het
incestverbodd zijn relationele categorieën: "de categorieën van exogamie en de categorieën
vann endogamie constitueren geen onafhankelijke entiteiten" (SEP, 58; ESK, 49). Op
aanverwantee wijze worden in Het wilde denken de termen "endo-praxis" en "exo-praxis"
gebruikt,, ook daar merkt Lévi-Strauss op dat deze categorieën "nooit los van elkaar en
absoluutt gedefinieerd kunnen worden, maar alleen als complementaire aspecten van een
dubbelzinnigee relatie, namelijk een relatie met zichzelf en anderen" (TSM, 118). Zoals
Lévi-Strausss reeds in De elementaire structuren het principe van wederkerigheid tussen
mijzelff en de ander formuleert, laat deze zich als een nagenoeg exacte transpositie
begrijpen:: van een autonome logica van de categorische imperatief naar een heterologica
volgenss de relationele categorie van wisselwerking, waarbij de fricties tussen autochtonie
enn allochtome, autogeen en allogeen een cruciale rol spelen.1 Vooral in crisistijd, het
verschijnsell van de bedreigende allochtoon die onze (culturele) waarden - wij en ons
eigendomm - zal ondermijnen, lijkt eerder de oorzaak dan een (neveneffect van
economischee stagnatie en recessie.
Lévi-Strausss geeft van allerlei grenswerkingen en -conflicten meer voorbeelden
dann ik hier kan bespreken. Ik kies nog het voorbeeld van de Filippijnse gemeenschap van
dee Ifugao, waarover hij opmerkt dat de relatieve afhankelijkheid van endogamie en
exogamiee vooral tot uitdrukking komt in hun taalgebruik. Het woord waarmee de
algemenee betekenis van vreemdeling wordt aangeduid, aidu, heeft zowel connotaties met

11

Lévi-Strauss gebruikt voor de relatieve markering van huwelijkserelatiestussen de 'eigen * en de
'andere'' groep respectievelijk de termen 'endogamie' en 'exogamie'. Omdat het hier echter nooit om een
chemischh proces gaat, maar om de politieke bepaling van (marktwaarden en (aflectie)prijzen, waarbij de
keuzee en evaluatie gekoppeld is aan de bepaling van het 'eigene' (van hier, vertrouwd, ego, wij) en het
'andere'' (van elders, vreemd, after, zij), beschouw ik het soms als noodzakelijk om in plaats van 'endo'
enn 'exo' de prefixen 'auto' en 'allo' te gebruiken (zoals in autochtoon-allochtoon; autogeen-aüogeen
etc.). .
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dee "de andere groep" of met "de buitenstaander", als ook met "vijand". In Lévi-Strauss'
optiekk moeten deze connotaties als volgt worden geïnterpreteerd:
Alss de meest aTgtrwy^ betekenis van cadu 'vreemdeling* is, en als zijn «jgriridr betekenissen
'aanverwant** en 'vijand' zijn, is het bed duidelijk dat deze twee laatste betekenissen twee
onderscheidenn modaliteiten zijn van of, preciezer gezegd, twee perspectieven zijn op dezelfde
realiteit:: bij de 'andere groepen* zijn «ymrngcn mijn aanverwanten, anderen mijn vijand. Zij zijn
tegelijkertijd,, maar niet met betrekking toe dczel^ persoon, vijand en aamtrwant (ESK, 50)

Uitt dit voorbeeld blijkt dat de conceptuele en connotatieve grenzen van de eigen
gemeenschapp worden bepaald door een wisselwerking tussen gemeenschappen, waarbij
dee 'anderen' als vreemdeüngen zowel geïntegreerd (exogamie) als uitgesloten worden
(endogamie):: "Het incestverbod is, zoals exogamie, waarvan het de meest brede sociale
uitdrukkingg is, een regel van wederkerigheid'' (ESK, SI). Daarom zijn ook "de
verschillenn tussen het incestverbod en exogamie te verwaarlozen" (ibid.).
Hoewell uitwisseling betrekking kan hebben op willekeurig elke waar1, is er
bijvoorbeeldd in Frankrijk een artikel dat zich er in het bijzonder voor leent: de wijn is bij
uitstekk een "sociale waar** (ESK, 58) 2 . Reeds het 'totale sociale feit* dat plaatsvindt in
goedkopee restaurants waar men gewoonlijk dicht op elkaar zit, en waar soms iemand een
anderr een glas wijn aanbiedt, waarna er zich een gesprek omspint zodra het aanbod wordt
geaccepteerd,, is een exemplarisch voorbeeld voor de gedachte dat "er meer is in de ruil

(l'échangé),(l'échangé), dan in de zaken (les choses) die worden uitgewisseld" (SEP, 69; ESK, 59).
Hett ruilobject is altijd iets relatief waardevols en dient als willekeurig ding, als spil ten
dienstee van de beoogde uitwisseling.
Err moet kennelijk altijd eerst iets pijnlijks gebeuren, een insnijding door middel
vann een gift, iets moet tegefijk weggegeven en uitgesloten worden, er moet iets, en
misschienn nog Iets, verloren gaan. Om zichzelf te worden moet de ander voor anderen
(voorr ons) ontvankelijk zijn en iets teruggeven. Onze gift kan eigenlijk niet worden
geweigerd.. De ander moet ook het ook allemaal zelf willen herstellen of behouden, door

11

Levj-Straoss is in de zestigeren zeventiger jaren vaak als vrouwenhater bekritiseerd, vanwege "die
androcentricc bias" van zijn begrip van exogamie (Johnson, 41, voetnoot). Hij zoo 'de vrouw* hebben
beschouwdd ah ding of koopwaar.
77
Gramas wijst op zowel de wgacammr van de Fransen, als op bet gebraik van btonwater in Torkije (Z)«
Sens,m) Sens,m)
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middell van een tegen-gift. En daarbij moet koste wat kost een toestand van volstrekte
arbitrariteit,, een wilde zwerm waarin alle waarden verloren gaan, en er geen verschil meer
iss lussen ons zelf (auto) en de ander (allo), worden vermeden. Een vage toestand waarin
niemandd er echt is - en we allen gelijk zijn - moet er altijd zo snel mogelijk geweest zijn,
exit,, en tegelijk door onze economie onmogelijk gemaakt.
Interventiess zijn altijd geweldsactiviteiten - een blikrichting in de nacht van
arbitrariteit.. Het web van de structurele reiationaliteit, evenzeer als de transcendentale
rationaliteit,, verkrijgt zijn formeel-logische gestalte door afbreuk, doorsnijding, in- en
uitsluitingg van alteriteit. Er moet worden verboden: om de zwerm te reguleren, om de
vagee zwervers hun plaats te geven. Tegelijk dreigt deze scheidingslogica te streven naar
dee gestalte van totaliteit, de resten van arbitrariteit zodanig reducerend dat er niets anders
overblijftt dan een monoliet.
Culturenn worden gepreformeerd en georiënteerd door de même force en de même
senssens om de "talenten die niet tot in de eeuwigheid in hun kiemen verborgen" mogen
blijvenn (8: 21) tevoorschijn te brengen, het liefst door onze gift, die ook de willekeur en
toevalligheidd van de relaties tussen ons en de anderen spontaan moet transformeren. De
economiee van de gift is het medicijn dat we ons toedienen met het oog op ontgüting en
neutralisatiee van alteriteit. Met andere woorden, de grond waarin en waardoor de
structurelee en transcendentale interventies mogelijk zijn, moet in beginsel tegelijk de stof
afgevenn die elke uniformiteit mogelijk en onmogelijk maakt. Die mogelijke
onmogelijkheidd is niet een andere vorm van respect, maar respect voor de volstrekte
ander.. Respect voor iets anders dan de redelijkheid van het eigen oordeel, of zoals Hent
dee Vries het in Philosophy and the Turn to Religion formuleert: "a certain scruple,
restraint,, respect, and, thereby, by definition, religio - is de rigueur. To know how to
judge,, the very secret of krinein, is precisely to know when (and how) not to judge"
(197). .
Dee vraag is nu hoe het structuralistische object van weten, wat de "logische
connotatiee van het idee van gemeenschap" en "de effectieve solidariteit van de groep"
(SEP,, 54) betreft, geïnterpreteerd kan worden als een volstrekte transpositie van Kants
"ideee van een Gemeinsinn" (KU, §20). Ik wil daarom in de volgende paragrafen nagaan
welkee connotaties Kant nog meer verbindt aan de idee.
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Dee Sun» van de Gemeinsmn.
Lévi-Strausss had nog met zo ongelijk met te menen dat het principe van verwantschap
aann de natuur raakt, of misschien beter dat cultiveren altijd de natuur heeft van aanraken
(touche(touche a la nature SEP, 28).
Allee culturele waren en waarden, zowel seksuele (uithuwelijking) en economische
(handell in voedsel etc.), als esthetische en spirituele (symbolische interactie), laten zich
interpreterenn als elementen van een omvattende inlijvingsdynamiek: "de huwelijkse ruil en
dee economische ruil vormen in de geest van de autochtoon een integraal onderdeel van
eenn fundamenteel systeem van wederkerigheid (d'tat système fundamental

de

réciprocitéfréciprocitéf (SEP, 41; ESK, 33). Of zoals Lévi-Strauss het bij wijze van conclusi
formuleert: :

Exogamicc is niet zomaar een uiting die plaatsvindt temidden van allerlei andere uitingen. De
feestenfeesten en ceremonies zijn periodiek, en hebben veelal gelimiteerde functies. De wet van exoganüe,
daarentegen,, is omnipresent, zij werkt permanent en onophoudelijk, bovendien heeft zij betrekking
opp waarden - vrouwen - die waaiden bij uitstek zijn, zowel in biologisch als sociaal opzicht, en
zonderr welke het leven niet mogetijk is, of minstens gereduceerd wordt tot de ergste vormen van
vernederingg (rèduite aux piresformesde I abjection). Het is derhalve niet overdreven te zeggen
datt exogamie het archetype is van alle andere uitingen die gebaseerd zijn op wederkerigheid
(réciprocité)(réciprocité) (SEP, 595-596; ESK, 481).
Err zal nu moeten blijken in hoeverre dit principe ook 'de natuur1 van Kants Gemeinsmn
is.. De transformatie van de transcendentaalfilosofie heeft voornamelijk als effect (en
misschienn wel als bewust doel) om de aprioriteit van Kants rationele ethiek, die zijn
estheticaa domineert, te raken, op te splitsen en te vernevelen, om vervolgens toch ook te
willenn observeren hoe die "nevel" zich organiseert (s 'organisey* (CC, 11; RC, 3) tot een
aposteriorii esthetisch-ethische netwerk gebaseerd op wederkerigheid.
Zoalss ooit de rede heeft gedacht zijn eigen restrictieve en gewelddadige
werkingenn te kunnen uitoefenen op het veld van niet altoen autochtone waarden en
gevoelens,, gevolg gevend aan de behoefte van de Gemeinsmn, zo meent Lévi-Strauss dat
étét force van het zelfde zich overal in en uit een zwerm verwerkelijkt, resulterend in een
socialee structuur van lokale, interlokale en mondiale verwantschappen. De structurele en
transcendentalee logica's zouden op empirisch niveau van verwantschap en Gemeirmrm
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well eens een en dezelfde status kunnen hebben, gebaseerd op "ons gevoel, dat we dus
niett als privégevoeL maar als een gemeenschappelijk gevoel aan ons oordeel ten
grondslagg leggen" (ECU, § 22, 81).
Eenn affectieve macht en een onvermijdelijk verlangen beheersen Kants ethiek: hij
wektt aan het einde van de Kritiek van de praktische rede wel een onzekere indruk
omtrentt de verwachting (Erwartung) "misschien eens (vielleicht dereinsi) tot het inzicht
vann de eenheid van het gehele zuiver redelijke vermogen te komen (van zowel het
theoretischee als het praktische)", toch twijfelt hij niet aan de "onvermijdelijke behoefte

(unvermeidliche(unvermeidliche Bedürfnis) van de menselijke rede die alleen in een vol
systematischee eenheid van haar kennis volledige bevrediging vindt" (5: 91). Het is deze
onvermijdelijkee behoefte die ook Lévi-Strauss als structuralist zelf beheerst en
tegelijkertijdd als structureel streven overal buiten zich meent te kunnen observeren.
Lévi-Strausss zet in De elementaire structuren een analyse van een bezitsdrang en
vestigingslogicaa voort, die Kant in de Metafysica van de zeden op transcendentale wijze
heeftt benaderd. In §6 van de Rechtsleer noemt Kant de commumo primaeva, de
"primitievee gemeenschap" ("uranfangliche Gemeinschaft"), een "verdichtsel". Het zou
eenn verzinsel zijn omdat een dergelijke gemeenschap op een verdrag (sociaal contract)
gebaseerdd zou moeten zijn, volgens welk iedereen allereerst afstand zou hebben gedaan
vann zijn privébezit, met als gevolg een altijd pijnlijk gemeenschappelijk bezit. Wanneer
menn uitgaat van een dergelijk begrip van oer-onteigening, kan volgens Kant het

bijzonderebijzondere eigendom van elk mens afzonderlijk alleen in tegenspraak daarmee worden
gedacht.. Mijn bezit zou, met andere woorden, nooit volstrekt rechtmatig zijn, altijd al een
ontvreemdingg van de ander. Daarom moet commumo als neutraal en noumenaal bezit

(possessio(possessio novmenori) worden opgevat. In die zin kan volgens Kant ook het materiele
bezitt (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 gemeenschappelijkk bezit. De noumenale commumo gaat aan elk commercium vooraf (zie ook de "Einteilungg der Erwerbung des iuBeren Metn und Dein"), het oriënteert de relaties op een
gemeenschappelijkk bezit, zoals onze Gememshm de willekeurige lusten reguleert. De

GememsinnGememsinn sluit als gevoelswissehverking de ander tegelijk in en uit, het is een soor
algemeenn instinct.
Lévi-Strausss lijkt, tegelijk met de decentrering van het rationele subject,

equivalenteequivalente principes als Kant te willen toekennen aan wilde 'zinnelijkheid* en getemd
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'redelijkheid',, zodat de fenomenen en mythen van de Amazone en de koningsbergse
abstractiess mogelijk zelfs kunnen worden beschouwd als effecten van een zelfde
onvermijdelijkee behoefte aan een innig verbonden wereldgemeenschap, een streven naar
gemeenschappelijkk bezit. De idee van een werddgemeenschappelijk bezit (possessio

noumenon)noumenon) was misschien altijd al voortgekomen uit een catastrofale en categoriale

fictionaliseringfictionalisering van de waarheid: het is wellicht de verborgen kiem van geweld (van
stichtenn van een nationale staat tot aan de bevrijdende werking van kolonisatie en heilige
oorlogen).. De onvermijdelijk etnocentrische schijn maakt dat 'wij' onze 'gelukkige
gemeenschap'' - en automatisch ook die van de ander - blijven modelleren naar een
neutraall ideaalbeeld dat volgens ons het meest vanzelfsprekend, volmaakt redelijk en
mogelijkk zelfs wezenlijk geweldloos is.
Hoee kan nu Kants Factum van redelijke vrijheid begrepen worden als een
gewelddadigg beginsel, een noumenale bezitsdrang met alle onvermijdelijke en
onvoorzienee effecten van repressie? Vraag: wat is Aufklarung? Antwoord: "Hier ist
überalll Fmarjiranhing der Freiheir. Vanwege allerlei a posteriori machinaties lijkt het er
opp dat wij ons altijd al hebben ingeperkt (va elk geval sinds mensenheugenis) en dat het
nuu wel eens tijd wordt dat ook anderen daaraan gaan geloven. Gelden voor de Bororo of
deNambikwaraa automatisch dezelfde restricties, en hoe werken die dan?
Hett is een bloot feit dat een gemeenschap nooit a priori logisch of redelijk is, en
datt betekent dat er altijd drijfveren en dus ookfrictieszijn. Nagestreefde eensgezindheid
moett noodzakelijk ten koste gaan van singuliere uitzonderingen, unieke gevallen, andere
'resten'' die de toets van het egalitaire en zich onthullende niet kunnen doorstaan. De
gedachtee van een volstrekt arbitraire gemeenschap (toevallige conventies, gebruiken en
gewoonten),, zonder centrum of zonder structuur, staat zowel in Kants als Lévi-Strauss'
optiekk gelijk aan anarchie en zinloze verstrooiing. Maar de inventie van het incestverbod
alss auto-effectieve handeling tot het in bezit nemen van mijzelf; gevestigd in een possessio

noumenon,noumenon, kan beter een Verblinde waan-zin genoemd worden. Wat is een zinnelijk
hoven-zinnelijkee a priori redelijke zetfonderwerping anders dan het effect van puur
zelfbedrog?? Wat is een Factum, en wat een totaal sociaalfeit?Facta morgana.
Hett lacunaire effect van praktische facta is equivalent aan de permanente
verschillenn tussen vriend en vijand, emic en eüc etc. Lévi-Strauss heeft het postulaat van
volstrektee autonomie en het noumenale bezit gedecentreerd en ontmaskerd als de
gewelddadigee oorsprong enforce van de metafysische smetvrees (bijvoorbeeld 'alle
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buitenlandenn eruit' of het 'vegen van illegalen' om ons 'vege lijf te redden). Maar hij
heeftt daarmee niet alle neutraliserende en reductionistische aspecten van de
transcendentalee logica gedeconstrueerd. Vooralsnog is het echter van belang om precies
inn te zien waarin de deconstructie van Lévi-Strauss wd is geslaagd: de ontheemding van
eenn puristische, ethische rationaliteit, en de transformatie van autonomie in estnetischethischee relationaliteit.
Omm de effecten van de rauwe rede te kunnen inzien - en daarmee ook het finale
onvermogenn van totale zuivering - is het nodig om Kants ideeën op ethisch en esthetisch
gebiedd met elkaar in verband te brengen. Vanuit het perspectief van ons noumenale
eigendomm moet, tot het einde dertijden,en tot in de fijnste details, hetfileermesvan de
'zuiveree rede9 worden gehanteerd om wenselijke van onwenselijke gevoelens te scheiden,
hett 'totaal sociale' effect hiervan is de Gemeinsirm.
Inn de Kritiek van het oordeelsvermogen en de Antropologie in pragmatisch
opzichtopzicht worden als het ware de lokale effecten van de zuivering verhelderd. Bij het
esthetischee gevoel van welbehagen - dat voor de eigen smaak essentieel is en dat volgens
dee Antropologie de "uiterlijke verschijning van de moraliteit" kan worden genoemd "speeltt de rede (die Vernunft) in het geheim mee" (7: 240). Het smaakoordeel kan
weliswaarr geen universele geldigheid postuleren, het esthetisch welbehagen, dat inherent
iss aan de (goede) smaak, kan echter ook niet anders worden begrepen dan als een
"welbehagenn aan de overeenstemming van de hist van het subject met het gevoel van
iederr ander subject volgens een algemene wet" (7: 244). Kant laat er geen twijfel over
bestaann waar het - altijd ogenschijnlijk spontane - welbehagen uit zou moeten
ontspringen:: "het is een welbehagen (..) dat uit de algemene wetgeving van het voelende
subject,, derhalve uit de rede moet ontspringen" (ibid.). Redelijke zeUhefde is de
oorsprongg van de Gemeinsmn. Zou de rede nu ook kunnen worden geïnterpreteerd als de
raadselachtigee spil tussen autochtoon (lust) en allochtoon (onlust), van schone
verhevenheid,, van privé algemeen gevoel, een oneindige keten van zelfregulaties? Ik denk
datt de zuiverende rede inderdaad alle logische connotaties van het idee van gemeenschap
tott in defijnstedetails reguleert.
Kantss inherente koppeling van de 'cultuur' en de 'rede' rechtvaardigt Derrida's
typeringg van Kants begrip van Gemeinsmn als onderdeel van een morele semiotiek. Met
dee term Gemeinsmn ofwel de sensus communis aestheticus (KU, 146, noot) beoogt Kant
dee transcendentale voorwaarde te scheppen voor de smaak als een redelijk gevoel, of
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beterr een gevoel voor redelijkheid. De "stemming van de zinnelijkheid", zoals het
esthetischee gevoel genoemd wordt in dt Ethische Elementarlehre (het eerste deel van de
LeerLeer van de deugd), wordt door de moraliteit "voorbereid" (6:443, § 17). De autonome
redee censureert, legitimeert en temt het instinct voor het algemene, stemt het af op een
gevoell van gemeenschap onder gelijkgestemden ('solidariteit').
Fnir«4** overwegingen wat betreft de woorddelen van de term Gemeinshm zijn
hierr op hun plaats, om te beginnen de Sinn. Zoals uit §20 van de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen blijkt, ontkent Kant wat betreft de Sinn het verband met een '
zin',, dat wil zeggen, met de gebruikelijke zintuigen (^Gemeinshm (..) waaronder wij
echterr geen uiterlijk zintuig verstaan"). Maar hij zwijgt over een verband met de innere
Sinn.Sinn. Het is mogelijk dat Kant stilzwijgend uitgaat van een dubbel gevoel, en de
GemeinsirmGemeinsirm zowel met de innerlijke als de uiterlijke Sirm associeert.
Mett de Sirm van Gemeinshm zou een gevoel van de geleefde tijd en plaats, of een
'gegevenn tijd1 bedoeld kunnen zijn, de tijd die ik aan een ander geef en die ik van een
anderr krgg, 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
alledaagsealledaagse tijdsberekening die volgens Kant enkel en alleen gebaseerd kan zijn op de
apperceptiee van aanwezigheid en tegenwoordigheid. Voor Kant geldt de meetbaretijdals
universelee norm, als alledaagse tijd (alles speelt zich afin de tijd, behalve detijdzelf).1
Inn de Antropologie m pragmatisch opzicht (§24) krijgt de innere Sinn duidelijk
eenn passieve betekenis: "De innere Sinn is niet de zuivere apperceptie, een bewustzijn
vann datgene wat een mens doet, want dit behoort tot het denkvermogen, maar van wat hij
ondergaatondergaat (was er leidef), voor zover hij door zijn eigen gedachtenspd wordt
geaffecteerd".. Het is objectief en subjectief ontvangend (zeg: altijd gehoorzaam, binnen
deetijd,en optijd).De Gemeinsmn is a priori afgestemd op en geeft gehoor aan de eisen
vann de tijd. Maar wie is hier gehoorzaam aan wie of wat? Gehoorzamen 'wij' altijd
logischh en primair aan onze eigen tijd?
Associatiess met zinvolheid en zinnigheid zijn bij Kant ook mogetijk, evenals 'zin
voorr humor' en 'realiteitszin'. De betekenis van Sirm gaat dan meer in derichtingvan
'besef,, zoals in 'verantwoordelijkheidsbesef. Slechts op twee plaatsen in de Kritiek van
11

Heidegger zoo "vulgaire" tijd zeggen, de tijd als tided (DT, 21; 9); vergelijk Kant: vulgare, KU, 144.
Volgenss Denidaa (in reflectie op Heidegger en Kierkegaard) kan de singulier gegeven tijd nooit gelijk
zgnn aan de meetbaretijd,er is eea verschil, het %encheart detijd^,en is Hmetineer denkbaar als een im
(unn maitttenant), te «eten als een ingeschakelde aanwezigheid in de temporele synthese" (DT, 21; 9-10).
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hethet esthetische oordeelsvermogen gebruikt Kant irmere Som in directe combinatie met
gewaarwordingg en gevoel: "blote (blojtë) innerlijke zin en gewaarwording" (KU, 57) en
"hett oordeel neet juist daarom esthetisch omdat de bepalingsgrond ervan geen begrip is,
maarr 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
innerlijkee zin is geen bewust inzicht of een precieze observatie, maar veeleer de
overtuigingg of veronderstelling dat mijn gevoel altijd in relatie staat tot het universele.
Hett is de zuivere verbinding tussen mijzelf en onze algemeengeldigheid. In §40 wordt de
plaatss (Sitz) van deze zin uitgedrukt in de vorm van "hogere vermogens":

doorgaanss associeert men Simt met 'waarheidszin' en 'zin voor betamelijkheid, gerechtigheid etc.,
terwijll men heus wel weet, men zou tenminste redelijkerwijs moeten weten, dat het niet een zintuig
is,, waarin deze begrippen plaats (Sitz) kunnen vinden, sterker nog, dat zij niet in het minst het
vermogenn hebben tot het uitspreken van algemene regels, en dat ons daarentegen van waarheid,
betamelijkheid,, schoonheid of gerechtigheid nooit zo'n soort voorstelling in gedachten zou kunnen
komenn als we ons niet, boven de zinnen uit, konden verheffen tot hogere kenvermogens" (KU,
144,, mijn curs).

Onzee autochtone zin wordt gereguleerd door hogere vermogens. De Sinn die Kant in de

GemeinsinnGemeinsinn op het oog heeft, valt of staat met deze verborgen noumenale spilwerk
datt 'men heus wei weet, tenminste redelijkerwijs zou moeten weten', dat ons gevoel een
vermogenn is tot verheffen. In die zin komt het gevoel van het 'verhevene' of 'sublieme'
vrijwell overeen met het gevoel van respect - de suggestie van iets boven mijzelf waartoe
ikk geroepen ben. Het is een zin die meer dan het verstand kan omvatten, en tegelijk
zuiverderr is. De vorm van deze Gemeinsinn is die van een centraal geleide
saamhorigheid. .
Omdatt er niet totaal alles maar wel 'zoveel mogelijk' moet worden weggelaten watt natuurlijk niet zonder geweld gaat - roept Kant de vraag op wat er dan gecensureerd
wordt.. Denkend aan die Lutherse Barok-tijd ligt een bepaalde associatie voor de hand. In
zijnn colleges over ethiek duidt Kant de seksuele zin aan als het 'zesde zintuig' en hij
brengtt deze 'neiging' tegelijk ook in verband met de - Lévi-Strauss zou zeggen
"magischee of affectieve notie" (IM, XL) - van een algemeen gevoel van menslievendheid,

filantropie.filantropie. Uiteraard is in Kants optiek de seksuele begeerte het regelrechte tegend
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vann menslievendheid, want de begerende mens maakt een ander tot een waardeloos
lustobjectt van zijn genotzucht en gelfaicht- Aan het *zm* hebben in de ander

ligtt een soort Tintiiig ten grondslag dat men het zesde zintuig {sedate Sim) kan noemen, door
middell waarvan de mens een genot voor de eetlust {Appetii) van een ander is. Men zegt: de mens
heeftt de persoon hef voor zover hij ertoe wordt aangetrokken (Neigung). Beschouwen we deze
liefdee als mensenliefde, wanneer hij die persoon dus uit ware menslievendheid liefheeft, dan hoeft
err voor hem geen onderscheid ten aanzien van de mem te 21^ Deze persoon mag oud of jong zijn,
hijj kan haar (er sie) dan uit ware menslievendheid liefhebben. Alleen wanneer hij haar onverhuld
(err sie blcfi) uit geslachtsdrift liefheeft, kan dh geen liefde zijn, maar eetlust (27: 379-380).

Voorr ware liefde moet elke eetlust wijken. En in beginsel staat seksualiteit haaks op
ethischee gevoelens van menslievendheid: "want het is onmogelijk om zaak en persoon
tegelijkk te zijn, een eigenaar en een eigendom te zijn" (27: 385-386). Srnn als eetlust
discrimineertt en het benadert de ander als een zaak, een consumptieartikel. De ander is
eenn verboden lustobject en moet, gezien Kants taalgebruik, een vrouw zijn (sie), maar is
datt toch niet noodzakelijk: "Wanneer mensen uit geslachtsdrift elkaar liefhebben, maken
zee de persoon tot object van hun eetlust" (ibid, mijn curs). De redelijke (juridische)
persoonn is in beginsel geslachtsloos. En seks is in het algemeen een ethische vernedering,
eenn onderwerping en een tot eigendom maken, een vernedering (Erniedrigung) van de
enee door de andere mens. In de Metafysica van de zeden wordt de uitdrukking
"entmenschen"" gebruikt. Daar maakt Kant ook de beroemde vergelijking tussen seks en
lrmmhwKgmgg (6: 359).l Zou deredelijkemenslievendheid een bovenmenselijke vorm van
kannibalismee kunnen worden genoemd?
Dee Simt van de Gemeinshm lijkt sterk verwant aan die menslievendheid. De
zuiverr esthetische zin is een universeel plezier van de "schone Seele", een soort universele
pendantt van het zesde zintuig, zich onderscheidend van al het vulgair zinnelijke. Het is
eenn gevoel van een soort universele sympathie. Het beslissende moment waarop een
subjectt met zijn gezuiverde zesde zintuig een keuze maakt, en zich daarbij niet richt op
eenn kunstwerk, een levend of dood ding, maar op iets van het menselijk lichaam, komen
alss logische effecten automatisch de lagere, vernederende zinnen in het spel. De flip side
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Zie ook Koregaard, Creating the Kingdom ofEnds, 193.
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vann het zesde zintuig is het oog en oor voor geweld (in de film The Sixth Sense speelt
Colee de rol van het kinderlijke zesde zintuig: het gevoel voor de slachtoffers van geweld).
Hett logische scharnier van zuiver en onzuiver kannibalisme lijkt samen te hangen
mett binding en ontbinding tegelijk. Kant was geen asceet en sloot seks dus niet a priori
uit.. Maar hij wil vooral een ding begrijpen, namelijk hoe de lagere drift teleologisch
verbondenn kan worden met het hogere doel: "De geslachtsdrift kan met de
menslievendheidd worden verbonden, en dan brengt zij ook de bedoelingen van de
menslievendheidd met zich mee" (27: 384). En deze binding kan uitsluitend geregeld
wordenn in de monogamie, een band die tegelijk bindt en ontbindt. Het noodzakelijke en
empirischee effect van het effectieve zelf is de redelijke institutie van de monogamie. Op
hett noodzakelijke geweld van de logica van de monogamie ga ik in het volgende
hoofdstukk verder in
Dee Sirm van de Gemeinsmn is dus een complexe sublimatie en censuur van de
seksuelee drift. Het transcendentale esthetische oordeelsvermogen werkt als een
geraffineerdee bespeling en opdeling van het zesde zintuig. Depulchritudo vaga (KU, 69)
iss reeds een gereguleerde vaga libido. Het esthetisch oordeel moet per definitie worden
afgestemdd op een object, een aantrekkelijke keuze, en moet daarbij tegelijkertijd
spelenderwijss allerlei erotische hist- en onlustgevoelens uitsluiten, gevoelens mogen
alleenn indirect erotisch zijn. Zodra de Sirm en het oordeelsvermogen zichrichtenop een
anderee persoon als ding, een blik op het uiterlijk, op het levende lichaam van een
persoon,, devalueert de esthetische waardering tot vulgaire eetlust. De eros van de
zuiveree rede vervalt dan tot rauwe lust. Het dwingende morele effect van de rede is dus,
mett andere woorden, een auto-logisch taboe op het waarnemen van bepaalde gebieden,
specifiekee erogene zones.
Zoo meent de rede de rauwe lust binnen de perken te houden Aan deze inperking
iss ook een minstens zo stringente uitsluiting gekoppeld. Die andere tegenspeler van de

GemeinsmnGemeinsmn is de weerzin (Ekel). Weerzin is niet - zoals de esthetische onlust van he
'verhevene'' - de gereguleerde symmetrische antipode van het esthetische welbehagen.
Hett is de antipode van het kannibalisme: iets veroorzaakt zoveel weerzin dat 'ik' het niet
kann verteren, 'iets' wat a priori vermeden en uitgestoten moet worden. Een radicale
andersheid,, het Andere, iets of iemand die bij mij als vanzelf kokhals- en braakneigingen
teweegg brengt, omdat ik mijzelf dreig te verliezen door die onidentificeerbare
wegvagendee macht. Er is hier sprake van een 'blik' op een machtig Niets dat terugblikt,
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eenn aanzien en aangezien worden, een blik die het gezag van mijn blik kruist, en kan
uitwissen.. Mijn angst voor vernedering door de ander.
Voorr de Smn van de Gemeinsinn moeten dus in beginsel twee restricties gelden:
eenn verbod op kannibalisme dient het gebod op zelfbeheersing en dient automatisch de
beheersingg van de ander. De Gemeinsinn moet zich afspelen binnen het strikte domein
vann de mooie dingen (artefacten in de breedste zin van het woord), en dan brengt zij ook
dee 'zuivere' bedoelingen van de redelijke menslievendheid met zich mee. De Sinn is in die
zinn met te onderscheiden van de 'goede zin' {Ie bon sens) van bijvoorbeeld een lokale
politiekee besluitvorming (dat sluit niet uit - integendeel - dat een eenzame belangstelling
voorr de schoonheid van de natuur, als vogelaar of als liefhebber van wilde orchideeën,
eenn teken van een "schone Seele" kan zijn, zie KU, § 42). De Sinn van de Gemeinsinn
moetmoet niet een uiterlijke, maar een <inneriijke, drift tot samenleven zijn {Trieb zur
Gesellschqft,Gesellschqft, KU, 1481) noodzakelijk gepaard aan een innerlijke drift tot uitsluiting.
Tochh lijken de genoemde restricties niet voldoende om 'mij' binnen de perken te
houden.. De kracht die mij 'boven mijn zintuigen verheft* kan namelijk ook het effect
hebbenn van een mateloos gevoel van bewondering, een zelfverheffing, waardoor ik me
ookk niet in de hand heb: het gevoel dat een ander mij bepaalt hoeft niet een vernedering
tee betekenen, het kan ook een zeer onwenselijke verheffing zijn - als logische pendant van
mijnn braakneiging. Een dergelijke onmachtige toestand van exaltatie, als het ware een
overmanning,, gaat eveneens elk redelijk kader te buiten. Het redelijke kannibalisme moet
ietss vrijwel onmogelijks beheersen: vernedering en verheffing vanwege de ander moeten
altijdd worden uitgesloten. Het algemene gevoel van 'onze' oprichting ontstaat door
uitsluitingg van arteriteit vanwege een pure zelfregulerende purgering. Wij moeten het
absoluutt onbeweeglijke midden van opposities vormen, een spil die zuiver en alleen door
enn voor ons is bepaald, wij zijn de bron van dubbele weerzin, dat wat moet (over)bHjven,
vooraff en na onze walging en exaltatie.
Hett weerzinnige object van mijn verlangen (het dubbelfenomeen of de structuur
vann bewondering en walging) is, aanvankelijk, bgna altijd prettig tegengesteld aan mijn
11

Hier werkt de Kngnfatw»!.» verstrengeling van Stimmmg, Obereinstimmung en Sim als een met te
ontwarrennrateriijkeinnerüjkheid. Rodolphe Gaiché «preekt over een "atninemcnt of a state-of- mind"
waaneerr hy het vlechtwerk van Sttmmmg, Bestimmmg, Oberehatmmung en Gestimmttett bij Heidegger
analyseert.. En mj komt tot een fbrmnlering die precies de ideale toestand van Gemeinsinn beschrijft, en
well als het apriorische vermogen van een kantiaans subject dat stroctmed-existentied is gesitueerd:
"Ossein'ss bewg-atnmed in a state-of-inmd is the existential a priori of all possible linkage, connecting,
orr idatknship." (1999,116).
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zelfgevoel:: zij is allogeen en ongehuwd, en zij werkt zodanig op mij in dat het er op lijkt
datt ze ook de indruk wekt dat ik op haar inwerk of moet inwerken. Maar zij is er
natuurlijkk nooit a priori. En ze is zeker niet zo afschuwelijk dat ik har in mijn
"braakschema"" kan inpaasen. Want dat geldt alleen voor datgene wat, voordat het er ook
maaris,, "absoluut uitgestoten" moet worden (E, 89). Een a priori Stoot: "het absoluut
anderee van het systeem" (E, 90). * Het zogenoemde zelfrespect was altijd al een
grotendeelss mislukte bemiddeling met het andere en een weigering van het Andere. En in
diee zin is het andere ook datgene waartegen mijn eigen Gemeinsirm met geweld moet
strevenn om überhaupt te kunnen bestaan. Met andere woorden, de uitwisselende rede
heeftt hier twee verstengelde effecten: iets van allo moet worden bemiddeld, uitgewisseld
mett iets van auto, en het volstrekte andre moet a priori zijn uitgekotst. Het is van
systematischh belang dat Kant in de eerste persoon meervoud spreekt over de weerzin:
"waarr wij met geweld tegen in streven" (KU, 166). Onze innerlijke zin is het gezuiverde
middenn tussen onze 'innerlijke' en 'uiterlijke' weerzin. Een weerzinnigheid die niet
"volgenss de natuur kan worden voorgesteld" (KU, 166).
Nogg voordat de Ander haar gezicht heeft getoond, ruiken en horen we haar reeds.
Hett transcendentale corpus is ervan doordesemd. En we houden haar ('Europa') in de
gaten.. Degenen die, vooraf of achteraf, menen aan onze auto-monogamie te kunnen
tornen,, moeten (bij voorbaat, vanwege ons voor(v)oordeel) op afstand worden
gehouden.. "Ons gemoed verzet zich", soms overweldigend, zoals in §21 van de

AntropologieAntropologie in pragmatisch opzicht. Het andere wordt me gewoon teveel vanwege on
"natuurlijkee instinct", omdat er ook

eenn geestelijk genot bestaat (gtbf), dat in de mededeling itfitteilung) van gedachten bestaat,
waartegenn ons gemoed zich verzet wanneer die mededeling ons wordt opgedrongen, en dan als
geestesvoedsell voor ons niet verteerbaar is (..), zo wordt dit natuurlijke instinct om te braken,
vanwegee de analogie, eveneens weerzin (Ekel) genoemd, hoewel deze weerzin tot de innerlijke zin
behoortt (mijn CUTS).

11
Als vertaling van "Ie scheme de la vomissure" (E, 87) zou ook 'schema van overgeving' kunnen
wordenn gebruikt (van 'overgave' bij een verteren strijd). In alle gevallen lijkt mij de nadruk te liggen op
dee uitgang van 'vomissure', dus op de '{fjissure* (de kloot spleet of cesuur). Er moet een kloof worden
fffm^tetfffm^tet er is a priori klievende force. Zo interpreteer ik ook de openingszin van het hoofdstuk
"lemmes"" in La Vèriti en peinture: Vest assez dire: abime et satire de l'abimen. Hier laat "satire" zich
alss homofoon lezen van Vattire". Metafysica (en wat is esthetica anders?) betreft dus een beweging die
qtoyrftefand^iiiortTitohihCT.end d
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Hett natuurlijke instinct om te braken behoort wezenlijk tot de innerlijke zin - zin en
weerzinn zijn twee zijden van het zelfde. De Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen
laatt zich lezen als een "nosologtsch betoog" waarbij 'zin' en 'weerzin* de categorieën zijn
vann een "politieke nosografie" (PA, 113; 92). In zijn esthetica en antropologie beschrijft
Kantt haarfijn de symptomen van de metafyziekte: "heimwee", een "verlangen naar weertoe-eigening"" (DT, 18; 7).
Binnenn het kader van de derde Kritiek is elke 'smaak* een negatieve sensus
moralis,, namelijk een sensus decori: de 18e eeuwse burger was zeer fijngevoelig wat
betreftt zijn eigen eergevoel. Zijn of haar belangeloze (eet)lust werd gedreven door een
uiterstt sensibele censuur ten aanzien van datgene wat a priori weerzin zou kunnen
opwekken.. Een a priori onwel worden als intuïtieve braakneiging in reactie op aheriteit eenn 'intellectuele intuïtie' als een soort exorcisme. De zuivere lust mag zich uitsluitend en
alleenn tot het andere verhouden voor zover het zin- en eervol is binnen de eigen termen
enn eigen wetten: volstrekte aheriteit is volstrekt weerzinwekkend, mag niet bestaan, en
daaromm moet de ander altijd relatief autonoom worden. Dat wil zeggen: hij of zij moet
altijd,, als secundair en a posteriori worden gerelateerd aan ons, onze haard en ons vuur,
waarr wij vanzelfsprekend allemaal dichtbij willen (zijn). In de Leer van de deugd §48 is
hett weerzinnige object analoog aan "eerloosheid" waaruit, als chemische reactie, een
isoleerstrategiee moet volgen : "als de nationale wet (Landesgesetz) het niet bestraft, dan
moett de omgang, die tot dan toe plaatsvond, afgebroken worden, of zoveel mogelijk
wordenn vermeden" (6:474).
Nuu kan ook beter het precaire karakter van de saamhorigheid worden ingezien,
zoalss die wordt geformuleerd in de Antropologie: "Elke presentatie van zijn eigen
persoonn of zijn kunst (..), vooronderstelt een maatschappelijke toestand (zich mee te
delen),, die niet altijd sociaal is (deelnemend aan de lust van een ander)" (Vu, 240; zie ook
inn de Metafysica van de zeden in §§34 en 47 onder 'esthetische vriendschap' en
'Mitfreude'' ). Onder Gemeinsirm worden relaties tussen leden van een gemeenschap
verstaan,, waarvan a priori wordt aangenomen dat ze altijd gereguleerd worden door het
principee van identiteit en totaliteit. In deze vorm van communio1, waarvoor de eenheid
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In het tweede hoofilstnk van de Rechtsleer, aider de titel 'Over de manier iets uiterlijks te verwerven",
§§ 10 Het algemene principe van uiterlijke verwerving, definieert Kant communio als "de toestand v
gemeenschapp van het nrijn en dijn" (6:238>
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vann het transcendentale subject constitutief is, blijft de ander altijd een reduceerbaar en
tevenss bedreigend gegeven. De grond van de redelijke zin (als Gesmmmg, Zeigrmng
(appopriatio),, Gememshm) is een geëxalteerde zin en weerzin.
Dee zuivere lust als redelijke zin moet alles in harmonie brengen met onze
walgende,, purgerende gezamenlijkheid: de strikte rede verbiedt (in het geheim) de lust
omm zich te richten op de eigen singuliere lichamelijkheid, want dat zou zelfdestructie en
zinloosheidd (onanie, pure incest) tot gevolg hebben. De interventie van de categorische
imperatief,, begrepen als a priori incestverbod, is daarom ook de drijfveer tot het
censurerenn van de auto-affectie (tot een zuiver redelijke auto-affectie), die noodzakelijk
gekoppeldd is aan het onderwerpen van het vieze zelf en het vieze andere aan de zuiver
redelijkee wet van uniformiteit.
Hoee verstrekkend de lust en de Som binnen het redelijke domein van de
GemeinsinnGemeinsinn door het (redelijke) genealogische schema worden gereguleerd, blijkt ook
dee Leer van de deugd. Er zijn activiteiten die, ondanks hun autonome vorm, toch
gecensureerdd moeten worden. De reden van de zuiver ethische auto-effectiviteit blijkt bij
dee verschijning van de grootste bedreiging - de regelrechte dubbelganger - misschien nog
well het sterkst. In de Leer van de deugd schetst Kant dit gevaar als volgt: er ontstaat een
"onnatuurlijkee wellust wanneer de mens niet door het werkelijke onderwerp, maar door
dee verbeelding ervan, die hij voor zich zelf creëert (sich selbst schaffend), dus weerzmnig
(zweckwidrig),(zweckwidrig), wordt geprikkeld. Dan wekt de verbeelding een begeerte op, tegen
doell van de natuur in, die zelfs een nog sterkere begeerte is dan de seksuele, want die
verbeeldee begeerte is alleen gericht op het instandhouden van het individu, de liefde tot
levenn daarentegen op die van de soort" (6: 424-25). De weerzumige verbeelding lijkt wel
eenn neurotisch fremdkörper van het selbsUïtige en auto-effectieve transcendentale
subject.. Kant wijst deze activiteit af omdat de soort er niet mee gediend zou zijn. Deze
vormm dient niet dezelfde (menselijke) soort en is daarom weerzinnig, of waanzinnig, te
(selbst)tütig. (selbst)tütig.
Alss iets of iemand anders zei/effectief is, anders dan door praktisch rede bijvoorbeeldd door de wellustige verbeelding - dan raakt het algemene vermogen tot
deemoedd en zelf(wederop)standigheid danig ontregeld. De lust is dan niet meer
afgestemdd op het van nature redelijke doel van reproductie, van voortplanting, van
verwantschap.. De irrationele, vage dwaling van de (wel)hist gaat met me aan de haal hett gaat in Kants optiek om een te heftige of om teveel relaties. Dit vermogen tot
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onvermogenn moet altijd worden ingeperkt, en symmetrisch worden gededd door een
(fallisch)) centrum De Gememshm werkt volgens dezelfde logica als de structurele
rdationaliteh:: het is een 'zelfde richting' die ons soort mensen in stand moet houden,
gedisciplineerdd volgens het genealogische schema.
Kantt noemt het gebruik van de verbeelding 'onnatuurlijk' maar daarmee bedoelt
hijj zo goed als zeker dat dit vermogen 'eigenmachtig' (autocratisch en niet autonoom)
aanspraakk maakt op een andere verzoening, andere relaties (ongehoorzaam aan de rede),
alss een kip zonder kop. Lévi-Strauss heeft aangetoond dat het genealogische schema nog
veell dominanter is dan Kant kon vermoeden. Ook zonder het postulaat van het 'zelf
bespeeltt het sociaal-talige de individuen, ze gehoorzamen het principe van wederkerigheidd altijd, en meestal onbewust. De oerdrift vanrelationalhehsoldeert de verstrooide
gegevenss aan elkaar tot een ware chemische eenheid (altijd volgens indirect bewuste
regelss van endogamie en exogamie). Niet alleen Kants auto-effectieve lust tot
redelijkheid,, ook zijn angst was ongegrond.
Inn de Kritiek van het oordeelsvermogen en andere werken worden de
ondoelmatigee aspecten van de fantasie ook wel toegeschreven aan het genie. De vrije
verbeeldingg van een genie, zijn potentie, is een haard van natuurlijke doelmatigheid, maar
ookk een haard van ziekte, van exaltatie, en dat betekent in Kants censurerende
taalgebruikk - het genie moet wel een man zijn - dat hij door de verbeelding te prikkelen
suggestiess en verlangens (op)wekt. Die opwekkende kracht heeft het 'smaaksubject'
nodig,, maar het excessieve doel dat deze antipode van de rede voor ogen heeft, moet in
Kantss optiek wel ondoelmatig, onredelijk en maatschappelijk onwenselijk zijn. Derrida
onderstreeptt hierbij de politieke implicaties: "de hiërarchische oppositie tussen gave en
werk,, intuïtie en begrip, het genie-matige en het geschoolde (gememdfiig/schulmdfiig) is
homoloogg aan de oppositie tussen aristocratie en democratie, en uiteindelijk tussen
demagogischee oligarchie en authentiek rationele democratie" (DTA, 28-29; 12S)
Vanwegee de censurerende werking van de rede in de Gemeinsirm wordt elke
weerzinnigheidd omgezet in cohesie. Kant praat in liefkozende bewoordingen wanneer het
dee macht van de rede betreft: het is "een juweel .. dat zijn volle waarde in zichzelf heeft"
(4:: 394). Dit kostbare centrum van zuivere 'gemeenschapszin* heeft echter steeds extra
redenenn nodig - het moet steeds iets omvatten - om zichzelf een plaats te verschaffen.
Evenminn als het 'zuivere ik' kan de 'zuivere ander' precies worden gelokaliseerd.
Werkingenn en tegenwerkingen kunnen onmogelijk door een zelfde force in scène worden
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gezet.. Het absolute ik en de absolute ander zijn onontwarbaar verstrengeld. De centrale
auto-effectievee natuur van mij raakt in een toestand van weerzinmge wellust, maar door
'systematische'' uitsluiting moet ik mijzelf ook steeds weer opmeuw m het zurvere midden
manoeuvrerenn (steeds weer een nieuwe zetfurtvinding). Zonder weerzinnigheid was ik
niets,, het subject "verliest dan objectiviteit, referentie, de ultieme stabiliteit van datgene
watt weerstand biedt; het verliest bestaan en tegenwoordigheid, zijn wezen, de logos,
orde,, noodzaak en wet. 'Ik' verliest zijn ding an sic#"(PA, 200; 176). Het ontblotende ik
kann alleen door een geforceerde toe- en onteigening zijn eigen naaktheid tot sieraad
maken,, tot een "groot moreel sieraad**.. dat op zich vereist is om de wereld als een mooi
moreell geheel (schönes moralisches Game) in haar totale volmaaktheid te
presenteren**(6:: 458).

Redelijkee pathos.
Dee doelstelling van Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen wordt bepaald door het
voortbrengenn en in stand houden van een soort therapie: het instellen en zuiveren van het
kaderr van een gezamenlijk en gedeeld gevoel van zin en weerzin (sym- en antipathie). In
dezee betekenis gebruikt Kant ook het werkwoord ansinmn^BsX smaakoordeel
postuleertt niet ieders instemming (want dat kan alleen een logisch algemeen oordeel
doen,, omdat het redenen kan aanvoeren), es sinni nwjedermarm diese Einstimmung on
(KU,, 54> De geldigheid van mijn smaakoordeel, zo licht Kant nader toe, hangt niet af
vann begrippen, maar "van de bijval van anderen". De performatieve taalhandeling die ik
mett een smaakoordeel verricht komt overeen met redelijk 'beloven' en 'verwachten' (zie
ookk KU, §29). De geef een oordeel weg - het is een soort geschenk (reeds a priori in
antwoordd op een gevoel dat ik heb) - en ik verwacht of verlang van anderen dat zij mij
ietss zullen teruggeven, liefst hun instemming. Het gaat altijd om een contingent splitsen
enn uitwisselen, een eenzijdig onvoorwaardelijk geven om te ontvangen, waarbij het
initiatieff van ons uitgaat, en dat initiatief was natuurlijk altijd al een beantwoording aan
onss voorgevoel: in stilte vraag of roep ik a priori om bevestiging. De instemming of
erkenningg kan toevallig uitblijven, maar het moeten, het verlangen tot unanieme
instemming,, van iedereen, blijft.
Dee eigen cultuur is niets anders dan de eerste natuur van de redelijke autochtoon
diee daarmee - nog voordat hij nadenkt of reflecteert - tegelijk gehoor geeft aan zijn otofono-logischee innerlijke natuur: onze natuur spreekt en verstaat immers altijd een taal "die
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eenn hogere an (Sim) lijkt te hebben" (KU, 154). Omdat volgens Kant de Sinn in alleriei
pragmatische,, kwetsbare relaties en contexten van crisis niet anders dan een metafysische
oorsprongg moet hebben (en dus ook altijd direct of indirect universeel geldig moet zijn) is
dee notie van Snot ook altijd ingebed in een dwingende autogene en autologische
structuur,, zodat deze Gemeinsirm ook altijd a priori het effect van een a priori
afscheidingg moet hebben: niet een individuele maar een Gemem-weerzin. Deze scheiding
vormtt het grondpatroon van het "gemeine Wesen", laten we zeggen ons publieke domein,
hett kader van gezondheid en gezelligheid.
Dee Gemeinsinn is duidelijk een van de vele schakels of supplementen om het
singulieree (zintuiglijk, laag, allogeen) en het universele intellectueel, hoog, autonoom) in
eenn middel-doel structuur te verbinden, om uiteindelijk op grond van soevereine
autonomiee tot de rechtvaardiging van een autochtoon geïntegreerd geheel te komen.
Maarr waar soevereiniteit 'innerlijk' lijkt samen te hangen met autonomie en integriteit,
mett zelfrespect en onschendbaarheid, is het ook de grens die een niet-reducerend'respect
voorr aheriteit a priori uitsluit.
Dee roep om sensus communis aesthencus houdt van nature nooit op, men blijft
hett gevoel van eensgezindheid toeschrijven of toedichten (anshmeri) aan anderen,
misschienn wel juist omdat elke feitelijke instemming en overeenstemming altijd tekort
schiet.. Deformelenul-waarde van de Gemeinsinn - in de vorm van onze vrije publieke,
gezonde,, vrijzinnige ruimte - is een effect van het verzinnende en weerzinnende dat die
plaatss opeist. Deze vermeend a priori zuivere leegte, moet actief tot een (esthetisch)
oordeell over het mijn en dijn leiden - in allerlei tastbare en minder tastbare zaken - en
richtricht zich tegelijk altijd op het censureren van een in principe eindeloze reeks heterogene
(off allogene) resten en onzinnigheden. Het 'ik* moet in orde worden gebracht. De
belangrijkstee categorie in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen is die van
limiteringg en autonorntsering: een mogelijk respect voor een andere wet moet als
ondergeschiktt aan of als afgeleide van autonomie worden begrepen; allochtone resten
moetenn worden gerelateerd aan de centrale werking van de autonome Sinn, het a priori
weerzinmgee gevoel van zelfrespect, de spüwerking.
Dee oorsprong van een 'redelijk' deficit kan ook nog op een andere manier worden
verhelderd.. In de inleiding tot ót teer \vm de deugd vw de Metafysica van de zeden in
paragraaff V A noemt Kant het morele gevoel een "als het ware bijzonder zintuig

(Sinn){sensus(Sinn){sensus moralis)", en tegelijk voegt hg er aan toe dat dit gevoel vaak geëxalte
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(schwarmerisch)(schwarmerisch) misbruikt wordt, "alsof dit bijzondere zintuig {Sinn) (zoals het g
Socrates)) aan de rede vooraf zou gaan" (6: 386, mijn curs). Met andere woorden, Kant
erkentt geen enkel gevoel als oorsprong van een autonoom moreel oordeel, het kan alleen
eenn effect (Wirhmg) zijn van het redelijk praktische. Mijn praktische rede moet mij altijd
aa priori aan de wet onderwerpen en mijn morele gevoel instellen en daarmee mijn
zelfrespectt en mijn anshmen (de geldigheid van mijn plezierige gevoel via anderen). Als
eenn gevoel - welk gevoel dan ook - op zich een bepalingsgrond zou zijn, dan zou dat
betekenenn dat het vooraf zou gaan aan mijn categorisch imperatief en het zou daarmee a
prioripriori het gezag van de rede ondermijnen. Hier wil Kant op dezelfde wijze als bij de
onnatuurlijkee en ondoelmatige wellust van de fantasie de gevoelens curatief ontbinden,
omm deze vervolgens te binden aan en te baseren op zelfregulatie. Daartoe moet de
praktisch-ongenaakbaree rede de speling tussen elke lust en onlust altijd symmetrisch
reguleren. .
Inn paragraaf XII van de genoemde inleiding tot de Leer van de deugd worden
moreell gevoel, geweten, naastenliefde en zelfrespect de "subjectieve voorwaarden van
ontvankelijkheidd voor het plichtsbegrip" (6: 399) genoemd. En Kant vervolgt: "zij zijn
allemaall esthetisch, en voorafgaande, natuurlijke begaafdheden (Gemütsanlagen,
praedisposirio)) om geprikkeld (affiziert) te worden door plichtsbegrippen". De term
'esthetisch'' wordt door Kant reeds vanaf de Kritiek van de praktische rede als een a
prioripriori ontvankelijke toestand begrepen: gevoel is een voorbegrip (Vorbegriff),
gevoeligheidd voor plicht, voorvonn van plicht. Maar geen enkele gevoeligheid kan
natuurlijkk worden opgevat als verplicht. Een plicht om een gevoel te hebben is onzin.
Maarr gevoelens kunnen kennelijk wel als een systeem worden begrepen "dat elk mens
heeftheeft (die jeder Mensen hat) en krachtens welke hij verplicht kan worden" (ibid., mijn
curs.). .
Zonderr de systematische "ontvankelijkheid", de "zedelijke vitale force (om in medischee termen te spreken)", zou de mens "oplossen tot het onverhuld dierlijke (blofie
Tierheif)Tierheif) en met de massa andere natuurwezens onomkeerbaar worden vermengd

(unwiederbringlïch(unwiederbringlïch vermischff (6: 400). Men hoeft ook eigenlijk niet ve
wordenn tot morele ontvankelijkheid, want elk mens heeft dat vermogen oorspronkelijk in
zichh (ursprünglich in sich). Deze force zou de transcendentale voorwaarde van morele
sensibiliteitt genoemd kunnen worden, een absoluut singuliere voorsplijting, die er alleen
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'is'' voor zover deze voor redelijkheid ontvankelijk is, structureel onderworpen aan en
ontvankelijkk voor zichzelf en zijn innerlijke rationeel-morele zin.
Diee force kan niet anders dan systematisch gesplitst zijn in een pathologisch1 en
eenn 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 volgerf (mijn curs.).
Watt zou er gebeuren als de zelfdiscipline zich niet (meer) zuiver laat opsplitsen in een a
priorii ethisch-redelijke bepaling en een a posteriori pathologische, passieve affectie?
UHH deze dubbele pathologische toestand blijkt dat Kant zeer beducht was voor
eenn catastrofale, absolute ontvankelijkheid voor het andere. Oorspronkelijk moet
ontvankelijkheidd voor atteriteit gesplitst worden, het is pas beheerst wanneer het in twee
toestandenn voor- en nakomt. Deze splitsing zou een therapeutische zuiveringsactiviteit
vann de redelijkheid zelf genoemd kunnen worden. Een auto-effectieve (sich selbst

schaffend),schaffend), morele en uiteindelijk ook politieke, politionele actie tegen elke 'pollutie'. Wi
zuiverenn ons - vanzelfsprekend - van de oorspronkelijke ontvankelijkheid voor de ander.
Dezee sociale sensus lijkt als twee druppels water op het poliueke gevoel van de philia
(vriendschap),, zoals in Politieleen van de vriendschap uitvoerig wordt geanalyseerd: "de
krachtt (force) en de beweging van die sociale relatie als politieke relatie, het telos dat
daarinn evenzeer de oorsprong als het doel verzekert, is de philia. De philia lijkt daarom
doorr en door politiek. Haar bindende kracht of aantrekkingskracht bindt de staat (de stad,
dede polis) evenzeer aan de stam (de familie, generaties, broederschap in het algemeen ) als
aann de plaats" (PA, 226; 199-200).
Dee regulerende auto-censor - het ethisch-sociale van de Gemeinsmn - die het centrumm is van Ekel en Schwarmerei, is ook de transcendentale voorwaarde voor de
mogelijkheidd van de geldigheid van samenvoegende, saamhorige (synthetische) oordelen
aa priori. En deze in beginsel passieve predispositie moet volgens Kant permanent onder
curatelee van de weerzinnige rede staan (alsof het in potentie altijd al waanzin was om
voorr het andere ontvankelijk te zijn). Het redelijke, actieve deel moet altijd, paradoxalerwijs,, zijn eigen ontvankelijkheid instellen.
Aann de onduidelijke, en daarom door Kant inferieur geachte, passieve dispositie
vann ontvankelijkheid moei a priori en a posteriori, als voor- en nabehandeling, de wetsactt van zuivering voorafgaan. Alle andere dispositieven zijn mogelijke bronnen van
11

Met 'pathologisch' wordt het 'gevoelsmatige' bedoeld, het aangedaan kannen worden, en deze toestand

lijfaa voor Kaaittariiwd nnlrenwlrriijk veriuwten me* hef rfrftdijkft
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ongehoorzaamheid.. Die mogelijk zelfs verborgen bronnen, van een andere en een echt
oneerlijkee verdeling, moeten worden geliquideerd (in de dubbele betekenis van oplossen,
uitwisselenn en tot-üquide-middelen-maken). De vrije markt moet er zijn om ons onbevredigdee rechtsgevoel te compenseren. Dat gaat het best door mensen en standen te splitsen
enn volstrekte gelijkheid oneindig uit te stellen. Deze redelijke pathos heeft altijd
weerzinwekkendee (neveneffecten. Om de socio-economische therapie te bewerkstelligen
moett er oneindig fijnmazige censuur plaatsvinden - een soort auto-allo-centrifuge, een
effectt van binnen-buiten-verwerping (met de regelmaat van schering en inslag). A priori
ontvankelijkheidd

moet

a

priori,

auto-effectief,

zelf-ontvankelijk

worden.

De

(psycho)pathologiee van het alledaagse 18e eeuwse leven cultiveert deze innerlijke stem,
dezee gehoorzaamheid en zin in gezellige ongezamenlijkheid. Een oerlust die vanuit ons
redelijkee perspectief nooit verwerpelijk is, niet waanzinnig, en niet onmatig, iedereen zal
immerss vroeg of laat onze redelijke zin voor vervulling onderschrijven: onze redelijke
weerzinn tegen en zin in de ander is universeel. De structuur van de Gemeinsinn kan
wordenn samengevat met behulp van een aforisme van de Arapesh:

Yourr own mother,
Yourr own sister,
Yourr own pigs,
Yourr own yams that you have piled up,
Youu may not eat.
Otherr people's mothers,
Otherr people's sisters,
Otherr people's pigs
Otherr people's yams that they have piled up,
Youu may eat.1
Hett Gemein van de Gemeinsinn: sensus en census.
Inn de Leer van de deugd licht Kant "over de zelfverdoving door onmatigheid in het
gebruikk van genot- of ook voedingsmiddelen" (§8) nog een tipje van de sluier op wat
betreftt de bedreiging van mateloosheid. Het gaat om een ogenschijnlijk huiselijk tafereel,
11
MJvfcad, Sex and Temperament in Three Primitive Societies (New York, 1935), 83, geciteerd door
Lévi-Straoss:: LEP, 31; SEP, 27).
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omm de morele voor- en nadelen van een uitgebreide maaltijd {der Schmaus, een
smulpartij).. Langdurig tafelen kan wel een zedelijk effect nebben louter vanwege de
toestandd dat "veel mensen lange tijd met elkaar in gesprek zijn", toch blijft een smulpartij
eenn "verleiding tot het onzedelijke; namelijk de onmatigheid, de overtreding van de plicht
jegensjegens zichzelf, afgezien van de fysieke nadelen van het overeten, die misschien door een
artss opgelost kunnen worden. Hoe ver gaat de zedelijke bevoegdheid om aan deze
uitnodigingenn tot onmatigheid gehoor te geven?" (6: 428, mijn CUTS.). Bedoelt Kant met
onmatigheidd de orgie zoals in La Grande bouffe of het gezellige feestje van Babette's
Feasfl.Feasfl. Wat is een "overtreding van de plicht jegens zichzelf", wie of wat bedoelt Kant
mett die bedreigende onmatigheid? Tot welke ongevoeglijkheid, welke overtreding - die
eenn arte waarschijnlijk met kan oplossen - zou het langdurig bij elkaar zijn van veel
mensenn kunnen leiden? In welke zin zou het onmatig gehoor geven aan andere geluiden
dee "plicht jegens mezelf bedreigen? Hier speelt de chemie van zin en weerzin in de vorm
vann tafelmanieren een eminente rol (zie verder de hoofdstukken 4 en 5, of: Lévi-Strauss:
DeDe oorsprong van tafelmanieren).
Dee beoogde effecten van de auto-affectie en het purgeren worden reeds in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen §42 geformuleerd. Wanneer een gecultiveerd mens
graagg een vrolijk gezelschap verlaat (das Timmer gern verlüpt) en zich afzondert in de
natuur,, dan doet hij dat om "wellust (Wohlhisf) voor zijn geest in een gedachtegang te
vinden".. Deze wellust doet denken aan de eerder genoemde, maar ongeoorloofde welhist
vann de fantasie. Waarom is deze wellust nu wel geoorloofd? De dubbele wellustt duidt op
eenn irrelationele strictuur: een metafysische zin en weerzin, de dubbele welhist van het
graagg verlaten, maar ook het verlangen naar zijn eigen ware natuur. Het is een bijzondere
vormm van hist, nooit zonder geweld, een hist tot kritiek, hist tot auto- en aliocensuur,
zuiveringshistt tout court.
Hoee kan die toestand ongehoorzame saamhorigheid voor altijd aan banden
wordenn gelegd? Door onder- en uitscheiding van een autonome zelfzm, een wellust voor
dee geest, en een onuitgesproken weerzin tegen de ander. Wie of wat bepaalt deze
primordialee interventie? Zal er ooit sprake zijn (geweest) van een zuivere grens tussen
natuurlijkee en onnatuurlijke wellust? Onze redelijke zin en onze redelijke weerzin? Het
verlangenn en het streven naar autonomisering wordt gedreven door een gewelddadige
welhist,, die van irreküonaliteit: de aporetische drang tot absolute autonomie. Wanneer
hett voornemen en het transcendentale idee van een wereldgemeenschap empirische
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realiteitt zou worden, zou het een toestand moeten zijn van pure zin, zonder waanzin,
zonderr weerzin, zonder ander - en hoogstwaarschijnlijk ook zonder het ondergeschikte
zdf. .
Hett transcendentale subject is als substraat een effect van iets volstrekt anders. Er
iss geen moment waarop redelijke autonomie ooit wordt bereikt. Autonomie op redelijke
grondd staat gelijk aan zuivere irrelationaliteit, auto-fagie, pure incest. Het redelijke
vervreemdtt zich a priori van zichzelf. Zich vervreemdend van en in strijd met zichzelf wil
hett redelijke ook altijd één worden. In deze (therapeutische) praktijk observeert en is dit
één-willen-wordenn een continue ontkenning van een andere voorafgaande praktijk. Onze
redenn van bestaan is het uitwissen van het 'feh' dat we ons onze grond gewelddadig
hebbenn toegeëigend (het tekstboek van die geschiedenis vertelt alleen een reeks triomfen).. Maar hij voelt ergens ook steeds dat zijn eigendom wezenlijk ongegrond is. De
rauwee rede wil er liever niet aan herinnerd worden dat, voordat zijn subject er was, hij
reedss het effect was van iets of iemand anders, gewenst of ongewenst, mogelijk een
vondeling,, maar altijd al gebaard en benoemd door de ander.
Inn Kants optiek kan de redelijke morele 'wet' niets anders zijn dan een oneindig
redelijkee interventie, en door deze interventie als autonome handeling van één
transcendentaall centrum te beschouwen, zegt hij tegelijk dat het de 'wet' is om de
aporetischee effecten en neveneffecten oneindig te censureren, te onderdrukken en int te
wissen.. Kant is er zich wel bewust van dat de autonome wet nooit in werking zal treden
zonderr listen en stricturen - wissehrucs - maar hij onderkent niet dat de oorsprong van de
interventiee nooit een redelijk moment kan zijn, en dus ook nooit als de ene waarheid aan
éénn actief beginsel kan worden toegeschreven. Kants drang tot oneindig effectieve
zelfwegcijferingg moet zich ten slotte wel mummificeren tot een zuivere kiem van de
autonomee rede, waardoor het verschil en de relatie tussen rede en gevoel als symmetrisch
kann worden voorgesteld en derhalve kan worden uitgewist, met als aporetisch gevolg:
ofwell een toestand van sociaal-culturele hyper-incest, ofwel de waanzinnige erkenning
vann absolute alteriteh. Alternatieve zelfdestructies.
Kantt ziet zich dus, wat de morele hyper- en hypocritische gevoeligheid van de
sensussensus communis aestheticus betreft, voor een netelig probleem gesteld. Zolang onder
sensussensus moralis een soort zinnelijk-lichamelijke ontvankelijkheid voor alles en iedereen,
aiss natuurlijke aanleg wordt verstaan, een oorspronkelijke presuppositie, die vooraf zou
gaann aan de ene wet, is deze ontvankelijkheid een absolute bedreiging voor het ego. Het
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iss een verlangen naar Niemand- en Nergensland. Het 'redelijke' moet zich inwerking
stellen,, in de arbitrariteit. De moet hoe dan ook (mot d'abord) het andere als het anderevan-mijzelff in bezit nemen, delen-verdelen: alleen zo kan ik mezelf aanwezig stellen (als
vertalingg van setzen). De ander heeft voor mijn willige ontvankelijkheid geen a priori
rechtt van bestaan.
Err moeten twee algemeengeldige morele principes bestaan, als twee-eenheid, en
hett redelijke deel daarvan moet er altijd al het eerst zijn geweest. De toestand van
ontvankelijkheidd moet actief worden gescheiden en aan banden worden gelegd, er moet
oneindigg economisch worden verdeeld. Voor elke weerzinwekkende of geëxalteerde,
vage,, a-morele zinnelijkheid moet een schema bestaan. Zou het 'redelijke' permanent aan
eenn weerwaanzin leiden? Het lijkt zich wel permanent bedreigd te voelen.1
Inn XH. d. van de inleiding van de Leer van de deugd wordt zelfrespect het laatst
behandeld,, ook al teh het voor Kant natuurlijk het eerst. Dit gevoel zou een aparte aard
hebben,, beslist niet inferieur aan de drie voorafgaande gevoelens (moreel gevoel,
geweten,, menslievendheid). Alle andere gevoelens lieten zich niet verenigen met de
plicht,, zo was bijvoorbeeld "een plicht lief te hebben een onding"(MdS, 6: 401).
Zelfrespectt kan ook geen plicht zijn, maar om een andere reden. Kant vindt het onjuist
gezegdd (unrichtig gesagt) om van een plicht tot zelfrespect te spreken. Want achting
voorr de wet en zelfrespect zijn in dit geval volstrekt zelfwederkerig, het is de zehwet, het
epicentrumm is de maat-regel, de menselijke maat: "de wet m de mens dwingt hem
onvermydefijkk respect voor zijn eigen wezen af en dit gevoel (dat van een eigen aard is)
iss een grond van bepaalde plichten, dat wil zeggen van bepaalde handelingen, die met de
plichtt jegens zichzelf samen kunnen bestaan" (Von der Achtung, 6: 402, mijn curs). De
KritiekKritiek van de praktische rede kenmerkt deze relatie als "redelijke zelfliefde" en een
"positieff gevoeT van achting (5: 73-74). Dit is de verborgen grond van de
transcendentalee ethiek en esthetica.
Waarschijnlijkk noemt Kant zelfrespect tussen haakjes een eigenaardig gevoel
omdatt het het enige 'eigen' gevoel is dat als 'oorzaak' en 'gevolg' (als grond en product,
alss 'feit' en ais 'regel') tegelijk kan worden beschouwd - hoe absurd dit ook klinkt. Het is
11

Deze onmogelijke dnbbek wetmatigheid houdt mogelijk ook verband met de derde antinomie in de
KritiekKritiek van de zuivere rede (A 4443 472). Daar wordt de universele griijkgririighrirt van causaliteit e
vrijheidd begrepen op basis van bet onderscheid tossen eenfenonienaalen een ncvmeaaal doindn. In het
verlengdee van deze antinomie moet vrijheid bovenzinnelijk zijn. De 'spil* is zogezegd altijd zowel antinomnenaall als anti-fenomenaal. Zoals dit transcendentale scharnier het begrip van andere 'zinnelijke
vrijheid** verbiedt,, lijkt het ook andere *bovBn7inndijte wemiafighdd* nit te slunW
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ookk eigenaardig dat er geen unüineaire volgorde valt te onderscheiden: deze vermeend
zuiveree auto-affectie wordt verwekt en verwekt tegelijkertijd zichzelf, als ware het altijd
all een pure cirkel. Er wordt iets in een magische cirkelbeweging opgewekt (een mand).
Eenn essentiële autologische relatie lijkt uit het niets in leven geroepen: de logica van
wederkerigheid. .
Hett auto-affectieve gevoel van 'plicht' zou van zo'n 'eigen aard' zijn omdat het
alss auto-affectie een a priori activiteit is: zowel een auto-conceptieve instantie tot het
zichh vestigen als een anti-conceptieve instantie tegen a priori alteriteit. Het
transcendentalee zelf is het auto-effect-affect van een soort fysio-chemische werking die
zichzelf'mzichzelf'm het zadel helpt of zichzelf in zijn eigen schoot werpt, een kracht, een apriorisch
well en niet toe-staan van relaties. Enerzijds ontneemt Kant iets zuiver van zichzelf (het
esthetischh andere) en anderzijds kent hij iets zuiver aan zichzelf toe (de morele,
zelfgeregisseerdee gevoeligheid). Met dezelfde kracht waarmee de autoaffectie zich actief
instelt,, schakelt en zuivert het overgevoeligheid, angst, walging en extase ten aanzien van
alteriteitt uit. Maar er lijkt ook zoiets te hebben bestaan als zelfwalging, als voorstadium
vann het zelfrespect. In een artikel uit de zogenoemde voor-kritische periode, de
OpmerkingenOpmerkingen over het gevoel van het schone en verhevene (I764)y merkt Kant reeds
datt "niets zo tegengesteld is aan het schone als de walging (Ekel)" (2: 233). Maar de
gezuiverdee auto-affectie kan ook te ver gaan, een te hoge mate van Gemeinsinn is ook
weerzinwekkend:: "omdat niets zo zeer doet walgen als louter zoetigheid (weil nichts so
sehrsehr verekelt als louter Süfiigkeiff (2: 246, voetnoot). De deugd (Ie bon sens) van de

GemeinsinnGemeinsinn moet eenvoudigweg reageren op elke waan, van zichzelf en anderen. Een
bedreigendee onvoorwaardelijkheid die altijd "tot geëxalteerde verbeelding" kan stijgen,
waardoorr ik onvermijdelijk tot een "object van verachting", Verachtung, kan worden (6:
313).. De 'logische'pendant vanAchtung.
Hett andere - als onbepaalde afgescheiden rest van niets - is een redelijk noch
onredelijkk substraat of residu van ontvankelijkheid dat vroeg of laat moet worden veracht
(voordatt ik object van verachting word). Het actieve gevoell van zin en weerzin waarmee
hett zich autonoom en het andere bepaalt, kan niet in de plaats komen van de absoluut
onbepaalde,, onberedeneerde ontvankelijkheid voor het andere. Het zich-opgewekken is
wezenlijkk de (vermeend redelijke) activiteit die a priori bij alle anderen moet worden
opgewekt.. Alteriteit, figurerend als door anderen verwekte en ingestelde grens, kan niet
anderss dan oneindig mateloos zijn, en zal vroeg of laat - niet op ons tijdstip, daar was
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Kantt bang voor - de ordening van het tautologische zelfrespect ontregelen: "datgene wat
voorafgaatt aan de autonomie moet het ook te buiten gaan, dat wil zeggen er na komen,
dee autonomie overleven, en onbepaalbaar overschrijden" (PA, 259; 232).
Dee permanente definitie van het auto-affect-effect is niets anders dan een 'van
nature** splitsende interventie, een voortdurend ingrijpen waardoor elke toestand wordt
gedeeldd in een pathologische deformatie en een morele formatie. Ontbloot-zijn wordt zo
hethet Factum van de rede, een ongenaakbaar zichzelf gevend gegeven, dat weigert om iets
onvoorwaardelijk-Anderss te erkennen. Er moet worden veracht, uit zelfrespect. De
categorischee imperatief gebiedt in de eerste plaats dat ik mezelf als onaantastbaar aan
mezelff gegeven hebb (de ander moet altijd mijn arbitraire bijwerking zijn (geweest)).
Hett wordt nu duidelijker waarom in Kants optiek de egologica van
zelfin(ter)ventiee en auto-conceptieve auto-affectie onvermijdelijk zinnige en weerzinnige
effectenn moet hebben, ook voor de Gemeinsirm. Uit het voorgaande is gebleken dat de
SinnSinn van de Gemeinsmn geen andere 'grond' kan hebben dan een weerzinnig hiaat, een
gespletenn a priori affectie, voor en tegen me, een gevoel er nooit te zijn. Ik ben a priori en
aa posteriori tegen aheriteit, waar en hoe dan ook. Deze auto-allo-affectieve werking, de

Gemeinsirm,Gemeinsirm, heeft een zeer discrete, gevoelige relatie met de categorische imperatief. H
morelee gevoel is nooit iets anders geweest dan een eigenaardige dubbel-affectie: altijd al
eenn effect tegen en een affectie voor iets volstrekt anders (het Faktum der Vernunfi is
nooitt éénfixatiegeweest).
Dee idee-fixe van een volstrekte auto-conceptie zet van aanvang af elke heteroaffectiee op het spel (op straffe van autonomieverlies en ontheemding). De Gemeinsmn is
eenn soort auto-immuunsysteem. Dh systeem kan niet anders worden begrepen dan als een
'redelijke''

hist

tot

autochtoon

één-willen-worden:

een

soort

pathologische

saamhorigheid.. Het Gemein van de Gemeinsmn laat zich uiteraard als ordinair, platvloers
off zelfs gemeen (vals, wreed) vertalen, maar er wordt vooral ook 'algemeen' mee
bedoeldd (wat 'we' gemeen hebben). Toch is Gemein ook weer niet zo algemeen dat het
gelijkk staat aan universeel. Terecht vertaalt Thomas Baumeister "gemein'' met
"gewoon".11 In die zin is ditt alledaagse ook verwant aan het Engelse common sense of een

commonplace.commonplace. Het is het alledaagse geweld, het gewone instinct. Wlad Godbrich werp
hett esthetische gebruik van common en commonality ook een verheiderend licht: "What

11

T)iacttBanmeiacr, fc filosofie en de Kunsten, uitgeverij Damon 1999,265.
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takess place in the aesthetic judgment is not a singular event (...) but the demarcating of a
fieldfield within which subjects are constituted as entities inhabiting a given set of
spatiotemporall conditions,

in such a way that

these

conditions define

their

commonality".11 Het esthetisch oordeel is met andere woorden ingebed in een sensus
communis,communis, een lokaal gegeven kader van voorwaarden (a given set of

spatiotemporal

conditions).conditions). Maar wat betekent hier gegeven? Is het door en voor ons gewoon als wet
gegeven?? Of wordt het veeleer 'gemeen', met alledaags geweld, steeds op anderen
bevochtenn en aan anderen ontnomen? Als gemeenplaats (Gemeinspruch)7 De vertaalster
vann Hannah Arendt maakt in dh verband een belangrijke opmerking:

Onn me translation of Kants term "allgemein": it should be noted mat Arendt consistently
substitutess "general" where the standard translations have "universal". One important reason for
miss change is suggested in Arendts essay "The Crisis in Culture"2, where she says that "judgment
iss endowed with a certain specific validity but is never universally valid. Its claims to validity can
neverr extend further than the others in whose place the judging person has put himself for his
considerations.. Judgment, Kant says, is valid "for every single judging person", but the emphasis
inn the sentence is on "judging"; it is not valid for those who do not judge or for those who are not
memberss of die public realm where the objects ofjudgment appear.3

Uitt deze toelichting kunnen we afleiden dat Gemem nog het meest te maken heeft met
eenn 'gedeeld' inzicht of gevoel (zoals je een bepaalde voorkeur of een passie met iemand
kann delen), saamhorigheid tussen actuele tijd- en ruimtegenoten. Dat lijkt Arendt ook te
onderschrijven: :

Commonn sense - which the French so suggestively call the 'good sens', Ie bon sens, - discloses to
uss the nature of the world insofar as it is a common world; we owe to it the fact mat our strictly
privatee and 'subjective' five senses and their sensory data can adjust themselves to a
nonsubjectivee and 'objective' world which we have in common and share with others.4

11

wlad Godzich. The Culture ofLiteracy, Harvard University Press 1994,283.
In: Hannah Arendt, Between Past end Future, Hannondsworth: Penguin Books, (1961) 1985,221.
33
Hannah Arendt, Lectures on Kants political philosophy, fed. R. Betner), Chicago 1982,71.
44
Arendt, Between Past and Future, 221.
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Maarr gedeelde of wederzijdse gevoelens zijn niet noodzakelijk dezelfde gevoelens. Het
blijftt altijd de vraag wat er gedeeld wordt, en tussen wie wel en tussen wie niet. De 'five
senses'' wenden zich niet naar of a£ maar worden - of ze nu willen of niet - door de Sixth
SenseSense verworpen en naar anderen toe geworpen, steeds door en naar een ander substraat
off residu: door steeds andere effecten van een even onzichtbare, andere natuur. De 'five
senses'' passen zich volgens Arendt vanzelfsprekend en uit zichzélf aan (adjust
themselves).themselves). Van Adorno weten we echter dat uiterste integratie een uiterste aan schijn
is. .
Volgenss de ego-logica van de transcendentaalfilosofie moet de Gemeinsmn de
'grond'' zijn van onze eenheid en eensgezindheid: Sirm als effect van en anticipatie op het
gelijkheidsbeginsell van de rede die de 'subjective five senses' africht. De ontgjftende rede
iss het constitutieve beginsel van de Gemeinsmn, van eenstemmigheid (de zogenoemde
"derdee maxime" van het gewone verstand (KU, 145)). Derrida heeft gelijk als hij zegt dat
Kantt de Gemeinsmn teleologisch opvat als bestemd tot de "idee van de unaniem
universelee gemeenschap dat het idealiseringsproces oriënteert. En zoals altijd, zolang zo'n
ideee aan de horizon blijft (reste), gaan het morele en empirische cutturalisme een alliantie
aann om het veld te domineren"(VEP, 132; 116). De Kritiek van het oordeelsvermogen en
dee Antropologie in pragmatisch

opzicht staan in het teken van "een fundamenteel

11

humanisme' (ibid.), waarbij de idee van de mensheid a priori wordt opgelegd aan de
natuur,, de cultuur en alle artefacten, die uiteindelijk hun schoonheid slechts ontlenen aan
hunn dienstbaarheid aan de ene redelijke idee1. Zo bezien komt Kants omschrijving van
GemeinsirmGemeinsirm vrijwel overeen met het semiotische begrip van solidariteit: een soort
bewustzijnn van 'onze' gemeenschappelijke taal, ons taalgebied2. Maar bij Kant is dit
bewustzijnn niet linguïstisch relatief; maar sterk fundamenteel universalistisch bepaald
doorr een positief gevoel van onze gezonde redelijkheid. Onze regels scheppen zowel een
nationaalnationaal autochtoon als een in potentie universeel kader, zolang ons idee van een
11

Kant verbindt de temt van Hvohnaaktheidn aan "objectieve innerlijke doelmatigheid" (KU, 66). De
bepalingg van deze relatie heeft heel wat voeten in de aarde, te meer omdat hierbij een kwestie in bet
gedingg is die door "gercnoaimeerdefilosofen"(KU, 66) - te weten Leibniz en Bamngarten - als opgelost
iss beschouwt schoonheid woidt door hen eenvoudigweg beschouwd als een "verwarde" volmaaktheid
Hett is dus van groot belang voor Kant om te bepalen "af schoonheid zich ook weikehjk in het begrip van
volmaaktheidd 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 hut en de zuiverende rede moet door de rede, in het
voordeell van de rede, worden opgelost
22
Zie bij Greimas: Sémiotique, dictiomuare etc. onder de rubriek 'solidaritc'. In de optiek van LeviStransss is solidariteit altijd slechts sotidariteit van een groep (ESK, 46-47).
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wereldgemeenschapp maar aan de horizon resteert. Arendt had gelijk wat betreft de

Gemeinsinn:Gemeinsinn: "its political significance is perhaps more far-reaching and at the same tim
moree profound".1
Dee vooruitstrevende identificatie van de sensus communis aestheticus met de idee
vann de unaniem universele gemeenschap kan ook nog op een andere manier taalkundig
wordenn verhelderd. Volgens Emile Benveniste verwijst de Latijnse term munus naar
notiess van sociale aard. "In feite heeft munus de betekenis van een 'plicht, een publieke
dienst'.. Verschillende adjectieven zijn ervan afgeleid: mums, immunis, communis. De
laatstee heeft een parallel in het Gothisch: ga-mcans, Duits gemein 'gemeen"'.2 De munus
iss een 'uitgave' (in de vorm van spelen en spektakel) die een gekozen magistraat moet
doenn in ruil voor zijn verkiezing. Immunis is degene die niet aan deze plicht voldoet.
CommunisCommunis wijst op een systeem van compensatie waardoor de gemeenschap wordt
bepaald:: "een groep personen verenigd door de band van wederkerigheid".3 Wanneer ik
dezee linguïstische bevinding terugkoppel naar Kants communis aestheticus, dan is het
aannemelijkk dat Kant hiermee een complexe eenheid van wederkerige relaties in gedachte
had,, die helemaal niet zo "wezenlijk onderscheiden" (KU, 80) zijn van universele
unanimiteitt (sensus communis logicus). De oordelende subjecten zijn op grond van hun

GemeinsirmGemeinsirm in het geheim verzameld rondom een machtscentrum van een magistraa
(censor,, criticus of 'smaakrechter') die op zijn beurt het redelijke en hoogste gezag
bekleedt.. In die zin is Gemeinsirm een pathologische oefening in respect (straffen en
gehoorzamen)) - een oefening in alledaagse wreedheid. De sensus communis is een census
communis.communis. In zijn sociale effecten is de Gemeinsinn niet te onderscheiden van een

GemeinmachenGemeinmachen wat nooit Gemein is geweest Het 'gemein* is tevens het belangri
kenmerkk van de zogenoemde esthetische vriendschap (ik kom hier in hoofdstuk 6 op
terug). .
Dee Gemeinsinn is, als effect van onophoudelijk ansinnen en oordelen, sensus en
censuscensus tegelijk, het teleologische principe tot het vormen van een gelukkige en natuurlijke
burgerlijkee natiestaat. En deze s-census verwekt zich als een een oneindige gewelddadige
articulatiee van uit- en insluiting, die uiteindelijk alles afstemt op de strategie van
progressievee concensus. Het effect van ons Urteil is een Ausspruch die altijd een

11

Arendt, Between Past and Future, 223.
Émile Benveniste, Indo-European Language and Society (1969), London 1973, 79.
33
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AbbruchAbbruch is. In de woorden van Derrida : "La violence apparait avec 1'articulation" (ED,
219). .
Geenn enkel esthetisch oordeel van burgers - niet van critici, niet van
museumdirecteurenn - is belangeloos. Het Gemein gaat vooraf aan de deugd van een
nationalee staat, gebaseerd op autonome wetgeving, en moet er permanent op afgestemd
worden.. Wij willen altijd, a priori en onbewust 'ons' voelen en ons bespelen, binnen de
grenzenn die wij hebben bepaald. Hoe denkt Lévi-Strauss nu de etnische effecten en
restrictiess van deze interveniërende macht te observeren, ook daar waar (nog) geen
natiestatenn bestaan? Zou Lévi-Strauss misschien de effecten willen traceren van, in Kants
woorden,, een "oorspronkelijk recht" (Rechtsleer, §60)?
Dee omwending van het kantiaanse schematisme houdt in, dat Lévi-Strauss de
derdee categorie van relatie (zoals gezegd: "gemeenschap", A 80; B 106) weliswaar
overneemt,, maar hij interpreteert deze categorie niet als een a priori ethisch beginsel, hij
pastt deze categorie als elementaire structuur van verwantschap toe op alle mogelijke
antropologischee feiten. Na de Gememsirm zet Lévi-Strauss een keten voort, die Derrida
aanduidtt

als: "affinité,

parenté,

Verwandschqft, appartenance,

co-appartenance

identitaire:: Zusammmengehörigkeit (PA, 73; 55). Zo lijkt Lévi-Strauss inderdaad de
aansprakenn op en effecten van een oer-recht te willen traceren, een recht dat een volk
volgenss Kant niet kan verliezen: het recht om zich "in een gemeenschapsstructuur
{gememes{gememes Wesen) te verbinden" (6: 349).
InIn dit opzicht bestaat er een haast onlosmakelijke aaneenschakeling van Kants
transcendentalee zd£ de Gememsirm en de elementaire structuren van verwantschap die
doorr één interventie-macht worden bepaald. Die macht is nooit a priori redelijk geweest.
Hett is een voeging van en tegen het "ongevoegde (UnfitgT (ibid.). Lévi-Strauss legt de
forceforce en de 'zin' van de Gememsirm als een hetero-logica bloot, daarbij deconstrueert hij
dee etnische auto-suggestie van de autonome Gememsirm. Waar blijven nu volgens hem
dee resten van het ongevoegde?

Decentreringg van de Gemdnsinn.
Alss Lévi-Strauss aan één transcendentaal gegeven wil ontsnappen, dan is het wel de

metafysischemetafysische grondslag van de plicht, en als hij in het Zuid-Amerikaanse oerwoud één
ideee tracht kwijt te raken, dan is het de gedachte dat er een a priori redelijke Sirm zou
bestaan.. Toch meent ook hij dat menselijke relaties logisch verlopen. Met behulp van de
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structurelee logica kan de Gemeinsmn en de schijn van de fundamentalistische, quasiredeiijkee potinco-logica worden doorzien als een lokale logica, maar tegelijk beoogt LéviStrausss ook de kosmopolitische 'talenten' van alle culturen te bundelen.
Kantt verstaat onder Gemeinsmn een soort (voor-kapitalistische) ruilhandel in
allerleii waarden en goederen, uitgeoefend door autonome rechtspersonen. Elke persoon
iss in beginsel een autonoom wezen en een mens staat het zelfs vrij om levenslang
ongehuwdd en toch respectabel door het leven te gaan (Kant is zelf het beste voorbeeld).
Voorr Lévi-Strauss is een dergelijke autonomie uitgesloten: zodra een lid binnen of buiten
eenn gemeenschap single blijft, is hij zo goed als ten dode opgeschreven, en leidt hij of zij
hett leven van een paria of uitschot, hij is een overbodige rest.
Aann het slot van De elementaire structuren maakt Lévi-Strauss ondubbelzinnig
duidelijkk dat hij zijn 'regel* van wederkerigheid opvat als een uitwerking van een
ontdekkingg van Marcel Mauss, te weten het antropologische fenomeen van de 'gift' (het
geschenk,, het cadeau, het 'gegevene'): "Het incestverbod is minder een regell die verbiedt
tee 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"excellence" (E&YL, 481). Zoals reeds gezegd, incestverbod en uithuwelijking moeten
homoloogg worden opgevat, op basis van het principe van wederkerigheid. Het vijfde
hoofdstukk 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
interactiee analoog aan de categorieën van endo- en exogamie als uitwisseling kan worden
geïnterpreteerd.. De voortzetting die Lévi-Strauss ten opzichte van Mauss beoogt, is niet
zozeerr gelegen in een kritische, niet-marxistische socialistische visie op economische
fenomenenn zoals schaarste en ruiL als wel in het verder ontwikkelen van de gedachte van
eenn kosmopolitische economie in het voetspoor van Kant.1 De Gemeinsmn wordt
omgevormdd tot een universeel streven naar verwantschap.
Mausss heeft in zijn monumentale studie Essay over de gift aangetoond dat de
potlatchpotlatch "een totaal sociaal feit" (SEP, 60; ESK, 52) is, en in het verlengde hiervan is
volgenss Lévi-Strauss uitwisseling te begrijpen als een vorm van totale beweging, van

11

Mary Douglas meent zetfs dat Mauss* begtip van de potlatch als pendant begrepen kan worden van
Adamm Smiths notie van de onzichtbare hand: "The gift cycle echoes Adam Smith's invisible hand: gift
complementss market in so or as it operates where the latter is absent" ... Mauss'sfertileidea was to
presentt the gift cycle as a theoretical counterpart to the invisible band" (voorwoord bij The Gift, xviii).
Ookk Kant was sterk beïnvloed door Schotse Verbchtere ate David Hmne en Adam Smith.
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handelingenn en reflexies met betrekking tot alle goederen. De structuur van étpoüatch is
aff te lezen aan specifieke transacties: het wederzijds geven van geschenken, gepaard
gaandd met de rituele verplichting van de ontvanger om te accepteren en (iets) terug te
geven.. Vanuit een westerse optiek is deze ruil economisch waardeloos: er wordt geen
"tastbaarr resultaat geboekt, zoals in het geval van commerciële transacties in onze
samenleving"" (ESK, 54).
Maarr Lévi-Strauss wil de relatie tussen de ruil- en geldeconomie niet als een
statischee tegenstelling begrijpen: ongemerkt is volgens hem namelijk het principe van
wederkerigheidd ook nog steeds in de westerse cultuur van kracht. In ons sociaaleconomischh leven is een commercieel 'artikel', een 'goed' off een 'waar' namelijk ook nog
ietss anders {il y a bien autre chose). Goederen zijn als economische waren tevens
voertuigenn en instrumenten voor realiteiten van een andere orde (réalités d'un autre
ordre\ordre\ zoals macht, invloed, sympathie, status en emotie. Lévi-Strauss noemt depotlatch
eenn "kundig spel van uitwisseling" en vergelijkt het met het schaakspel een sociaal
verkeerr binnen van te voren bepaalde sociaal-economische grenzen (ESK, 54)1. Ook het
subdoell van de kapitalistische economie zou zijn het uitlokken van een tegenzet (en een
pionn moet uiteindelijk afgeruild kunnen worden tegen een dame). Het zou een vergissing
zijnn om te denken dat de emotionele en morele waarden van de gift beperkt zijn tot de
zogenoemdee primitieve cultuur. Het complexe geheel van uitwisseling bestaat in elke

gemeenschapgemeenschap uit "bewuste of onbewuste manoeuvres met als doel om zich te beveilig
enn om zich te beschermen tegen risico's, in het dubbelzinnige veld van allianties en
rivaliteiten"rivaliteiten" (ESK, 54).
Gelett op de symbolische waarde van geschenken, worden in de westerse
samenlevingg vooral de "met-essentiële waren, zoals bloemen, snoep en 'luxe artikelen',
waaraann een grote psychologische, esthetische of sensuele waarde wordt gehecht,
geschiktt geacht als wederzijds geschenk" (ESK 55-56). Hoewel de uitwisseling

11
De vergelijking met het schaakspel is uiteraard door Lévi-Strauss bedoeld als een verwijzing naar een
klassiekk semiologisch voorbeeld In Cours de linguistique générale maakt De Saossure de vergelijking
tussenn de teal en het schaakspel, in het bijzonder tussen de linguïstische regels en de regels van het
schaakspell (Hrst DL §4 en §7). Opvallend is een verschuiving nissen De Saossure en Lévi-Strauss: als
Dee Saussnre over de zetten in een schaakspel spreekt, ziet bij *\«randeriiigen in waarden" (mijn cursief}
inn het spel als geheel (126; 88). De Saossure spreekt over de w ü w / ^ van waaróp Levi-Strauss legt bij
zijnn interpretatie meer de nadruk op het uitwisselen, ruilen of afruilen van «aren en waarden tussen de
spelers. .
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betrekkingg kan hebben op willekeurig elke waar, zou er in Frankrijk een artikel zijn dat
zichh er in het bijzonder voor leent: de wijn is bij uitstek een "sociale waar" (ESK, 58)1.
InIn het licht van de transformatie van het transcendentalisme in het structuralisme
kann nu op het volgende worden gewezen. Het transcendentalisme kan in kentheoretisch
opzichtt exogaam worden genoemd: de kenvermogens 'rede' en 'gevoel', die tot vreemde
familiess behoren, kunnen nooit absoluut synthetiseren (Kant gebruikt de term
'problematisch'),, In sociaal-cultureel opzicht is het transcendentalisme echter strikt
etnocentrischh en endogaam, in de zin dat de eigen esthetische en morele waarden als
autonoom,autonoom, soeverein en waarschijnlijk altijd als van een superieure oorsprong worden
beschouwd.. De zuivere reflexie plukt bloemen louter voor haar eigen plezier. Deze
superieuree zelfcirculatie van de Gemeinsirm onder de regie van de zuivere rede wordt
doorr Lévi-Strauss geproblematiseerd en gerelativeerd, samengevat in de zin: "indianen
plukkenn 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
aanspraakk op zuivere autonomie en zuiver zelfbehagen. Indianen plukken bloemen en
verenn als ruilmiddelen, tekens volgens aposteriori geldige regels van communicatie. Er is
niett één waarde die boven elke prijs verheven is.
Niett 'onze' vermeend zuivere auto-affectieve relatie is de spil van binding en
ontbinding,, maar affecties ten opzichte van de anderen. Lévi-Strauss interpreteert
dergelijkee relaties nog wel tyloriaans als een oppositie. "De oppositie tussen mij en de
anderen"" (ESK, 84). Toch decentreert hij zo reeds de auto-suggestie van de Gemeinsmn
enn slaagt hij grotendeels in zijn kritiek op het etnocentristische denken van de westerse
metafysica.. De "a-centrische structuur", zoals Derrida in Het schrift en de differentie
betoogt,, is voortaan het uitgangspunt; deze "afwezigheid van een centrum is hier de
afwezigheidd van een subject en de afwezigheid van een auteur" (ED, 420-21). Tegelijk
echterr blijkt bij Lévi-Strauss de supplementaire ratio slechts een fractie te verschillen van
dee zuivere rede en "een ethiek van de aanwezigheid" luidt aldus "een nieuw humanisme"
inn (ED, 427). De "gemeenschappelijke grond" (ibid, 428) is de logica van wederkerigheid. .
Omdatt Lévi-Strauss pretendeert, ten aanzien van alle tradities en rituelen omtrent
hett huwelijk, het principe van wederkerigheid en de daarbij behorende elementaire
11

Gramas wijst op zowel de wijncultuur van de Fransen, als op het gebruik van bronwater in Turkije (Z>u
Sens,Sens, 161)
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structurenn bloot te leggen, heeft hij nog geenszins afscheid genomen van wat Dcrrida het

fonocentrismefonocentrisme heeft genoemd (DLG, 151). Fono-logocentrisme, met een identieke le
vormm en een identiek beginsel van totale circulatie, geldt ook voor Lévi-Strauss nog als
fundamenteell criterium. Het blijkt dat het vlechtwerk van gegeneraliseerde uitwisseling
nooitt volstrekt on-logisch kan beginnen, zelfs het allereerste "intuïtieve gevoeF(CC, 10;
RC,, 2) heeft een structurele functie. Het gaat altijd om een vervlechting van allerlei
tekenss en schema's. De winst van het structuralisme is dat de auto-effectiviteit is
getransformeerdd tot contingent effect-affect (dat wil zeggen, tot een 'factum' dat niet een
autonoomm effect of affect is), tot een relatieve - verschuivende en wisselende heteronomee grensbepaling: het ethico- en etnocentrische zelfbehagen dat zijn eigen en
anderee zaken regelt is ook altijd ontregelt. Deze heroriëntatie op de wederzijdse afhankelijkheidd van individuen en culturen - andere westerse en anders dan westerse, en
weerr anders dan anders - waarbij de dynamische analyse tot doel heeft om de werking en
splitsingg van grenzen tussen culturen aan te tonen, moet zeker beschouwd worden als een
momentt van deconstructie (DLG, 154).
Hett dominante model blijft evenwel dat van een culturele economie, de 'redelijke
zelfliefde'.. Dit "Griekse model van philia zou alleen kunnen worden 'verrijkt' met
datgenee wat het gewelddadig en op essentiële wijze tracht uit te sluiten" (PA, 333; 300).
Dee vraag is: hoe krijgen we ooit zicht op die verrijking en dat uitgestotene? Die
onzichtbaree (onuitsprekelijke) resten, die de logica's van wederkerigheid mogelijk en
onmogelijkk maken.

Hecentreringg van de Gemeuumn.
Alss laatste stap in een proces van generalisatie - en als voltooiing van een soort reflexieve
bewegingg - worden in De elementaire structuren de incidentele gevallen van de beperkte
uitwisselingg (l'échange restreint) als bijzondere gevallen van de gegeneraliseerde
uitwisselingg (l'échange generalise) begrepen. Lévi-Strauss werkt niet apriorisch,
subjectieff reflexief^ van singuliere 'bloem' naar de algemene subjectieve idee van
'harmonie',, maar aposteriori, objectief reflexief: van ogenschijnlijk toevallige relaties naar
éénn wereld van relaties (Ie monde des relations) (SEP, 553).
Dee structurele antropologie observeert hoe lokale krachten, als quasitranscendentalee werkingen, naar een wereld toewerken. Behalve in het proces van
uithuwelijkingg in dualistische organisaties, is de wisselwerking ook terug te vinden in de
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mythologiee van de gemeenschap, waar een quaa-kantiaam tweepartijenstelsel voortgezet
wordtt in "karakteristieke opposities" zoals rood en zwart, helder en duister, dag en nacht,
winterr 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 bevindingen van andere
antropologen,, zoals Tytor en Frazer, die eveneens onderkend hebben dat de dualistische
organisatiee een wijdverbreid fenomeen is - van Indonesië tot Tahiti, van de Australische
aboriginalss tot Noord-Amerika. Maar anderzijds distantieert hij zich ook van de
antropologenn die menen dat wederkerigheid beperkt is tot dualistische organisaties. Hij
keertt het argument om: er zijn niet even zoveel dualistische gemeenschappen als
fenomenenn van wederkerigheid, maar: het principe

van wederkerigheid bestaat

onafhankelijkk van toevallige organisatievormen, en dit principe kan behalve bij
dualistischee ook bij andere organisaties worden waargenomen: "essentieel is niet de
dualistischee organisatie, maar het principe van wederkerigheid" (ESK, 72). Als de
dualistischee organisatie een bepaalde "vorm van het principe van wederkerigheid" is, is
hett niet zelf een institutie maar eerder een verschijnsel waarin het principe van
wederkerigheidd op een bepaalde manier tot uitdrukking komt:

Somss heeft het principe alleen betrekking op sportieve competitie; in andere gevallen strekt het
zichh uit tot het politieke leven (en de vraag of het tweepartijenstelsel niet een toepassing is van
dualismee kan zonder absurditeit gesteld worden); in weer ander gevallen betreft het het religieuze
enn ceremoniële leven. Uiteindelijk kan het zich uitstrekken tot het huwehjkssysteem. In al deze
vormenn bestaat een gradueel en niet een wezenlijk verschil; een verschil in algemeenheid, niet in
soort.. Om hun gemeenschappelijke basis te begrijpen, moet men zich eerderrichtenop bepaalde
fundamentelee structuren van de menselijke geest (/ 'esprit humcdn\ dan op geprivilegieerde regio's
inn de wereld of bepaalde perioden in de geschiedenis van de beschaving (SEP, 95-96; ESK, 75).'

11
In het zevende hoofdstuk rekent Lévi-Strauss af met de "archaïsche illusie" dat er een wezenlijk
onderscheidd zou bestaan tussen het denken van kinderen en volwassenen, endaterindiezinookeen
onderscheidd zou bestaan tussen respectievelijk westerse volwassenen en 'primitieve' volwassenen (of
psychiatrischee patiënten): "het denken van de volwassene en het denken van het kind verschillen eerder
inn extensie dan in structuur" (ESK, 92). En: "Van geboorte af is ieder kind toegerust met het ontwerp
vann mentale structuren" (ESK, 93). Lévi-Straoss argument is dus dat verschillende culturen structureel
equivalentt zijn: "Hoe meer we doordringen tot de diepe niveaus van het mentale leven, des te meer
dienenn de structuren zich aan, waarvan het aantal in dezelfde mate afneemt als hun striktheid en
eenvoudd toeneemt'' (ESK, 94). Dus evenals kinderen en volwassenen structureel niet zouden verschillen,
verschillenn 'beschaafde' en 'primitieve' culturen niet
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Opp welk niveau dan ook, het principe van wederkerigheid is "altijd werkzaam en altijd in
dezelfdee richting, op elk ogenblik gebruikmakend van dikwijls fragiele en incomplete
institutionelee structuren, ter verwerkelijking van dezelfde doeleinden" (ESK, 76). LéviStrausss staat niet een soort universele sociaal-culturele wetgeving of een regulatieve
Redee voor ogen, maar eerder een sodaal-faktische werking, een kosmopolitisch streven
inn elke lokale cultuur. Aan de hand van vele voorbeelden, over vrijwel de gehele wereld,
kann deze werking "op een puur empirisch niveau" worden aangetoond, met behulp van
dee linguïstische "noties van oppositie en correlatie", waar uit moge blijken dat "het dualistischee principe niets anders is dan een modaliteit van het principe van wederkerigheid"
(ESK,, 83).
Eenn belangrijke aanwijzing voor dit kosmopolitische streven is hetfenomeenvan
hett verbod op incest in het geval van parallelle neven en nichten (de zoons van broers en
dee dochters van zusters). De handhaving van dit verbod blijkt in veel gevallen gepaard te
gaann met een geprefereerde relatie tussen kruiselingse neven en nichten (Ie manage entre
cousinscousins croisés). Realiseren we ons dat er louter op grond van het incestverbod geen
natuurlijknatuurlijk verschil is tussen parallelle neven-nichten en kruiselingse neven-nichten, dan
moett de voorkeur voor het kruiselingse huwelijk - een voorkeur dus voor een specifieke
vormm van incest - begrepen worden als een bijzondere voorkeur om verwantschapsrelatiess op een bepaalde manier uh te breiden. Het systematische en coherente
karakterr van een dergelijk kruiselings huwelijk getuigt volgens Lévi-Strauss van een
"logischee macht" (une puissance logique, SEP, 128; ESK, 100). Deze logische macht
vann wederkerigheid zet zich ook in allerlei andere gemeenschapsvormen voort.
Gemeenschappenn met een dualistische organisatie en gemeenschappen met een voorkeur
voorr het kruiselingse huwelijk komen weliswaar onafhankelijk van elkaar voor, maar
daarbijj geldt dat zij in een bepaalde relatie tot elkaar staan: "de afwezigheid van de eerste
kann worden gesupplementeerd (peut être suppléé) door de tweede" (SEP, 133; ESK,
103). .
Omm de universele geldigheid van het principe van wederkerigheid te kunnen
aantonenn moet de exclusieve koppeling van dit principe aan dualistische organisaties niet
alleenn worden losgelaten, de 'logische macht* van het principe van wederkerigheid zou
ookk juist daar werken waar een dualistische organisatie ontbreekt (het is er slechts een
moduss van). Het fiat alleen al, dat er tussen bloedverwanten een wisseling van sekse
plaatsvindtt - als een semiotische tekenwisseUng - heeft reeds in veel gemeenschappen
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gemeenschappenn voor het gezuiverde incestueuze kruiselingse huwelijk, zou blijken dat
hett incestverbod niet alleen een biologische o f morele institutie is, maar voortkomt uit
eenn oer-compensatiedrang om, door middel van seksuele inversie, anderen te begrijpen
alss "elementen van een geheel". De karakteristieken van deze macht, die Lévi-Strauss
laterr zelfe "de wet van wederkerigheid" (ESK, 144) noemt, omschrijft hij als volgt:

Datgenee waardoor het kruiselingse huwelijk wordt gekarakteriseerd, kan dus niet gereduceerd
wordenn tot het bestaan van een sociale grens (barrière) tussen biologisch identieke gradaties. Het
iss evenmin een puur negatieve grens (titrate) waarbij parallelle neven-nichten worden uitgesloten
vann huwelijk: het is een omkering van richting. De antipathie waarvan blijk wordt gegeven ten
aanzienn van parallelle neven-nichten verdwijnt niet alleen bij kruiselingse neven en nichten, zij
wordtt getransformeerd in haar tegendeel (elle se transforms en son contraire), dat wil zeggen in
affiniteit.. Het is derhalve onvoldoende om een geïsoleerde verklaring te geven van het verbod van
parallellee neven-nichten; het zou evenmin zin hebben om een interpretatie te geven waarbij de
kruiselingsee neven en nichten als mogelijke verbinding wordt ontkend. Het negatieve fenomeen en
hett positievefenomeenzijn niets op zichzelf, maar constitueren de elementen van een gebed (les
elementselements d'un tout). Als mijn algehele begrip juist is, dan moet men veronderstellen dat de
kruiselingsee neven en nichten worden aanbevolen om dezelfde reden (pour la même raison) dat
parallellee neven-nichten worden uitgesloten" (SEP, 166-167; ESK, 129).

Dee reason d'etre van de voorkeur voor het kruiselingse huv/elijk ligt besloten in het
principee van wederkerigheid, waardoor een directe vorm van incest wordt vermeden (de
kantiaansee categorische imperatief) maar tegelijk een indirecte vorm van incest wordt
gewenst.. Er lijkt welhaast sprake van een "positief gevoel" dat "niet van empirische
oorsprongg is" (5: 73.). Nu is ook te begrijpen waarom Lévi-Strauss in zijn inleiding het
incestverbodd een "schandaal" heeft genoemd: deze Regel verbiedt de ene vorm van incest
maarr leidt ook noodzakelijk tot de andere. Hiermee is tevens de stelling van Mare Shell
bevestigd,, dat de "doctrine van universele broederschap" - een doctrine die volgens hem
vann christelijke oorsprong is - "ofwel leidt tot het celibaat ofwel tot incest".1
Maarr meest is voor Lévi-Strauss een relatief begrip. Hij wijst er op dat Frazer
reedss de structurele «amwihang zag tussen uithuwelijking en het kruiselingse huwelijk. In
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tegenstellingg tot Frezer wil Lévi-Strauss echter de ruil begrijpen als "slechts een aspect
vann een globale structuur van wederkerigheid" (ESK,

137). Er schuilt een

kosmopolitischee logica in de ruil:: oppositie, symmetrie, en transformatie zijn
vermoedelijkk mentale operaties die in elke menselijke gemeenschap plaatsvinden. Enkel
enn alleen al de tekenwisseling van sekse tussen bloedverwanten heeft volgens LéviStrausss voor ved - westerse en niet-westerse - primitieve gemeenschappen verregaande
consequenties,, omdat daardoor de wederkerigheid tussen mezelf en anderen in gang
wordtt 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
hett dassificeringssysteem analyseert. Hij citeert Frazer instemmend: "It appears to have
originatedd in and to reflect as in a mirror, a system of group marriage" (ESK, 142). LéviStrausss 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 universele vorm van huwelijk", derhalve een "bijzonder geval
waaruitt de alomtegenwoordigheid (i 'omnipresence) van wederkerigheid, achter het
huwelijk,, zeer duidelijk blijkt" (SEP, 18S; ESK, 143). Vandaar dat hij ook "de gehele
structuurr van het huwelijk van kruiselingse neven-nichten" een "fundamenteel kwartet"
noemtt (SEP, 510; ESK, 442). Wederkerigheid is de universele vorm van sociaaleconomischh verkeer. En op grond hiervan kan Lévi-Strauss ook de voorwaardelijke
verhoudingg tussen de dualistische organisatie en het kruiselingse huwelijk omkeren: elk
huwelijkk komt tot stand op grond van wederkerigheid en dat resulteert zeer dikwijls,
maarr niet noodzakelijk, in een dualistische organisatie.
Dee overgang naar het tweede deel van De elementaire structuren - over de
gegeneraliseerdee uitwisseling - wordt reeds voorbereid in het eerste deel. De kwestie in
hett tweede deel is: hoe kan de geldigheid van de 'wet' van wederkerigheid worden
aangetoondd zelfs zonder dat er sprake is van een dualistische organisatie en/of beperkte
uitwisseling.. Het fenomeen van het kruiselingse huwelijk biedt houvast: het komt in
dualistischee gemeenschappen voor, maar ook daarbuiten. Bij ontstentenis van een
dualistischee organisatie, roept het verschijnsel van het kruiselingse huwelijk aldus de
vraagg op of er een structureel verband bestaat tussen beperkte en gegeneraliseerde
uitwisseling.. Volgens Lévi-Strauss is het "theoretisch noodzakelijk, zelfs voordat het
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feitelijkfeitelijk is vastgesteld" (ESK, 220), en dus dient er in het tweede deel aangetoond te
worden n
datt verwantschapssystemen en andere huwelijkstypen die tot nu toe als onverenigbaar zijn
beschouwdd met wat doorgaans 'huwelijk door uitwisseling' wordt genoemd, in feite wel gebaseerd
zijnn op uitwisseling (ESK, 233).
Hett traject dat Lévi-Stxauss in het tweede deel volgt om zijn these met empirisch
bewijsmateriaall te ondersteunen, zal ik niet uitvoerig bespreken. Het is mijn doel om aan
tee geven tot welke universele vorm de notie van structurele uitwisseling wel moet leiden:
dee recentrering van de Gemeinsirm.
Dee beperkte uitwisseling die veelal aangetroffen wordt bij dualistische
organisatiess kan schematisch worden weergegeven als een ruil (van bijvoorbeeld 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
will zeggen dat het "systeem alleen kan functioneren volgens mechanismen van
wederkerigheidd tussen uitsluitend twee partners of een meervoud daarvan" (ESK. 178).
Aann het eind van De elementaire structurenformuleertLévi-Strauss het als volgt: "als
eenn man uit A trouwt met een vrouw uit B, dan trouwt een man uit B met een vrouw uit
A"" (ESK, 440). Hier is dus sprake van een beperkte vorm van uitwisseling, waarbij direct
opvaltt dat een dergelijk systeem wel de mogelijkheid heeft om zich te verdubbelen, maar
datt de onderlinge uitwisselingsmogelijkheden tussen de koppels beperkt blijven. Voegen
wee bijvoorbeeld aan AB een koppel CD toe, dan vindt er wel uitwisseling plaats tussen
elkk koppel afzonderlijk, maar er blijft een hiaat tussen koppel AB en koppel CD etc. Voor
ditt hiaat zoekt Lévi-Strauss de oplossing in de gegeneraliseerde uitwisseling (en hij denkt
uiteraardd ook dat elke gemeenschap onbewust die oplossing zoekt).
Opp transcendentaal niveau stuitte Kant al op een aanverwant probleem. Laat ik
duss nog een keer terugblikken. Het systeem van de transcendentaalfilosofie kon begrepen
wordenn als een dualistischee organisatie, als we uitgaan van de beroemde formulering in de
inleidingg van de transcendentale logica Van der Logik überhaupt: "Gedachten zonder
inhoudd zijn leeg; aanschouwingen zonder begrippen zijn blind" (A 5 1 3 75). Aan deze
primairee oppositie, waarbij sprake is van wederkerige bepaling, binnen vervolgens
aanverwantee opposities worden gekoppeld. Het dichtst bij deze oppositie staan de
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begrippenparenn apriori/aposteriori en vorm/materie, vervolgens dienen zich koppels aan
alss noumenon/phaenomenon, gevolgd door opposities als intelligibel/sensibel en
geest/lichaam,, mogelijk gekoppeld aan subject/object, bovenzbineujk/zmnelijk, waarna er
nogg koppels als theorie/praktijk, zuiver/onzuiver, positief/negatief; etc. aan toegevoegd
kunnenn worden. De economie van de transcendentaalfilosofie kunnen we ook opvatten
alss voortvloeiend uit de fundamentele dichotomie of kloof waar Kant in de inleiding van
dee Kritiek van het oordeelsvermogen op wijst. Dan laat de probleemstelling en het doel
vann de derde Kritiek zich als volgt samenvatten. Er wordt een antinotmsche verhouding
tussenn natuur en vrijheid voorondersteld, en deze fundamentele antinomie kan binnen de
dualistischee organisatie in principe eindeloos worden gedifferentieerd en uitgebreid, maar
err ontbreekt een definitieve overgang of verbinding. De complexe dualistische organisatie
dreigtt voortdurend uk elkaar te vallen. De vereiste eenheid wordt ook tevergeefs in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen gezocht. Er is geen allerlaatste schakel in deze
'gegeneraliseerdee uitwisseling'. De unificerende interventie van de rede heeft in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen de functie om de culturele economie van een beperkte
naarr een gegeneraliseerde wederkerigheid te promoveren, het verheffen van een lokale
cultuurr tot een wereldcultuur van verwantschap.
Dee toch wel felbegeerde verbindende schakel is tegelijk eenriskantetoevoeging:
dezee transcendentale brugfunctie moet een a priori verboden vereniging van domeinen
herstellen,, bemiddelen. Het komt er op neer dat er tegelijk moet worden verenigd en
gescheiden.. Kant meende ten onrechte dat de zuivere rede autonoom en vrij over dit
exclusievee vermogen kon beschikken. Lévi-Strauss verlaat hel etnocentrische uitgangspuntt van de bewustzijnsfilosofie, maar zijn logica heeft behalve kritische ook problematischee consequenties.
Inn het tweede deel van De elementaire structuren wordt de omslag van een
beperktee naar een gegeneraliseerde uitwisseling aan de hand van gedetailleerd
etnografischh materiaal 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 wd qua omvang, maar niet in structureel
opzicht.. Gelet op het algemene doel en de functie van wederkerigheid - namelijk het
'zelfbehoud'' van een gemeenschap - Hjkt aan de beperkte uitwisseling zowel een nadeel
alss een voordeel te kleven. Het voordeel is de zekerheid van een korte cyclus van
wederkerigheid:: er is een garantie van direct vereffende schuld wat betreft het
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terugkrijgenn van een huwelijkspartner, zodat een uitgehuwelijkte vrouw niet als een
oneindigg verlies hoeft te worden beschouwd. Een mogelijk nadeel heb ik reeds
aangegeven:: de band tussen A en B onderling of tussen C en D onderling is weliswaar
hecht,, de band tussen koppel AB en koppel CD daarentegen willekeurig. Er is sprake van
eenn soort privatisering, een particularistische bundeling en daarom loopt het systeem van
beperktee uitwisseling altijd het gevaar uit elkaar te vallen of tot incest te vervallen, dat wil
zeggen,, het is mogelijk dat de koppels afzonderlijk steeds endogamer worden, ten
gevolgee waarvan het voortbestaan van elke gemeenschap afzonderlijk eveneens op het
spell komt te staan. Deze beperkte vorm, die als het ware een gefrustreerde totaliteit is,
streeftt wel naar meer uitwisseling, met echte anderen (anti-meest), maar dat lukt niet op
basiss van die te korte, te rigide cirkel. Verwantschapsrelaties onder regie van een
beperktee uitwisseling bieden in zichzelf niet de mogelijkheid tot een harmonische,
volstrektt continue uitbreiding.
Dee logische macht of kracht, die noodzaakt tot gegeneraliseerde uitwisseling lijkt
all deze nadelen van de beperkte uitwisseling ongedaan te maken. In relatie tot de
beperktee uitwisseling heeft de gegeneraliseerde, circulaire uitwisseling tot voordeel dat
hett aantal leden in principe oneindig uitgebreid kan worden, zodat beginnend met een
enkelee toevoeging (zeg C) er altijd volgt:
A->B-»>C-** ... n-^ A
Dee overgang van beperkte naar gegeneraliseerde uitwisseling impliceert dus tevens een
uitgesteldee wederkerigheid. Om nieuwe groepen als tussenschakels te kunnen inpassen in
eenn steeds ruimer wordende keten moet er een risico worden genomen: N + 1 moet (als
vertalingg van ilfaut) en leidt zeker niet direct of noodzakelijk tot A Die vreemde anderen
zullenn zich misschien niet gebonden voelen en er gewoon met de 'schat' vandoor gaan.
Voordeell van deze vorm van uitwisseling is evenwel dat elke leemte zich keer op keer
laatt vernieuwen. En het aspect van willekeur, dat bij uitbreiding van de beperkte
uitwisselingg steeds opspeelde, wordt door deze vorm van continue circulariteit stap voor
stapp gereduceerd. Sluit de cirkel zich echter, dan vindt er een vroeg of laat toch
kortsluitingg plaats (incest).
Gegeneraliseerdee uitwisseling heeft een universalistische potentie, het kan immers
voorzienn in de integratie van etnisch en geografisch ver van elkaar verwijderde groepen.
Vrijwell elke arbhrariteit en particuiariteit kan door deze circulatie worden geïntegreerd.
Omdatt er ook geen herhaalde uitwisseling plaatsvindt tussen koppels van arbitraire,
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exogenee groepen, maar in plaats daarvan de wederkerigheid wordt geregeld door middel
vann een homogeniserend eenrichtingsverkeer, kan elke groep, tegelijk met een
noodzakelijkee oriëntatie, beter zijn eigen identiteit behouden (B ontvangt van A een
huwbaree vrouw en huwelijkt niet een vrouw aan A uit maar aan C) (ESK, 289).
Err rest echter een probleem. Bij gegeneraliseerde uitwisseling is een groep een
uitgehuwelijktee vrouw definitief kwijt, en er is geen directe mogelijkheid om dit verlies te
herstellen.. N ontvangt wel van C, maar voelt zich niet automatisch verplicht om aan A, of
aaa nwie dan ook, iets terug te geven. Anders gezegd, het voorbegrip van plichtsgevoel
moett communaal dieper worden gefundeerd door een continu centrum, een censor die de
(vaakk zeer complexe) schema's van uitwisseJingsrechten en -plichten kent en toepast. De
gegeneraliseerdee uitwisseling veronderstelt dus een grotere mate van vertrouwen ten
opzichtee van het geheugen van de sjamaan of het opperhoofd, vooral wanneer de cyclus
uitt zeer veel tussenschakels bestaat en hij de enige grond (moderator of kennisbron) is
vann vereffening langs vele generaties.
Dee korte cyclus van de strikte exogamie had als voordeel dat de teruggave min of
meerr werd afgedwongen. In het geval van een gegeneraliseerde uitwisseling is de sluiting
vann de cyclus door de individuele betrokkenen nooit te voorzien, geenszins gegarandeerd,, maar vermoedelijk wel door het opperhoofd vurig gewenst. Deze vorm van
uitwisselingg is gebaseerd op de ambigue centrale macht en de iinilineaire noodzaak tot
vereffeningg van schuld (sluiting van de cyclus) en vermijding van incest (uitstel van de
sluiting). .
Hett noodzakelijke uitstel van volledige gegeneraliseerde uitwisseling houdt
verbandd met de invulling van het hiaat door het andere van de anderen. De volmaakte
totaliteitt van een gegeneraliseerde uitwisseling vernietigt zichzelf verstart in een
monolithischee gestalte. Er is altijd andersheid nodig, en de die andere zijn niet altijd
binnenn ons bereik, soms bevinden ze zich (vermoedelijk) ver buiten onze horizon. En
somss willen ze niks met ons te maken hebben. Maar wij moeten. Dit hiaat verschijnt voor
onss als noodzakelijk te vervullen eis, en het moet tegelijk noodzakelijk (maar ongewenst)
inn stand blijven. Het is "uitgestelde wederkerigheid" (ED, 23), het ongeemjke, "voorbij
alles.. Voor alles of na alles"(DT, 103; 77). De noodzaak van het erzyn van dit nooit uhoff ingesloten *gif valt buiten de logica van inlijving, maar is er zeker niet noodzakelijk
tegengesteldd aan. Die andersheid is echter wd iets fundamenteel anders dan een facticiteit
diee door ons kan worden geregeld, anders dan een beschikbaar en een volledig op ons
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afgestemdd gegeven. Dit met-cyclische moment - iets wat oneindig uitstel teweeg brengt
enn voortdurend de cirkel interrumpeert - is noodzakelijk binnen en buiten de structuur
vann wederkerigheid. Lévi-Strauss onderkent deze dubbele noodzaak niet.
Meerr dan eens benadrukt Lévi-Strauss echter wel dat systemen slechts modellen
zijnn om de etnologische empirie te begrijpen, en dat de praktijk bestaat uit mengvormen
inn 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
dee twee vormen van wederkerigheid als volgt: "Dit onderscheid komt mij vandaag de dag
naïeff over, omdat het te dicht bij de autochtone classificaties staat" (AS, 175; SA1, 150).
Maarr hij verwerpt het onderscheid niet, integendeel, hij corrigeert het onderscheid vanuit
eenn "logisch standpunt"; de beperkte uitwisseling wordt een speciaal geval van de
gegeneraliseerde:: "Vanuit een logisch standpunt is het veel redelijker (plus raisotmable)
enn efficiënter om de beperkte uitwisseling te benaderen als een speciaal geval van
gegeneraliseerdee uitwisseling" (AS, 175; SA1,151). De sociaal-culturele werkelijkheid is
zelfss nog veel redelijker: "Als de observaties in deze studie worden bevestigd door andere
voorbeelden,, dan zullen we waarschijnlijk de conclusie trekken dat zelfs geen enkel
bijzonderr geval zich in de ervaring volledig realiseert behalve in de vorm van een
imperfectee rationalisatie van systemen die niet kunnen worden gereduceerd tot dualisme,
waarachterr zij zich tevergeefs trachten te verschuilen" (ibid.). Zoals in de Gememsirm de
rederede in het geheim meespeelt, zijn lokale vormen van wederkerigheidd de maskers van één
systeem:: het systeem waarin (ook volgens Kant) alle neigingen samen kunnen worden
ondergebrachtt (5: 73.).
Hett dualisme is een imperfecte rationalisatie van een "cirkelnet" waar omheen een
anderee logica werkt. Vanuit de logica van wederkerigheid is echter de noodzaak van een
anderee interventie van iets volstrekt anders niet denkbaar. Elke chief (pnder)zo&t altijd
nieuwee mogelijkheden voor zijn eigen gift en eigen wetgeving ten opzichte van toevallige
enn relatief andere. Wil echter de cirkellogica niet a posteriori tot de structurele
absurditeitt van irrelationaliteit en incest leiden, dan moet deze ook altijd noodzakelijk
doorr andere interventies worden doorbroken. De noodzaak van dergelijke interventies is
vanuitt de transcendentale en de structurele optiek niet denkbaar, of slechts als overschot:
"dontt Pintervention nous semble résiduelle" QM, XL). De conclusie van dit hoofdstuk
luidtt daarom, dat affectieve (magische) interventies zich alleen op anti-transcendentale en
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anti-structurelee wijze kunnen aandienen, als andere imperatieven vanwege volstrekte
afteritert. .
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3.. PRAKTIJKEN VAN WEDERKERIGHEID.

Inn de Kritiek van de zuivere rede is reeds een voorvorm te vinden van de categorie van
wederkerigheidd zoals die ook later in Kants ethische en esthetische definitie van
gemeenschapp zal terugkeren: "Het woord gemeenschap is in onze taal dubbelzinnig, en
kann evenzeer commotio als ook commerchm betekenen. Wij bedienen ons hier van dit
woordd in de laatste betekenis» als een dynamische gemeenschap zonder welke zelfs de
lokalee (communio spatii) nooit empirisch zouden kunnen worden gekend"(A 213; B
260).. De genoemde dynamische gemeenschap vormt een "subjectieve gemeenschap" van
objectenn die " hun plaats in één tijd wederzijds (wechselseitig) bepalen, en daardoor een
geheell (ein Games) uitmaken". Wil dit geheel op "objectieve gronden berusten", dan
moett de relatie tussen de waarnemingen onderling worden voorgesteld als "een
wederzijdsee invloed, dat wil zeggen, als een reële gemeenschap (commercium) van
substanties"" (A 214; B 261). Hoewel het Kant zuiver te doen is om kentheoretische
kwesties,, lijkt hij hier toch reeds te anticiperen op de juridische definitie van commercium
zoalss omschreven in §62 van de Rechtsleer over het "wereldburgerrecht": "alle volkeren
bevindenn zich in een gemeenschap van de bodem, niet echter de rechtmatige
gemeenschapp van het bezit (communio) en daarmee van het gebruik of het eigendom
ervan,, maar van de fysiek mogelijke wisselwerking (commercium)" (6:352).
Inn de apodictische context van de Kritiek van de praktische rede was slechts
ruimtee voor de behandeling van zuiver ethische relaties, "onafhankelijk van al het
empirische"" (S: 68). Waarschijnlijk zag Kant zich daarom genoodzaakt om de analyse van
toevalligee complicaties, zinnelijke affecten, de dynamiek van wederkerigheid bij
contingentee ontmoetingen tussen individuen, mensen en dieren, culturen etc, in het
bijzonderr wat betreft de esthetische en erotische aspecten ervan, als het ware op te
schuivenn naar bijvoorbeeld de Kritiek van het oordeelsvermogen.
Inn de derde Kritiek wordt wederkerigheid aanvankelijk voorgesteld als
ondergeschikt:: "Nu houden we ons nog met de ondergeschikte vraag bezig: op welke
wijzee worden wij ons van een wederkerige subjectieve, onderlinge overeenstemming van
dee kenvermogens in het smaakoordeel bewust?" (KU, 57). Er zou al wel sprake zijn van
eenn doelmatige activiteit (abstchtliche Tütigkeit) die onze vermogens bespeelt (ins Spiel
setzen).setzen). De beantwoording van de vraag of en hoeveel (logisch) geweld deze Tatigkeit
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heeft,, wordt uitgesteld tot aan de Kritiek van het teleologische oordeelsvermogen. Ik ben
hett met George Dickie eens dat dit tweede boek(dceI) Kants "broadest and most
inclusivee scheme*' is en dat "his critical philosophy and his practical philosophy, as well as
hiss theory of taste, are nested within it".1 Om die reden zou dit werk ook kunnen worden
beschouwdd als de matrix van de Mytholopca \ immers: "het structuralisme is volstrekt
Ideologisch"" (HN.615; NM, 687).
Viaa de bespreking van voorbeelden op het vlak van de geologie, biologie en
antropologiee (KU, 229-231) komt Kant in §66 tot de definitie van het volgende principe:
"Eenn georganiseerd product van de natuur is datgene waarin alles doel en wederkerig

(wechselseitig)(wechselseitig) ook middel is" (KU, 239). Met 'causaliteit' wordt slechts een uiter
toevalligee relatie aangeduid, en dit begrip is daarom niet toereikend ter interpretatie van
dee levende natuur. In een georganiseerd organisme zou nog iets anders actief zijn, een
"innerlijkee doelmatigheid". Ter toelichting vervolgt Kant daarom ook: "Niets in dat
productt is voor niks (umsonsf), doelloos of aan een blind natuurmechanisme toe te
schrijven"" (ibid.). Deze werking kan toch echter niet eenvoudigweg methodisch worden
geobserveerdd (Beobachtung, ibid.) - zeer waarschijnlijk vanwege de innerlijke vorm
ervann (KU, 241).
Aangezienn ik in het voorgaande uitvoerig de herkomst en de werking van de lege
wederkerigee vorm en het problematische van Lévi-Strauss' observaties heb besproken,
will ik nu vooral de aandacht richten op de vraag hoe volgens Kant aan sommige
'uiterlijke'' relaties toch 'innerlijke doelmatigheid' kan worden toegeschreven. Bij wijze
vann toelichting op de titel Over het teleologische systeem in de uiterlijke verhoudingen
vanvan georganiseerde wezens merkt Kant meteen op dat "uiterlijke doelmatigheid een
volstrektt ander begrip is dan het begrip van innerlijke doelmatigheid". Dat roept direct de
vraagg op hoe Kant dan nog van één teleologisch systeem kan spreken. De innerlijke
doelmatigheidd zou zelfs in vrijwel geen enkele uiterlijke relatie kunnen worden
geobserveerd.. Het is daarom opmerkelijk dat Kant hier één uitzondering maakt en daarbij
zelfss van "samenhang" en "georganiseerd geheel" spreekt:

Err bestaat (es glbi) slechts één enkele uiterlijke doelmatigheid die met de innerlijke organisatie
samenhangt,, en die toch - zonder dat we ons hoeven af te vragen waartoe dit wezen dat zo
11
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georganiseerdd is had moeten existeren - in de uiterlijke relatie van middel tot doel werkzaam is.
Hett betreft hier de organisatie van beide sexen in relatie tot elkaar (in Beziehung aufeinander) ter
voortplantingg van hun soort. Omdat men bier evenals bij een individu altijd nog kan vragen:
waaromm moest zo'n paar existeren? Het antwoord is: dit paar vormt in de eerste plaats een
organiserendd geheel (ein orgamsierendes Game), hoewel niet een georganiseerd geheel in een
enkell lichaam (KU, 293, spatiëring van Kant).

Hett genealogische schema krijgt hier zijn eerste formulering, als een samenhang van
innerlijkee en uiterlijke doelmatigheid van twee lichamen die streven naar een
georganiseerdee totaliteit. Dit schematisme zal ook door Kant (en dus niet pas door Mauss
off Lévi-Strauss) als een totaal factum worden beschouwd, wat betreft politieke, morele
enn esthetische relaties, met als sleutelbegrippen monogamie, broederschap, genie,
vriendschap.. Tte Metafysica van de zeden is, zoals Jean-Claude Fraisse terecht stelt, niet
gebaseerdd op de volledige tabel van twaalf categorieën, er is inderdaad slechts één van de
twaalff categorieën overgebleven, vermoedelijk om teleologische redenen: de categorie
vann wederkerigheid.1
Inn Kants werk lijkt het belangrijkste wel altijd op het laatste moment te komen.
Hoewell in de Metafysica van de zeden de tabel van categorieën hoegenaamd geen rol
meerr speek, gebruikt hij wel door de gehele Metafysica van de zeden heen, en zelfs
veelvuldig,, de termen 'wederzijds' (wechselseitig) en 'wisselwerking' (Wechsehvirkung).
Opvallendd is de zeldzame formulering in §24 van de Leer van de deugd: 'het principe van
wisselliefde'' (das Prinzip der Wechseltiebe). Christine Korsgaard ziet wat betreft het
aspectt van wederkerigheid in het latere werk van Kant zelfs een hechte relatie tussen hem
enn Aristoteles: "Ik ontleen het idee dat persoonlijke relaties gekarakteriseerd zijn door
wederkerigheidd aan Kant en Aristoteles, twee van de zeer weinige filosofen in onze
traditiee die over dit onderwerp hebben geschreven".2 Maar niet alleen de persoonlijke
relaties,, de gehele Metafysica van de zeden staat in het teken van wederkerigheid, en
zekerr niet alleen wat betreft de metafysische grondslagen (Anfangsgründe). In de
inleidingg van de Rechtsleer (§B. Was ist Recht?), in de hoofdstukken over het privé-recht
waarr uitvoerig de concepten van commumo en commercium in hun onderlinge relatie

11
Jean-Claude Fraisse merkt op: "on remaiqoera évidemment que Ie plan suivi par ces deux ouvrages (de
tweee delen van de Metafysica van de zeden: de Rechtsleer en de Leer van de deugd, SvK) ne se fbnde
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wordenn geanalyseerd, in het bijzonder wat betreft het mijn en dijn (§§6-13), seksuele en
huwelijksee relaties (§24), geld (§31) en het werddburgerrecht (ius cosmopotiticum, §62),
komenn we het sleutelbegrip 'wederkerigheid1 tegen.
Wederkerigheidd heeft voorts niet alleen betrekking op juridische relaties, maar
voorall ook op (on)zedige affecties, en dat wil dus zeggen op zowel vluchtige alsook meer
bestendigee ethische en esthetische vormen van censuur (de s-census van het vorige
hoofdstuk).. In het tweede deel van de Metafysica van de zeden, de zedenleer {Leer van
dede deugd), blijkt wederkerigheid in de "liefdesplicht" te kunnen worden samengevat:
liefdee en respect kunnen wel van elkaar onderscheiden worden begrepen, maar ze zijn
"rundamenteell volgens de wet (dem Gesetze noch) altijd in een plicht met elkaar
verbonden,, en wel zo, dat nu eens de ene en dan weer de andere plicht, waaraan de
anderee akzessorisch gekoppeld is, het principe uitmaakt in het subject" (6: 448, §23).
Zelfss gevoelens kunnen dus als het ware tot een omvattend geheel worden gesoldeerd,
mitss ze maar gefundeerd zijn in het gelijkheidsbeginsel van de praktische rede, zodat "de
plichtt van wederkerige welwillendheid, volgens het principe van gelijkheid, mijzelf en alle
anderenn naast mij omvat" (6:451, §27).
Dee hierboven schetsmatig aangegeven toestand van effectieve wederzijdse
affectiess komt zeker niet uit de lucht vallen. Er is met andere woorden zorgvuldig kritisch
enn juridisch sleutelwerk aan voorafgegaan. In de Kritiek van het teleologische

oordeelsvermogenoordeelsvermogen lezen we reeds dat "alleen in de burgerlijke samenleving de g
ontwikkelingg van natuurtalenten kan plaatsvinden" (KU, 301). Deze bestemming heeft
haarr juridische basis in §44 van de Rechtsleer, er volgt immers "a priori uit de redelijke
ideee (a priori in der Vernunftidee)n dat mensen hun natuurtoestand verlaten "waarin een
iederr zijn eigen zin volgt" om onvermijdelijk met elkaar in contact te treden (mit denen in

WechsetwirhmgWechsetwirhmg zu geraten er nicht vermeiden katm) en zich te verenigen in
samenlevingsvormm volgens burgerlijke wetgeving (6: 312).
Kantt meent dat alle ogenschijnlijk toevallig tegengestelde affecten, waarderingen
enn belangen (in de grond de strijd tussen mijn en dijn) door middel van praktijken van
wederkerigheidd kunnen worden verenigd en vereffend. Het geheel moet zich onder druk
vann "wetmatig geweld" (ibid.) organiseren, als van nature geïnitieerd door een wilskracht
mett universeel geldige fundamenten. Kant is echter realist en empirist genoeg om,
behalvee aan metafysische, absolutistische effecten en affecten, ook waarde te hechten aan
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dee inwerkingen van toevallige wereldse restricties en interferenties van sociale en
geografischee aard. Hoewel de empirie volgens transcendentale beginselen nooit een
zuiverr logische status kan krijgen, en dus sociaal-historische gebeurtenissen voor Kant
ookook altijd arbitrair moeten zijn, lijkt er in de Metafysica van de zeden een wezenlijke
verschuivingg op te treden, zodat dit werk samen met de Mythological welhaast een
twee-eenheidd lijken te vormen. Extremes meet
Inn de Metafysica van de zeden krijgen lichamelijk-zinUtiglijke limitaties een quasitranscendentaall karakter en een affectief-Iogische natuur. Omdat de lichamelijk-fysische
ruimtee globaal bezien beperkt is, moeten alle mensen op een of andere manier wel met
elkaarr in een natuurlijk geheel leven, een relationele ruimte. Er schuilt in dit moeten van

Ge-mein-schqftGe-mein-schqft een meer dan toevallige restrictie van het mein, een oneindig logisch
affectievee wisselwerking, als noodzakelijk effect van 'ons verblijf op aarde'. Alsof Kant
reedss anticipeert op een structurele gegeneraliseerde uitwisseling van verstrooide
gegevens.. Bc citeer §13 van de Rechtsleer, "als de aarde een oneindig vlak was, zouden
dee mensen zich daarop zo kunnen verstrooien (zerstreuen) dat ze zelfs geen enkel contact
mett elkaar zouden maken, en dan zou dus hun gemeenschap (Gemeinscnqft) niet een
noodzakelijkk gevolg zijn van hun verblijf op aarde" (6: 262). Mensen komen elkaar a
posterioriposteriori onvermijdelijk tegen, en dus moet het quasi-transcendentale commercium ook
well een noodzakelijk 'gegeven' worden. Met andere woorden, in de Metafysica van de
zedenzeden wordt de praktisch noodzakelijke werking van de redelijke wet uitgewerkt als
'totaall sociaal feit'. De feitelijke voorwaarde voor de noodzaak is de begrensde aardbol,
dee transcendentale voorwaarde is de Gemeinsinn in de vorm van "liefdesplicht" (§23).
Geïnitieerdd en gereguleerd vanuit een apriorisch praktisch standpunt, vormt de
ideee van een (wereld) gemeenschap, zoals die ook verder in Naar eeuwige vrede gestalte
krijgt,, de keerzijde van de Mythohgica 's. Ook Levi-Strauss tracht alle ethico-esthetische
relatiess te begrijpen binnen het kader van een globaal werkend genealogisch schema, alsof
hett een natuurwet betreft:

Dee theorie van de wederkerigheid is niet in het geding. Zij blijft vandaag, voor het etnologische
denkenn op een even zekere basis gevestigd zoals de theorie van de zwaartekracht voor de
astronomie.. Maar deze vergelijking bevat een les: in Rivers heeft de etnokgie haar Galilei
gevonden,, en Mauss was haar Newton. Laten we alleen hopen, in een wereld die nog veel
ongevoeligerr is dan die van de oneindige ruimtes (waarvan de stilte Pascal beangstigde), dat de
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zeldzamee zogenoemde dualistische relaties, die nog steeds functioneren, op hun Einstein kunnen
wachten,, voordat voor hen - minder duurzaam als ze zijn dan de planeten - het laatste uur van hun
desintegratiee heeft geslagen (AS, 188; SA1,162).
Kantt heeft misschien ook wel eens aan een soortgelijke parallel gedacht (met Rousseau in
dee rol van Galilèi of Copernicus), zichzelf wellicht als de Newton van de metafysica
beschouwend.. Newtoniaans formuleert hij in de opening van §62 van de Rechtsleer het
principee van het kosmopolitische recht tussen volkeren als "de redelijke idee {Vermmfiidee)idee) van een vreedzame, hoewel nog niet meteen vriendschappelijke (wenn gleich noch
nichtnicht freundschqftliche), gangbare gemeenschap van alle volkeren op aarde die met
elkaarr in effectieve relaties kunnen komen" (6: 352). Het gaat hier voor Kant om een
grondgeloof,, of zo men wil één grondwet, ten behoeve van een vreedzame
wereldgemeenschap,, maar - zo nuanceert Kant moreel-teleologisch - nog niet meteen een

vriendschappelijkevriendschappelijke wereldgemeenschap. Wie of wat zou de vriendschap, in een
diee vrij, wederkerig en broederlijk verenigd is, nog in de weg kunnen staan?
Hett kosmopolitische idee van vreedzame totaliteit is de voorloper van Mauss'
'totaall sociale feit' en vormt het principe van Lévi-Strauss' structurele wederkerigheid.
Zowell bij Kant als Lévi-Strauss vormt een logica van wederkerigheid, als een quasinatuurwet,, de leidraad voor mondiaal sociaal-cultureel verkeer. In dit hoofdstuk zal ik in
detaill nagaan hoe deze werking allerlei praktische transcendentale facetten heeft, om ten
slottee de eerste contouren van een mythologisch kosmopolitisme in de Mythologica 's na
tee trekken.
Omdatt Kant in zijn latere werk een veelomvattende, zelfs kosmopolitische
betekeniss toekent aan het concept van wederkerigheid is de vraag gerechtvaardigd of hij
misschienn toch ook in zijn vroegere werken, met name in de drie kritieken, niet alleen
schematischh de analogie van commercium uitwerkt, maar wellicht reeds volgens een
(teleo)logicaa van wederkerigheid heeft gedacht, zonder zich daarvan bewust te zijn, of
zonderr het altijd expliciet te vermelden.
Bcc onderscheid als eerste een kentheoretische wederkerigheid, de aanwijzingen
hiervoorr zijn op enkele plaatsen in de Kritiek van de zuivere rede te vinden. Ten tweede
komtt een esthetische wederkerigheid aan de orde. In het vorige hoofdstuk is met behulp
vann de analyse van Benveniste gebleken dat het begrip Gemeinshm verband houdt met
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hett Latijnse communis en met het dubbelzinnig begrip van sensus en census. Hiervan
uitgaandee vat ik (te Gememsmn op als de arena en de s-census van twee spelers: het
sensoriumm van de geniale kunstenaar en de censuur van de kritische (smaak)rechter. De
derdee praktijk van de liefdesplicht is de morele en seksuele wederkerigheid. Tot slot,
maarr zeker niet het onbelangrijkst, waarschijnlijk ook niet volgens Kant zelf, bespreek ik
dee juridische en politieke wederkerigheid, met name te vinden in de Metafysica van de
zedenzeden en in Naar eeuwige vrede.

Kentheoretischee wederkerigheid.
Zoalss ik in het begin van dit hoofdstuk heb gezegd, springen de definities van communio
enn commercium nog wd het meest in het oog (A 213; B 260). Als we echter uitgaan van
dee beroemdeformuleringin de inleiding van de transcendentale logica Von der Logik

überhaupt:überhaupt: "Gedachten zonder inhoud zijn leeg; aanschouwingen zonder begrippen zijn
blind"" (A 5 1 3 75), kan mogelijk zelfs de gehele transcendentale praktijk van
kennisverwervingg begrepen worden als organisatie van wederkerige opposities. Met
anderee woorden, om de 'lege gedachten' te 'vullen' en anderzijds de 'aanschouwing'
ziendd te maken, moet het transcendentale subject zijn kenvermogens op evenwichtige
wijzee coördineren. "Bij Kant, niet anders dan bij Leibniz en Descartes, bestaat de
rationaliteitt daarin 'dat men zowel in het opstijgen naar hogere klassen als in het afdalen
tott lagere soorten, de systematische samenhang voltooit'".1 In verband met deze
cirkelbewegingg gebruikt Kant, vrijwel als equivalent van 'afdalen' en 'opstijgen',
respectievelijkk ook de termen subsumeren en reflecteren. Deze vorm van wederkerigheid
iss gericht op het instellen en bestendigen van een zuiver redelijke hiërarchische
verhouding.. De subsumerende activiteit behoeft nauwelijks toelichting:

Wanneerr het verstand in het algemeen wordt verklaard als het vermogen tot hetformulerenvan
regels,, dan is het oordeelsvermogen het vtïinogen onder de regels te subsumeren, clat wü zeggen,
tee onderscheiden of iets onder een gegeven regel valt of met (A132;B 171)

Hett oordeelsvermogen is in eerste instantie ondergeschikt aan de hogere kenvermogens,
datt wil zeggen, het staat lager dan de rede en het verstand, omdat deze beide een

'Adoroo,, llaAaiuaIXaleJatkderAuJkJfamg,14.licLdtaatvM
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wetgevendee macht uitoefenen. Het oordeelsvermogen heeft niet die autonome macht. Dit
vermogenn is echter niet machteloos, maar moet altijd wel ondergeschikt zijn, en derhalve
onzelfstandigg blijven (het is een soort intellectuele agrariër). Dat vermogen wordt door
hett verstand, indirect door de rede, als een knecht ingeschakeld om de feiten en
waarnemingenn te rangschikken onder regels of wetten.
Dee genoemde a priori regels moeten volgens Kant altijd eerst gegeven zijn, maar
zee kunnen niet in het luchtledig werken. Iets moet er onder vallen, iets moet uit- en iets
moett ingesloten worden. Kants ontwaken uit de rationalistische lege droom van
alziendheid,, heeft hem doen beseffen dat de begrippen van de zuivere rede in volstrekte
onafhankelijkheidd van de fenomenen nog geen 'harde* kennis inhouden. Zonder
fenomenalee bindingen kunnen de verstandelijke en redelijke inzichten nooit verwerkelijkt
worden.. Uitsluitend door de limitatie, de uit- en insluiting van een soort oneindig
bewerkbaree fenomenaliteit kan de regel zijn algemene geldigheid bewijzen.
Alss pendant van de hierboven kort omschreven activiteit van subsumeren, dient
zichh binnen het transcendentale spectrum, als vanzelfsprekende antipode, de activiteit van

reflecterenreflecteren aan. Met behulp van reflectie beoogt Kant de altijd resterende, wispelturig
zwermm van wilde gegevens transcendentaal te oriënteren, als in- en aanvullingen van het
geheell van ervaringskennis. In hoofdstuk IV van de inleiding tot de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen schrijft Kant de dubbelactiviteit van subsumptie en reflectie ge
aann het - ondergeschikte - oordeelsvermogen. In de Kritiek van de zuivere rede
daarentegenn is het reflecteren nog niet een uitgesproken taak van het oordeelsvermogen,
maarr van de zuivere rede. In het aanhangsel (Anhang) van de transcendentale analytiek,
wordtt onder de noemer "Over de amfibolie van de reflexiebegrippen door de verwisseling

(Verwechslung)(Verwechslung) van het empirische en het transcendentale gebruik van het verstan
activiteitt van de "transcendentale overweging {reflexio, Überlegungf (A 2623 319)
geïntroduceerd.. Het kan geen toeval zijn dat Kant deze transcendentale overweging op
hett allerlaatst vastknoopt aan de transcendentale analytiek. Deze amfibolische plaats dubbelzinnigheid,, twijfel - moet haast wel een ambigu aanhangsel vormen van de zuiver
theoretischee rede. In luttele pagina's ontvouwt Kant zijn overweging over "een bloot
iets"" (e/w blofies Etwas A277; B 334). Deze tekst gaat over niets minder dan een
onplaatsbaree plaats. Het gaat over iets "waarvan dus onbekend is of het in ons of ook
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buitenn ons aan te treffen is, of het met de zinnelijkheid tegelijk zou worden opgeheven o£
wanneerr we die wegnemen, het nog zou resteren (ubrigbleibeny (A 288; B 344-45).
Uitt de transcendentale overwegingen, met betrekking tot de functie van die
plaats,, blijkt dat de onmogelijke voorstelling ervan niet anders kan functioneren dan ten
dienstee van een praktisch doel: het is een lege voorstelling "en dient tot niets anders dan
dee grenzen van onze zinnelijke kennis te markeren (bezeichnen), en een ruimte (Raum)
overr te laten, die wij door mogelijke ervaring noch door het zuivere verstand kunnen
invullenn (ausfuUerif (A 288-89; B34S). Ik ben in het voorgaande al ingegaan op de
herkomstt van de 'lege plaats' en daar is reeds gebleken dat de onderneming van de
KritiekKritiek van de zuivere rede van aanvang af een praktisch doel dient: "om voor het
gelovengeloven plaats te verkrijgen (Platz zu bekommenf (B XXX, curs, van Kant). Op de
specifiekee praktische aspecten van dh geloof kan nu (wellicht ten overvloede) ook
kentheoretischh worden gewezen.
Dee actieve grensstelling ten opzichte van de zinnelijkheid is tegelijkertijd
gemarkeerdd als streven tot invulling. Deze a priori praktische actie impliceert een
rigoureuzee praktijk, tot uit- en insluiting van de dubbelzinnige zinnelijkheid, die reeds met
vervee aan het begin van de amfibolie is aangekondigd: "Deze transcendentale overweging
iss een plicht (Pflichf) waarvan niemand zich kan vrijspreken (hssagen), als hij iets
(etwas)(etwas) a priori over dingen wil oordelen (A 2 6 3 3 319). Een kleine 'e' en een grote 'e'
vann etwas moeten kennelijk tegen elkaar worden uitgespeeld, opdat iets één kan worden:
alss we iets (etwas) willen zeggen over dingen, moet eerst en a priori een naakt iets of
EtwasEtwas überhaupt (A 2853341) zijn grens stellen. En Etwas moet die naakte grens ook
oneindigg articuleren als eenheid. Dat is de plicht tot wederkerigheid, waarvan niemand
zichh kan vrijspreken.
Alss neveneffect van de categorische imperatief zou de plicht van de
transcendentalee reflexie een structureel aanhangende plicht genoemd kunnen worden, het
iss het noodzakelijke voorbegrip, als tegenhanger en voorgevoel van de categorische
imperatief.. De tabel van de categorieën krijgt daarom mer een supplement in de "tabel
vannreflexiebegrippen"(A 2703 326). Het zou te ver voeren om de gehele 'amfibolie' te
bespreken,, ik wijs nu slechts op de vier belangrijkste punten die deze plicht kenmerken.
Omm te beginnen is er vanuit rationalistisch perspectief (Leibniz) geen onderscheid te
makenn tussen twee identieke objecten (twee druppels water), toch is deze "schijnbare wet
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geenn wet van de natuur", want twee identieke objecten verschillen ook altijd in
ruimtelijkee zin, in "verscheidenheid van plaatsen" (Verschiedenheit der Orter, A 272; B
328).. Vervolgens is op basis van rationalistische beginselen elke tegenspraak wellicht op
tee lossen, er is echter toch ook nog zoiets als een "rede tegenstrijdigheid (reale

Widerstreii),Widerstreii), "krachten .. die in tegengestelderichtingwerken en .. wederkerig afbreu
doenn aan elkaar {wechselseitige Abbruch) (A 273-2743 329-330). De monadologje van
Leibniz'' ratio schiet tekort wat betreft de "werkzame relatie" tussen defysischedingen,
wantt hij verklaarde de "wederkerige (wechselseitige) correspondentie" uit "de eenheid
vann de idee" (A 275; B 331). De uiterlijke relatie tussen de dingen zijn alleen voorstelbaar
"mett behulp van een begrip van hun wederkerige werking (wechselseitige Wirkung,
ibid.)".. Samenvattend: Kant doet hier in vier momenten zijn plicht om de schijn van
rationalistischee eenheid een 'natuurlijk' tegenwicht te bieden. Leibniz liet immers "aan de
zinnenn niets anders over dan de verachtelijke bezigheid om de voorstellingen van het
verstandd te verwarren en te vervormen" (A 2763 332).
Inn alle gevallen waarin de theoretische blik geen directe invloed kan uitoefenen op
toevalligee gegevens, is hij (aan zichzelf) verplicht deze 'bijzondere gegevens' met behulp
vann zijn reflecterende oordeelsvermogen terug te brengen of rechtsomkeert te laten
makenn (reflexio). Deze aanhangende plicht tot wederkerigheid moet tot effect hebben dat
elkk bijzonder gegeven zich oriënteert op de invulling van het transcendentale. Het
aanhangendee imperatief resulteert in een onophoudelijk 'sollen' van en met de gegevens.
Dezee plicht lijkt als twee druppels water op de plicht zoals die in de Leer van de deugd
wordtt omschreven: I k wil dat ieder ander welwillend (benevolentiam) jegens mij is; ik
moett dus ook (ich soil also auch) tegen ieder ander welwillend zijn". Dit is "de plicht van
hett wederkerige wehviUen" (6: 451, §27).
Zoo is ook later het esthetisch oordeelsvermogen van nature begiftigd met de
specialee taak - ogenschijnlijk zonder doel - om altijd het bijzondere aan het algemene
terugg te geven. Het algemene moet hoe dan ook worden gevonden (juist omdat het er van
aanvangg niet is) uit hoofde van de verplichting tot oriëntatie: "is echter uitsluitend het
bijzonderee gegeven (gegeben), waarbij het oordeelsvermogen het algemene moet vinden
(finden(finden soil), dan is het oordeelsvermogen louter reflecterend" (KU, 15).
Geenn enkel gegeven mag buiten de dominante structuur vallen van autonome
onderwerping,, een in- en verdelend vermogen opereert met een praktisch-logische
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dubbelrol:: allereerst moet het oordeelsvermogen meewerken met onderwerping van de
fenomenenn aan de regel (subsumptie), en voorts moet dit vermogen meewerken met het
redelijkee verlangen tot herstel van alle breuken met het algemene. Er is niet één breuk of
kloof::

breken

en

herstellen

is

de

(oneindige)

transcendentale

praktijk.

De

ontwikkelingshulpp van het oordeelsvermogen moet onophoudelijk onderwerpen en
tegelijkertijdd helpen de schade op te heffen (verheffen, genezen, helen etc.). De logica van
wederkerigheid,, op grond van de praktische interventie van de zuivere rede, dient het
ideaall van een allesomvattende hoofdtooi, een hypersymmetrische totaliteit.
Dee kentheoretische logica van wederkerigheid kan nog iets nader worden
toegelichtt met behulp van §§81 en 82 van de Logik. Daar omschrijft Kant het
onderscheidd tussen subsumptie en reflectie op eendere wijze, hij voegt er echter een
interessantt onderscheid aan toe: de oordelen die zich richten op het bijzondere om tot het
algemenee te temen, worden verdeeld in de subgroepen "inductie" en "analogie". De
opmerkingg bij zijn beknopte uiteenzetting citeer en vertaal ik bijna volledig:

Dee inductie concludeert dus van het bijzondere tot het algemene (a particular! ad universale)
volgenss het principe van generalisatie {AUgemeinmachung); wat voor vele dingen van een soort
geldt,, geldt ook voor de overige. De analogie concludeert van een particuliere gelijkenis

(parttcularer(parttcularer Ahnlichkeit) tussen twee dingen (zweier Dinge) lot een totale gelijkenis, volgens he
principee van specificatie (Spezifikation): dingen van een soort, waarin men veel overeenkomsten
ziet,, komen ook voor de rest (mijn curs.) overeen, wat we in enkele van deze soort wel kennen
maarr bij de andere niet waarnemen (9:133).

Hoewell de kwestie van inductie niet onbelangrijk is, is voor de logica van wederkerigheid
hett analogisch reflecterende oordeelsvermogen relevanter.1 Voor de werking van de
menselijkee rede wijst Kant zelfs in De religie binnen de grenzen van de blote rede op de

11

Gemot BÖhme heeft bij zijn beschouwing over het 'reflecterende oordeel' vooral aandacht voor de
subgroepp van 'inductieve' oordelen': "die leflefcaerende Urteilskraft ist nach Kant dasjenige Vermogen,
nutt dem der Mensen, oder baser gesagt der Foracher, versacht, eiroxme, besondere Nsturgesetze
aufzufinden.. Das ist natmiicfa das Problem dertaduktioa:Wie lonmttinan ven Daten zuGeseteen?'(G.
Böhme,, 66). Deze benadering lijkt aan te statten bij die van Gnyer, wanneer mj voorsteft om van twee
soortenn reflexieve oordelen te spreken (1979, 110 e.v.). Gnyer wil een onderscheid maken tussen
enerzijdss het inductieve bewustzijn van een gewaarwording (dat geproduceerd wordt door een bepaald
object),, en anderzijds de aanspraak op algemene geldigheid van een gewaarwording. Govers eerste soort
reflexievee oordeel is inductief, het tweede soort coniniunicaticCZowd by Bomne als wj Gnyer verdwijnt
bett analoge karakter van het reflecterende oordeel uit beeld. In mijn analyse staat daarentegen het
analooganaloog reflecterende oordeel centraaL
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onontbeerüjkheidd van het "schematisme van de analogie" (6: 81, voetnoot). We kunnen
stellenn dat Kant, voor de adequate werking van het oordeelsvermogen, zelfs een dubbele
omkeringg om puur praktische overwegingen noodzakelijk acht: het reflexieve oordeel
wass de inversie van het subsumerende oordeel (met betrekking tot de relatie tussen het
bijzonderee en het algemene), en vervolgens is binnen de klasse van reflexieve oordelen
"dee analogie" nogmaals de inversie van "de inductie" om de "rest" samen te voegen (met
betrekkingg tot de relatie lussen het ene en het vele, maar ook tussen hetzelfde en het
andere).. Samenvattend: de werking van de 'volmaakte' inversie van het subsumerend
oordeell moet gevonden worden in het analogisch reflecterende oordeelsvermogen. Dit
verfijndd afgestemde kenvermogen heeft de taak om elk singulier andere in totale
overeenstemmingg te brengen met het 'zelfde'. Zelfs de niet waarneembaar rest kan zo
wordenn herleid tot hetzelfde. Deze analogjca van reflexies is vrijwel identiek aan de
operatiess van de structurele logica in de Mythologica's:uJk ontdekte een objectieve
reflectie".1 1

Dee esthetische doelmatigheid.
Hoee de wederkerigheid als een esthetische wisseltruc werkt, moge blijken uit de bekende
passagee in de Kritiek van het oordeelsvermogen §16, waar een bloem als inzet dient:

Watt een bloem voor een ding zou moeten zijn (för ein Ding sein solfy, weet behalve de botanicus
nauwelijkss iemand, en zelfs hij, die daaraan het bevruchtingsorgaan van de plant kent, Iaat dit
natuurlijkee doel buiten beschouwing in zijn smaakoordeel over de bloem (KU, 69).
Waartoee de bloem ethisch en praktisch dient, weet misschien alleen Kant: het sollen met
dee bloem - dat wil zeggen het censureren van al het gedoe dat bij de voortplanting komt
kijkenn - lijkt op een subtiele en zeker niet ongeforceerde wijze gerelateerd aan het eerdere
'sollen'' van de amfibohsche rede. De deskundige, die het voortplantingsgeheim van de
bloemm kent, moet dit natuurlijke doel van seksueel contact buiten beschouwing laten, wil
hijj een 'innerlijke doelmatigheid* kunnen onderkennen. Het smaakoordeel substitueert en

11

Eribon, De prés et de loin, 140.

192 2

sublimeertt natuurlijke, seksuele logica van wederkerigheid tot een 'hogere' logica. En
dezee dynamiek moet "zonder dwang en onvoorzien (unabsichtlicHf (KU, 177) schijnen.1
Dee bloem, losgesneden van zijn functie van voortplanting, is voor de metafysicus
eenn bijzonder reflexieve verschijning. Als de botanicus zijn begrip en verstand
subsumerendd gebruikt, dan verdwijnt zijn gevoel voor dh erotische Ding an sich
(wanneerr men objecten volgens nietsverhuHende begrippen beoordeelt, gaat elke
voorstellingg van schoonheid verloren). Als voortplantingsorgaan is de bloem slechts een
uiterlijkee schakel, maar door de afsnijding (Lévi-Strauss gebruikt termen als insnijding of
besnijding)) kan de innerlijke met de uiterlijke doelmatigheid van de bloem worden
verbonden.. Anders gezegd: laat de botanicus redefijkerwijs het 'systeem' van
voortplantingg buiten beschouwing en bekijkt hij de bloem niet alleen als functionele
schakel,, maar ook als iets zuiver losgesneden en op zichzelf, zonder lichamdijk-seksuele
connotatiess en zelfs met de afwijzing ervan, dan is de bloem toch bepaald niet nutteloos:
zijj dient als spil tot bovenzinnelijkheid, ter inschakeling van zuiver welbehagen (Gunst).
Dezee hist is het helende gevoel, de noodzakelijke compensatie voor de ethische autoeffectievee aftreuk of insnijding die altijd met pijn gepaard ging (Achtung-Verachtung).
Omm die werking te kunnen voelen, moet er natuurlijk, ook a posteriori, worden gesneden.
Reedss in de esthetische reflexie omtrent de (snijbloem, is de categorische imperatief
gebodd tot (uit)wisseling effectief.
Err zijn veel meer gegevens waar het zelfgevoel zich mee kan tooien en voltooien.
Afwisselendd subsumerend en reflecterend binnen en buiten de grenzen van de
wetenschappelijkee praktijk kunnen misschien wel alle gegevens worden gereguleerd door
dee pure zelf-lust-pijn die altijd zin heeft in het geheel (das Game). Het esthetische
vermogenn moet onophoudelijk bezig gehouden worden, het is de geheime hist van de
redee die als knecht dient op weg naar de redelijke Idee. Met tal van geforceerde en
forcerendee listen bespeelt de zuiverende rede het eigen oordeelsvermogen. Zijn hist mag
nooitt volstrekt zuiver gescheiden zijn van zijn praktische rede, de rede moet de hist iets te
spelenn geven. 2
11

De kentfaeofetisdt-esthstisebe praktijk van snbstitntie en «Mmitii» «peelt zich niet alken afrond
bloemenn in de Kritiek van het oordeelsvermogen: detoupin de denle voetnoot van (17 (en ook aan het
eindee van $33) ofderoosm&crociaalm dit v e A ^
Vermmft
deerooseen aantal keren gebruikt als metafoor voor de eenheid van kennis (A 293 45; maar ook B 70).
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In zijn Antropologie tn pragmatisch opzicht erkent Kant de listigheid van Swift: "Met geweld kan
tegenn de zinnelijkheid in de neigingen iiiet» nitgericht wonien, men moet«
zoalss Swift zegt, de walvis een ton geven om mee te spelen,terredding var. het schip" (7:152).
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Famüiairtt relaties.
Overr derelatietussen verstand en verbeelding, gevoel en rede, met daarbij het cruciale
begripp van 'spel', is veel te zeggen.1 Zeer relevant is in dit verband Gasché's typering van
dezee relatie als "reciprocal animation".2 Ook Lyotards commentaar is verhelderend: "als
dee 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
doelmatigheidd 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
kritischee tekst heen werkt".3 Deze reflexieve manier van denken houdt verband met
relatiess die Kant typeert als "de familie van de hogere kenvermogens" (KU, 13).
Waarschijnlijkk is dit voor Lyotard de aanleiding geweest om enkele pagina's te wijden
aann "een familieroman van het verhevene". De Rede krijgt daarin de rol van de Vader, de
Verbeeldingg (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 de bloem
vann een liefde". 4 Lyotard interpreteert de verhoudingen tussen de 'familieleden' op een
manierr die enigszins lijkt op Wittgensteins benaderingswijze van de verschillende spelen:
"dee spelen vormen een familie".' Maar ten aanzien van de Vader en de Moeder is er
volgenss Lyotard ook iets opmerkelijks aan de hand, Lyotard stelt namelijk dat deze
"verwekkerss voortkomen uit twee vreemde families".6 Lyotard legt (bewust of
onbewust)) een verband tussen Kants apriorische families en Lévi-Strauss' principes van
endo-- en exogamie.
Inn Kants systematiek sluiten de rede en het gevoel elkaar inderdaad uit, zij zijn
vreemdelingenn van elkaar. Maar is deze scheiding redelijkerwijs gewild, of door een
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Enkele waken beschouw ik als standaard commentaar: Walter BiemeL Die Bedeuttmg von Kants
BegrundungBegrundung der Aesthetik fur die Philosophie der Kunst, Kölner UnivcrsitStsvtaiag, 1959; Jens
Kukakampff.. Kants Logik des asthetischen Urteils, Frankfort a M. 1978. Hoewel Hnizinga niet
explicktt op Kart ingaat, kan zijn #o»»Zj/df^
1985) als algemeen commentaar niet
ongenoemdd blijven, en ik shut me dan ook gebed aan bij zijn opmerking: "Wedstrijd en vertoning
komenn dus niet als vermaken uit de cultuur voort, maar gaan er aan vooraf. Het speelt zich meestal af
tossenn twee partijen'' (46).
22
Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California: Stanford University
Press,, 2003.56.
33
Jean-Francois Lyatori,Lefonssurl'Anatytique du sublime. Editions Galilee, 1991,21.
44
IbkL, 218-220.
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nummerr 67.
66
Lyotatd, Lecons sur I 'Anafytique du sublime, 218, mijn cursief.

194 4

anderee intentie teweeggebracht, voorafgaand aan de redelijke wil? De bondigste
formuleringg van Kant die ik in dit verband ken, is te vinden in bet essay Wat betekent:
zichzich oriënteren in het denken?: "De rede voelt niet", en daar voegt Kant onmiddellijk aan
toee dat 'de rede* "haar tekort inziet en door middel van het verlangen naar kennis het
gevoell van de behoefte bewerkt" (8: 139, vierde voetnoot). Door de zuivering zijn
sommigee gevoelens uitgesloten (er is gebroken met een onbepaald gevoel) en tegelijk
wordtt ook weer het verlangen gekoesterd om andere gevoelens - of gevoelens van
anderenn - te bewerken. Was er a priori een zwerm van rauwe, onbewerkte gevoelens en
moetenn er a posteriori altijd onze 'logische' en beschaafde gevoelens blijven, resteren?
Zoalss Kant het gevoel metafysisch begrijpt als een gebrek van de rede inderdaad:: als een onverzadigbare behoefte om te bewerken - begrijpt Lévi-Strauss het
ontbrekenontbreken van redelijkheid en evenwicht als een essentieéle bepaling van de overal
waarneembaree esthetische en ethische tekens. Wat die 'bloem van een liefde' betreft, kan
inn dit opzicht ook een vergelijking worden gemaakt tussen de mooie 'roos* van Kant en
hett bescheiden 'wilde viooltje' van Lévi-Strauss. Het 'wilde viooltje' heeft de waarde van
dee 'cactusroos', de spil in The Man Who Shot Liberty Valance van John Ford. Vrijwel
aann het begin van defilmkrijgt Halfie deze niemandsroos cadeau van haar lover (gespeeld
doorr John Wayne) en aan het slot van defilmgeeft ze deze roos ook weer terug (dat wil
zeggen,, op zijn doodskist). Naar aanleiding van deze gift stelt haar toekomstige
echtgenoott Rance haar de volgende vraag: "Hallie, did you ever see a real rose?". Zij
geeftt een ontkennen antwoord. Behalve Kant weet ook Rance echt wat een "real rose" is.
HetHet wilde denken is een meerzinnige symbolische verschijning, een wilde bloem van nietjuridischee wederkerigheid: liefde vooralsnog zonder burgerlijk contract. Het kan nooit
bewustt afgesproken werk zijn, daar heeft Lyotard gelijk in. Lyotard lijkt echter wel aan
eenn soort voorbestemming te denken (evenals Rance "tenderfoot"). En waarom zou ook
datt gevoel niet evenzeer voor de botanicus of zooloog gelden, en voor alle echte
liefhebberss van echte 'rozen'? Theoretische kennis hoeft niet strijdig te zijn met gevoel
(Ie(Ie sentiment)" ea

alss taxonomie en innige vriendschap (l'amttté tendré) het in het bewustzijn van de zooloog goed
mett elkaar kunnen vinden, is er geenredenafzonderlijke principes te gebruiken om het «*nv«g«an
vann deze twee houdingen in het denken van de zogenoemde primitieve volken te verklaren (PS,
53). .
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"Inn die zin kan het wilde denken gedefinieerd worden als analogisch denken"(TSM, 263,
vert.. aangepast). En we kunnen ons met recht afvragen of de door Kant beargumenteerde
aa priori noodzakelijkheid ten aanzien van de voorgeschreven relaties tussen allerlei
kenvermogenss niet "afhankelijk is van de wijze waarop zijn eigen sociale relaties zijn
vormgegeven"" (TSM, 117, vert. aangepast).
Dee aanspraak op aprioriteit van een zuivere en fictieve wisselwerking behoeft
sterkeree argumenten, en kan niet alleen worden gebaseerd op, zoals Paul Guyer het
bondigg uitdrukt, "louter architectonisch isomorfisme".1 Met andere woorden, de
toevalligee verbinding tussen de genoemde familieleden kan haast niet anders dan door
tijd-- en plaatsgebonden restricties, op politiek en religieus gebied, zijn ingegeven. Het
gelooff van Kant in het a priori zuivere bezit van 'onszelf in de vormen van continuïteit
enn eenheid, laten zich niet anders begrijpen dan als effecten van een soort piëtistisch
totemisme. .
Maarr als nu ten aanzien van de vorm van wederkerigheid geen enkel onderscheid
gemaaktt kan worden tussen wetenschappelijk en primitief denken, om welke reden zou
hett ene denkproces dan prevaleren boven het andere? Reeds vanuit het perspectief van de
structurelee antropologie bestaat er in dit opzicht geen wezenlijke superioriteit. In welke
zinn zou de transcendentale uitwisseling nog verschillen van de wederkerigheid die de
structurelee antropologie op het oog heeft? Houdt deze hogere waarde misschien verband
mett de notie van belangeloosheid, "a staple of the theory of taste" zoals Dickie het
noemt,, "long before Kant".2 Om de s-census van het oordelende subject beter te kunnen
begrijpen,, wil ik eerst nagaan hoe Kant de lust (of de voorliefde, de voorkeur) van de
zogenoemdee 'smaak' definieert.

Smaak. .
Dee smaak is een vermogen tot beoordeling, het is "geen productief vermogen" (KU,
166).. Deze ontkenning wringt met wat Kant eerder heeft opgemerkt in zijn "algemene
opmerkingg bij de eerste sectie van de analytiek": de smaak is zeker niet "reproductief'
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zoalss pure associaties, maar "productief en zelfwerkzaam (selbsttaag)n (KU, 83).
Spreektt Kant zichzelf tegen? Nee, er is in alle gevallen sprake van werkzaamheid, maar
ietss 'hogers' moet de touwtjes wel in handen houden: "dat de verbeelding autonoom zou
zijn,, is eentegenspraak.Het verstand alleen geeft de wet igibt das Gesetz)" (ibid.).
Kantt onderscheidt in §5 van de Kritiek van het oordeelsvermogen drie
verschillendee soorten van welbehagen - neiging, gunst en respect - waarbij de gunst nader
wordtt getypeerd als "het enige vrije welbehagen" (KU, 47). De 'gunst' onderscheidt zich
inn die zin van de beide andere soorten van welbehagen omdat neiging en respect "ons niet
dee vrijheid laten om van wat dan ook een object van lust te maken" (KU, 47).
Kenmerkendd voor de gunst zou dus deze niet volstrekt wetmatig bepaalde vrijheid zijn.
Eenn ogenschijnlijk ongereguleerde, zwervende vrijheid, die zich niet op of in die ene lege
plaatss bevindt, en zich waarschijnlijk nooit ergens heeft bevonden. Een ontheemding die
(nog)) geen techniek behoeft. De zinnelijke vrijheid is echter niet irrelationeel: het heeft
altijdd betrekking op iets (hoe fictief ook), een relationaliteit die een web van lust- en
onlustgevoelenss met zich meebrengt.
Inn het bijzonder moet de 'gunst' aan het gevoel van welbehagen worden
verbonden,, een vrijgevigheid die ook als een plezierig (niet louter mentaal) rondstrooien
getypeerdd zou kunnen worden: de blik, het gehoor en de gedachten de vrije loop laten,
eenn soort mentaalflaneren.Wanneer men bijvoorbeeld ergens - in een of andere etalage
off Wvnderkammer - een prachtige wilde bloem of een mooi artefact aantreft, zo lijkt
Kantt te willen zeggen, is het gevoel van het esthetisch reflecterende subject daarvoor
bijzonderr ontvankelijk, hij of zij waardeert het als een tot niets verplichtend geschenk.
Hett is een auto-suggestie die niet noodzakelijk met een bepaald 'feitelijk' ding verband
hoeftt te houden. In beginsel is plezier willekeurig en singulier, en vindt plaats in een
toestandd die alleen wordt bepaald door ontvankelijkheid voor 'iets' (maar niemand, zelfs
hett subject niet, weet wat het is, was, of zal zijn).
Hoewell receptiviteit reeds sinds de Kritiek van de zuivere rede als a priori
transcendentaall vermogen is onderkend ("Die transzendentale Asthetik"), wordt
fijngevoeligheidfijngevoeligheid daar toch vooral als een performatie (een subjectieve voorwaarde
"absolutee realiteit" A 35; B 51) van het kentheoretische proces beschouwd. Dat Kant de

esthetischeesthetische ontvankelijkheid als derde vermogen in de derde Kritiek verder uitwerkt, laat
zichh begrijpen als een behoefte tot voltooiing of herstel.
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Kantt wil niets liever dan de esthetische vormen van ontvankelijkheid verder
zuiverenn - er bestaan immers nog zoveel onzuivere, zeg giftige gevoelens. Dit
schoonheidsideaall kan alleen worden bereikt als het gevoel binnen categoriale restricties
permanentt wordt bewerkt. In de eerste plaats zou dan de esthetische gemoedstoestand
gezuiverdd moeten worden door af te zien van bepaalde interesses en belangen. 'Gunst'
moet,, evenals respect, ook een 'positief gevoel' zijn, dat de vorm van doelmatigheid kent
maarr zonder een bepaald vooropgezet doel - het is vrij van belang, er zou zelfs geen
eigenbelangg meespelen (niet a priori). Het subject sluit met zijn of haar esthetische gevoel
opp een ogenschijnlijk pijnloze wijze potentiële bronnen van onlust uit en wendt ook in alle
vrijheidd zijn of haar blik af van alle mogelijke bronnen van weerzin (Ekel).
Dee lust tot zuivering moet ook nog op een andere manier neutraliserend werken,
namelijkk ethisch. Het welbehagen mag nooit betrekking hebben op mensen. Alleen
artefacten,, dingen, mineralen, plantaardige en dierlijke organismen etc, kunnen
belangelooss mooi worden bevonden. Met andere woorden, een ander subject kan nooit
objectt van een zuiver smaakoordeel zijn, het oordeel wat betreft de schoonheid van een
vrouww is "niet meer zuiver-esthetischM (KU, 165). Tijdens zijn zogenaamde voorkritischee periode, in de Opmerkingen over het gevoel van het schone en verhevene maakt
Kantt een onderscheid dat direct met deze uitsluiting verband houdt: "Vriendschap heeft
hoofdzakelijkk het kenmerk {den Zug) van het verhevene, geslachtsliefde echter dat van
hett schone" (2: 211). Vanwege deze zinnelijke connotatie is schoonheid van aanvang af
eenn erotisch overgevoelige kwestie, en het gevoel van mierzoete schoonheid wekt zelfs
acutee weerzin op, "omdat niets zo zeer doet walgen als louter zoetigheid" (2: 246,
voetnoot).. Deze volgens Kant typisch vrouwelijke gevoelens - zowel van vrouwen als ten
aanzienn van vrouwen - dienen gezuiverd te worden, dan wel versluierd en gefilterd.
Doorr Kants gehele oeuvre heen staat het 'esthetische' op gespannen voet met
verbodenn erogene zones zodra het menselijk lichaam als lustobject in het vizier komt.
Ookk vriendschap kan zich niet onttrekken aan deze complicatie: wanneer vriendschap als
eenn door en door esthetische band wordt opgevat - van affectie en tederheid - maken de
verwikkelingenn tussen ongezuiverde en gezuiverde gevoelens, tussen zinnelijke en
bovenzinnelijkee relaties, zuivere zin en zuivere weerzin, de vriendschap evenzeer mogelijk
alss onmogelijk: vriendschap tussen vrouwen is mierzoet (walgelijk), en vriendschap
tussenn mannen en vrouwen is ondenkbaar binnen het kader van de monogamie. Omdat
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Kantt vooral de vrouw noemt als verboden lustobject, stelt Susan SheQ terecht dat
"vrouwelijkee schoonheid de ontbrekende kern is van Kants kritiek van de smaak".1
&& zal in de rest van mijn betoog moeten blijken, met name in hoofdstuk 5, dat
dezee andere ontbrekende kern, ofwel de (vastgestelde 'lege plaats', vergaande
consequentiess heeft, vooral voor Kants zedenleer in de Metafysica van de zeden, zijn
honing-enn tabaksmetafysica. Voorlopig is gebleken dat Kant in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen het 'menselijke' als object van een esthetisch genot uitshnt om
dergelijkee affectie kennelijk direct de connotatie opwekt van een seksueel-erotische
binding,, en dat doet afbreuk aan de categoriale autonomie van iedereen. Kant lijkt te
willenn zeggen dat door een esthetisch oordeel over het menselijk-lichamelijke, die zaak
perr definitie tot een onvrij en onrechtmatig eigendom wordt gemaakt. De gehele nietmenselijkee natuur kan overigens wel tot nuttig middel en zuiver lustobject dienen.
Hett esthetische domein is niet a priori gescheiden van het morele, het moet
onophoudelijkk worden gecensureerd - dat verklaart de urgentie van een fijnmazige,
thetischee en tegelijk anti-thetische strategie. Deze manoevres hebben ook verstrekkende
gevolgenn voor Kants opvatting over zuiver morele relaties tussen personen. De
esthetischee uitsluiting van het menselijk lichaam als object van plezier is een
hyperkritischee in- en uitsluiting gebaseerd op het categoriale incestverbod.
Inn §58 van de Kritiek van het oordeelsvermogen herhaalt Kant nog eens de
subjectievee notie van de gift wanneer hij de toekenning van schoonheid aan de natuur, die
berustt op "het spel van de verbeeldingskracht in haar vrijheid", een gunst noemt "die wij
aann de natuur toekennen, niet een gunst die zij ons betoont" (KU, 210). Subjectief gezien
moett de gunst een pure gift zijn, een zuiver auto-effect. Deze autonome en gezuiverde
lustt is in de hoogst bereikbare vorm een soort onlichamelijk naakt zelfbehagen, een
paradoxaall a priori plezier, dat toch altijd op iets betrekking moet hebben (anders gaat
hett oordeel nergens over). Hier wordt al een tipje van de sluier opgelicht, die het wezen
vann het pure plezier verhuld. De pijn die ik mij via de categorische imperatief toebreng
(dee onthouding van lichamelijk genot), is in het geheim gelieerd aan een innerlijk genot
vann zich puur onthulling.
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Wiee heeft dit gevoel? Dit plezier van doelmatige doelloosheid is, in de woonden
vann Derrida, een plezier waarvan de ervaring binnen het kader van de
transcendentaalfilosofiee onmogelijk is. Het is een gevoel en een ervaring waarvoor de
"subjectiviteitt niet- of onbestaanbaar is, zich oprichtend boven de crypte van het subject
enn zijn gehele wereld" (VHP, SS; 46). Terecht noemt Derrida dit plezier later een "archiplaisn"" (VEP, 130; 113). De eigen lichamelijkheid moet a priori worden bedekt om de
pure,, esthetische onthulling mogelijk te maken. Die Gunst is een gift van iets volstrekt
anders,, van een volstrekt andere orde. Een gunst die wij niet kunnen bevatten, maar ook
niett kunnen weigeren.

Hett genie.
Hett kan geen toeval zijn dat Kant, in dezelfde paragraaf (§48) waarin hij overgaat tot de
analysee van het genie, eerst de weerzin (Ekeï) bespreekt, dat wil zeggen iets dat zich
"opdringt"" en "waar wij toch met geweld tegen streven" (KU, 168). Alsof hij wil zeggen
datt het genie als het ware nodig is, om in een leemte te voorzien. Er moet iets absoluut
wordenn uitgebraakt en dit 'iets überhaupt' moet de smaak ook absoluutrichtinggeven:
dee smaak is namelijk niet echt een productief vermogen, het geeft weliswaar zoiets als
gunst,, maar dat is niets anders dan een onplaatsbaar vrijgevig gevoel. Er is vage lust,
maarr waartoe? Er moet een keerzijde van mijn subjectieve Gunst zonder doel bestaan,
eenn gunst die ons van nature en vanzelf opbreekt (een ware overgave).
Dezee gift maakt deel uit van een netwerk van wederkerige relaties die met de
kunstproductiee verband houden, met name in de paragrafen 46-53 van de Kritiek van bet

oordeelsvermogen.oordeelsvermogen. De definitie van het 'genie' in §46 is onlosmakelijk verbond
ideee van natuurtalent, een genie is iemand met een gave (Naturgabé): "Genie is de
aangeborenn aanleg (ingenium) waardoor de natuur aan de kunst de regel geeft (gibt)"
(KU,, 160). Het genie heeft de 'regel' aan de natuur te danken, waardoor hij - onbewust inn staat is kunstwerken te maken, en in die zin noemt Kant het genie ook tot twee keer
toee een "gunsteling van de natuur" (KU, 162,173).
Derridaa wijst er op dat Heidegger de Griekse term philia "bij voorkeur vertaalt
mett Gunst: Wir verstenen d&sphilein als die Gunst und das Gormen". Hij licht nader toe
datt Heidegger met philia een soort beweging bedoelt, "de essentiële, wederkerige of
uitwisselendee relatie (wechselweise) tussen verrijzen, openen of zich openen (Aufgehen)
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enn het ondergaan of het zich-verbergen (Untergehen, Sichverbergen) (PA, 271; 242).
PhusisPhusis gedraagt zich structured als phüia: "zij houdt ervan zich te verbergen en heeft
alleenn lief in het verborgenen(ibid). De Gunst, begrepen als gave, als natuurtalent, speeh
eenn cruciale rol in de relatie tussen het genie en het praktisch-reddijke zdf.
Watt houdt nu die gave van de 'regel' in, die het genie bij wijze van gunst van
haar,, van de natuur heeft gekregen? Voordat ik hierop een antwoord kan geven, is het
vann belang om er op te wijzen dat Kant in §45 de creatie van 'schone kunst'
(onderscheidenn van nuttige artefacten) als onafhankelijk begrijpt ten aanzien van elke
regd:: "De doelmatigheid in de vorm van een product van schone kunst moet van de
dwangg van willekeurige regels zo vrij schijnen, alsof het een product van de natuur is"
(KU,, 159). Het genie verstaat kennelijk de kunst om schijnvrijheid op te roepen, effecten
diee niet volgens de willekeurige (traditionele) regels kunnen worden begrepen. De regel
diee hij heeft gekregen is een andere, komt in elk geval niet direct overeen met
conventioneel-artistiekee en leerbare regels, die alsrichtlijnenen criteria zouden kunnen
dienenn voor het vervaardigen van allerlei fraaie artefacten. Ik onderschrijf de conclusie
vann Gasché: "Since the rule that instructs the production of beautiful works of art is an
unknownn and unpossessed rule (..) it could be called a rule in statu nascendi, a rule that
hass not yet been codified as a rule".1 Het gaat hier klaarblijkelijk niet om een willekeurige
regel,, waaruit het genie bewust kan kiezen, en het is evenmin een veelheid van regels die
hijj dient te gehoorzamen. De regd duidt veeleer op een natuurtoestand "die uit geen
enkell voorafgaand principe of voorbeeld had kunnen volgen" (KU, 172).
Wee kunnen niet van doen hebben met een a priori redelijk beginsel, hoewd Kant
aann het begin van §43 nog wd heeft gezegd dat "van rechtswege men het voortbrengen
{Hervorbrmgung){Hervorbrmgung) door vrijheid, dat wil zeggen door een wil die redelijkhdd
handelingenn ten grondslag legt, kunst noemt" (KU, 155). Geen enkele creatie kan echter
doorr en door bewust zijn, de auto-suggestie is noodzakelijk, het is onvoorwaardelijk,
maarr wd een gedoe {Tun). Het genie is niet zo redelijk dat het op dezelfde voet kan staan
alss het zuiver auto-effectieve wetgevende subject. Het genie moet iets maken, geen
baarlijkee nonsens, maar hij baart wd iets onbegrijpelijks.
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Mett het geschenk van de 'Regel' lijkt Kant niets anders te willen zeggen, dan dat
dee creatieve vermogens tot het maken van kunstwerken en de effectieve producten van
hett genie moeten worden begrepen als een teruggave of contra-prestatie. Om zijn gave te
bewijzenn moet mj weergeven, teruggeven en representerea Kortom: zijn Regel is die van
wederkerigheid. .
Dee productieve (over)vloed is in beginsel wezenlijk esthetisch-ethisch selbstdtig,
maarr onbeheerst en ongevormd: "het genie kan slechts rijke stof voor producten van
schonee kunst teruggeven (hergeben)" (KU, 164). Het genie is er zich natuurlijk niet
bewustt van dat hij vormeloze cadeautjes overgeeft. Derrida noemt deze relatie: "Ie
rapportt a soi de la nature (E, 59). De natuur zaait zichzelf uit Het genie reactiveert en
herhaaltt deze relatie steeds weer in zijn kunstwerken, die tegelijk natuur en geest zijn
(wantt wat zou een kunstwerk zijn "ohne Geist" (KU, 167, §49).
Hoewell Kants esthetica de Aristotelische mimesis uitsluit als criterium van de
kunstt (na-aperij, KU, 173), hanteert hij in zijn genietheorie wel een vorm van mimesis die
zichh ontvouwt als een analogie "tussen de menselijke 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 nietss menselijks is dit teruggevende subject vreemd: hij is een overgeefsel dat overgeeft.
Maarr geeft het genie alle gaven terug en over? Dezelfde 'rijke stof aan dezelfde
ongebreideldee natuur? Het genie voelt zich inderdaad gedreven om alles aan haar terug te
schenken:: hij wil "een gelukkige relatie, die geen wetenschap hem kan leren" (KU 172).
Omm die 'gelukkige relatie' met haar te bereiken wil hij zich helemaal overgeven. Dh
"belebendee Prinzip" (KU, 167) is niets anders dan het principe van, primair, alles geven
enn alles ontvangen (possessio noumenori). Dat wat er gegeven wordt door het genie is
tegelijkertijdd dat wat zijn 'natuur' moet hebben ontvangen: "a la fins, 'en même temps'
donné-donnéé et donnant-donnant" (DT, 62; 43). Waarom zou hier volgens Kant geen
volledigevolledige wederkerigheid kunnen of mogen plaatsvinden?

Isis. .

Kantt paarde in §5 van de Kritiek van het oordeelsvermogen de gunst aan respect, en wel
zodanigg dat beide gevoelens noodzakelijk gescheiden zijn van de neiging (de lichamelijke
lustbeleving).. Respect geldt volgens Kant het eerst, het is de meest drastische scheiding
vann elke neiging. De categorische imperatief scheidt a priori, als (dia)kritisch verbod.
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Dezee scheiding, zo is gebleken, heeft het auto-effectieve effect van een tegelijk pijnlijke
enn plezierige distantie, het is een fundamentele auto-actieve drift, een oerplezier tot
ontbindingg en binding,.
Opp het niveau van productieve vermogens moet dit oerplezier zich rond een
'ding'' afspelen. Niet zomaar een ding, maar een door ons geproduceerd ding, Iets dat wij
makenn en wat ons produceert. Het is onze natuur waaraan wij ons helemaal aan moeten
overgevenn (gooi het eruit!). De relatie tussen dit vermogen van het genie en het
vermogenn van de zuivere rede wordt bepaald door binding en ontbinding, dat wü zeggen,
respectt en het (ge)geven van de Regel vormen een onafscheidelijk transcendentaal
koppel. .
Hett genie is een van nature creatief-actief vermogen. Evenals het redelijke, autoeffectievee ethisch willende subject. Zij hoeven beide niet te wachten. Beiden willen
handelen,, iets doen of maken. Zij hebben als onvoorwaardelijke 'broeders' dezelfde gave,
enn beiden zweeft mogelijk het zelfde erotische 'ding' voor ogen (Etwas überhaupt). Aan
hett genie moeten echter verborgen talenten toekomen, hij moet alles zelf voortbrengen
maarr mag niet weten dat hij (eigenlijk) hetzelfde nastreeft als het zuiver ethische subject.
Eénn moet er ahijd, redelijkerwijs, het eerst zijn, zeker in de apriorische economie.
Hunn relatie draait om een erotisch Ding cm ach. Kant duidt dat ding aan in
termenn van verhevenheid: "Misschien (yielleicht) is nooit iets verheveners gezegd of een
gedachtee verhevener uitgedrukt dan in het opschrift 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
stervelingg opgelicht'" (KU, §49, voetnoot). Kant merkt op dat Segner (een wiskundige
enn tijdgenoot van hem) deze tekst in een vignette had verwerkt om zijn leerlingen, zo
meentt Kant (voordat hij hen zijn "tempel** van wiskundige natuurleer binnen leidt) met
"heiligee huivering" te vervullen. Een gevoel van bewondering en deemoed tegelijk,
teweegg gebracht door een versluiering die waarschijnlijk op niets anders duidt dan de
verlangdee maar categorisch verboden ouder-kind relatie, de incestretatie tussen de
moederr en haar gunsteling(en). Zij oefent in zich en a priori, als oorsprong van ons
mannenn (van zowel het genie als de rede), een huiveringwekkende aantrekkingskracht op
onss uit. Waarom is ze eigenlijk gesluierd? Wie heeft dat gedaan? Zij zelf? Zeker is, dat
beidee actieve 'broers', a priori bewust-onbewust, in een strijd om haar gunsten zijn
verwikkeld.. Nietzsche, geciteerd door Derrida, vroeg zich reeds af: "Maar wie heeft de
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moedd om deze 'waarheden' te zien zonder sluier?" ( PA, 75; 56) . Het gaat hier niet om
eenn sluier als stoffelijk ding, dat problematische gevoelens als schaamte, angst en incest
moett verbergen, er is, zoals Derrida het zegt, "een specifieke apocalyptische ontsluiering"
inn het geding, "een apocalyptische beweging" (DTA, 15; 120-121).
Hett hoe en waarom van die beweging, de drijfveer tot onthulling van de pure
naaktheidd en tegelijk de scheiding, van het scheppende genie en het esthetische subject, is
vanuitt Lévi-Strauss' interpretatie ten force van het incestverbod, een oerverbod dat wel
éénn (culturele) oorsprong moet hebben. In Kants ethisch-redelijke vocabulaire is de 'toon'
vann het geniale mensenkind nooit deemoedig en respectvol genoeg. Het genie bezoedelt
haarr ongenaakbare naaktheid. Derrida ziet een duidelijk verband tussen de door Kant
gewantrouwdee "mystagoog" en het "genie", "zij zijn partisanen van de intellectuele
intuïtie"" (DTA, 28; 128). Het genie beeldt zich in dat dit wezen tastbaar is en een object
vann liefde kan zijn, van vervoering. Kant wekt vooral de indruk bevreesd te zijn dat het
geniee Isis zal schaken. Waarom zou Kant het kunst- en vliegwerk van het genie
wantrouwen?? De volledige overgave of de haastige extase van het genie moet worden
gecensureerd,, afgeremd, mogelijk zelfs geëlimineerd, om de redelijke idee echt te kunnen
verwezenlijkenn Alleen de zuivere rede geeft zichzelf de vergunning om dit
huiveringwekkendd aantrekkelijke noumenale wezen te ontsluieren en stap voor stap te
naderen.. Dat is, in de woorden van Derrida, de "droom van een kennispolitie" (DTA, 31;
130). .
Hett genie vertoont in de ogen van de redelijke burger de kenmerken van hybris,
datt wil zeggen, een geniale maar dubieuze en geëxalteerde overmoed om de wet van het
incestverbodd te schenden. Uit die faux pas put de rede de moed om met hem de strijd aan
tee binden {Sapere audeï). Derrida: "wat op het spel staat in de Kampfplatz van de
metafysicaa is de castratie van de rede. Welke van de twee tegengestelde partijen castreert
dee rede nu echt?" (DTA, 47; 139). Het tekort aan respect voor Isis is in Kants optiek
identiekk aan een catastrofaal gebrek aan respect voor autonomie. Maar hoe redelijk is in
ditt opzicht Kants eigen imperatief? De praktische rede voelt zich bedreigd in zijn
egalitairee eergevoel, en moet dus, in elk geval in zijn optiek, a priori en aposteriori een
catastrofee voorkomen Om die reden ziet het kritische subject een geweldige taak voor
zichzelff weggelegd.
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Hett verhevene mag nooit een onvoorwaardelijk ding voor het esthetische plezier
worden,, het mag ook nooit een absoluut lustobject zijn, het moet niet alleen verhevener
zynn dan het genie, het moet boven alles en iedereen verheven blijven, zelfs buiten bereik
vann de kritische rede. De kracht van 'Isis' (Diotima, Maria, etcetera) moet in haar pure
natuurr bestaan, in zuivere adoratie en liefde, en het kan nooit een absoluut einddoel of
eindproductt zijn, van niemand, daarom moet zij ook exclusief door de zuivere rede
wordenn bewaakt: zij mag memands eigendom zijn. Zij kan echter ook niet zelfstandig
zijn,, niet zo autonoom als de zich ontblotende redelijke wil.
Dee rede moet hoe dan ook op bepaalde esthetische aandrangen inwerken, en wel
alss permanente ontbinding (vrijheid) en zuivering van de binding aan elke lichamelijkheid.
Dee 'gunst', dat wil zeggen de imperatief tot binding en adoratie, die de natuur aan het
geniee heeft gegeven, moet tegenspel worden geboden. De oneindige tegenpool van
'respect'' van de censurerende rede wil niets anders dan het voorgevoel (ahnen, 8: 399)
vann het genie ontbinden en daarmee de werking van de sluier resoluut opheffen. Kant
wordtt zelf gedreven door een drang tot een, in Derrida's woorden, "apocalyptisch
ontsluieren"" (DTA, 44; 137).
Hett lijkt zelfs wel Kants intentie om de geheime natuurmacht van Isis, als het
waree buiten haar om, uit te schakelen: want, zoals het in de Antropologie staat: "de
vrouww verraadt haar geheim niet" (7: 304). Kant spreekt zijn opponent toe: wij moeten
haarr tussen ons (mannen) delen en verdelen. Ons verdrag, onze "wederzijdse verklaring"
moett zijn dat wij haar gelijk delen (er is meer in de ruil dan in de zaak die wij
uitwisselen).. Het absolute object van verlangen moet a priori worden verruild,
uitgewisseldd - wat in stractuialistische termen betekent: het ding moet worden
uitgewisseldd tussen vreemde stammen of families. Voor het initiatief tot deze niilactrviteh
voeltt vooral de zuiverende rede zich verantwoordelijk, want het redelijke vermogen ziet a
priorii in het andersvoelende genie een bedreigende zelfzuchtige figuur. Om de macht van
hett genie te kunnen onderwerpen kan hij dus niet alleen de naakte opponent vann het genie
blijvenn (een willekeurig aher-ego), de redee moet ook de (drijf)veer en de maat van, en de
spill tussen deze opposities worden. Het bodemloze gespleten geslacht van het gesluierde
Dingg moet worden geneutraliseerd - en geneutraliseerd willen worden. Het moet op maat
wordenn gesneden en binnenstebuiten gekeerd. Het effect en de spil van symmetrie moet

rigoureusrigoureus zijn: het genie moet buigen en een verdrag stutten met de kritische rede (die
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reedss als een knipmes is gebogen), en pas dan kan de morele wet zich pas echt tot wet
verheffen: :
Maarr waartoe nu alfc**strijd tussen twee partijen, die in de grond van de zaak één en het zelfde
goedee doel voor ogen hebben, namelijk de mensen wijs en rechtschapen maken? Het is veel gedoe
omm niks, <***»£**** en misverstanden, waarvoor niet een verzoening nodig is, maar alleen een
wederzijdsee verklaring (wechselseitige Erkldrwg), om een verdrag te sluiten die de toekomstige
eendrachtt nog inniger maakt De gesluierde godin waar wij beiden onze knie voor buigen, is de
morelee wet in zijn onschendbare majesteit (8:405)

Doorr middel van het verdrag dat de wederkerigheid tussen beiden moet regelen, kan haar
dubbelnatuurr worden verruild voor eendracht. Dit redelijke ruilproces gaat niet zonder
listen,, en valt niet eenvoudig terijmenmet de absolute openbaarheid, vrijheid en onschuld
diee de Gemeinsirm zichzelf zo graag toedicht.
Omm haar aantrekkingskracht in stand te houden en tegelijk haar twijfelachtige
onverzettelijke,, absoluut passieve status op te heffen, komt het goed uit dat zij gesluierd
is.. Haar lichaam is weg, en haar hoofd is gereduceerd tot een bijna onzichtbaar gelaat. Ik
zegg 'gereduceerd', want ze is kennelijk ontdaan van haar 'fysionomie', en haar
orakelachtigee 'onenigheid1 is als een gedoe om niks weggewimpeld (Much ado about
nothing).nothing). Zij is ook sprakeloos, al horen we haar nog wel ergens in de verte op een
"esthetischee manier" tegensputteren. Zij wordt het zwijgen opgelegd precies op het
momentt dat het redelijke Zelf zijn stille stem tot wet verheft en het initiatief neemt om
vredee te sluiten met zijn opponent. In het aanhangsel van de inleiding tot de Rechtsleer, in
dee paragraaf met de titel "Die Billigkeit (Aequitas)" wordt het rechtvaardigheidsgevoel
omschrevenn als "een stomme godheid die niet gehoord kan worden" (6: 234). Is de naam
vann deze ongehoorde godheid soms ook Isis?
Tegenn de achtergrond van Kants Beantwoording van de vraag: Wat is
Verlichting?Verlichting? Zou haar van nature de moed ontbreken om tegen te spreken? Of is zij
luii en laf tegelijk (Fauiheit und Feigheit als de twee obstakels op de weg naar
mondigheid)?? Zij is per definitie altijd minderjarig of onvolwassen (unmündig: zonder
spraak,, brabbelend, met een tandeloze mondV en voor haar zou derhalve gelden dat zij
nooitnooit huwbaar mag zijn (celibaat). Of zoals Levi-Strauss zou zeggen, voor haar geldt
(nog)) niet de 'Regel' van de vruchtbaarheid, zij moet dubbel passief zijn, geen subjectief
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initiatieff en (nog) geen huwbaar object: zij moet als ander zelf absoluut naakt en passief
afwachtenn en ons (mannen) zuiver aantrekken, verleiden tot uitwisseling - "rein" heeft
zowell in het Duits als het Nederlands de betekenis van 'kuis'.
Alss de rede en het verstand haar al niet gezamenlijk haar eeuwige kuisheidssluier
hebbenn aangebracht (lees: zichzelf vrijgesproken hebben) en zichzelf daarmee de ware
grondleggerss kunnen wanen, voorafgaand aan deze versluiering - a priori van haar
stommee naaktheid weet hebbend - dan vertegenwoordigen deze waanzinnig kuisende
vermogenss toch ook vooral een macht, de gezamenlijke/wee die moet voorkómen dat de
sluierr door anderen wordt afgerukt. 'Isis' is in Kants optiek een vaginale leegte die altijd
eenn redelijke dekmantel behoeft, een alloniem, een andere naam voor la même force. Het
geniee en de kritische, verstandige smaakrechter zijn een soort ideale zwagers van elkaar.
Angstvalligg stellen onze kenvermogens paal en perk aan een geniecultus, een
onredelijkee en uitzinnige verafgoding. Ongereguleerde bewegingen van zelfopoffering of
overgave,, excessieve neigingen - de grenzen van het zuiver 'midden' overschrijdend betekenenn in Kants ogen niet alleen een bezoedeling, schaking of verkrachting van 'de
redelijkee natuur', maar vooral een degradatie van het autonome subject: een wegwerping
vann het naakte zelf. Kant "gelooft in de uiteindelijk open en ongesluierde toekomst van
dee filosofie" (DTA, 51; 141). En deze verheven activiteit van zelf-constitutie kan niet
zonderr de opoffering van aheriteh, immers: etwas soil aufgeopfert werden (KU, 175). Er
moett niet zomaar iets, maar iets van Iets Anders worden opgeofferd. Toch lijkt Kant niet
preciess te weten wat. "etwas" is namelijk ook het "Unnennbare" (KU, 197-198). Deze

onreduceerbareonreduceerbare bijwerking wordt door Derrida benoemd als een mogelijk effect
aheriteit.. Het zuiverende zelf is er nooit geweest: "ieder van ons is de mystagoog en de
AufklarerAufklarer van de ander" (DTA, 53; 142).

Nogg een andere blik op het sluier-effect
Alss geen andere tekst biedt het eerste hoofdstuk van Spectres de Marx de mogelijkheid
tott een verstaan van de kantiaanse force, het verlangen om de onontshiierbaarheid te
ontsluieren.. Een gedetailleerde bespreking van deze tekst voert te ver en is ook misschien
niett nodig om een belangrijk aspect van Derrida's analyse van het spook in Hamlet ter
interpretatiee te gebruiken voor het sluier-effect van Isis. Om misverstanden te voorkomen
moett ik op belangrijke verschillen wijzen: ten eerste, het spook spreekt (Ghost (Beneath):
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Sweare),, en Isis zwijgt. Ten tweede, het spook is een suggestie van iemands, namelijk
Hamletss bezwaarde geweten; Isis is een gestalte van oeroude lust. Ten derde, Isis is een
mythologischee figuur van een incestueuze vrouw, geen creatie van een westers genie. Ten
slottee is het spook een onzichtbare Vader, Isis daarentegen is in beginsel de paradoxale
Moeder,, onaantastbaar (dus eigenlijk misschien maagdelijk) maar toch bloedend:
gewondee onschuld. Er zijn vast nog veel meer verschillen aan te wijzen, waardoor de
vergelijkingg misschien helemaal mank kan gaan. Slechts in één bepaald opzicht lijken ze
tochh eikaars gelijken Van de sluier moet namelijk gezegd worden dat deze Isis aan het
zichtt onttrekt: zij is alles wat er is, wat er was, en wat er zal zijn, maar tegelijk nagenoeg
onzichtbaar,, "een onzichtbaarheid van een zichtbare X" (SM, 27; 7). Het spook van
Hamletss 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
geheell aan het zicht onttrokken, er is echter een onderdeel van deze uitrusting, het vizier,
datt maakt dat het spook als ding nog een ander effect heeft. Dit is het raakvlak met Isis:

Datt Ding (cette Chose) dat niet een ding (une chose) is, dat onzichtbare Ding tussen alle
verschoningenn door, zien we niet in vlees en bloed wanneer het verschijnt. Onderwijl bekijkt dat
dingg ons en zien wij niet hoe zij ziet dat we baar met zien, al is zij er wel. Een spectrale
asymmetriee doorbreekt hier al het speculatieve. Zij desynchroniseert, zij roept ons tot de orde van
dee anachronie. We zullen het het vizier-effect noemen: we zien niet degene die ons ziet (SM, 26;
6). .
Hett sluier-effect van Isis is nog weer anders een vizier-effect: de macht die achter de
sluierr schuil gaat is vreselijk aantrekkelijk. Maar het is mogelijk en denkbaar dat ook zij,
zonderr dat iemand het ziet, haar ogen opslaat en verandert van een bekeken ding in een
onding,, van geniaal of redelijk lustobject in een onredelijk, onuitwisselbaar Ding an sich,
vann een bekoorlijkheid met vragende ogen, in een bloedstollende, dwingende gestalte
(mett de ogen van bijvoorbeeld een jaguar). Een blik die respect afdwingt. Als we voelen
datt er achter die sluier 'iets' is, wat terugkijkt, een spectraal ander iemand, dan

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

Enn dit is ook Kants geheim: de "heilige huivering" voor Isis gebiedt ons, maakt niet dat
haarr dwingende blik kracht van wet heeft, maar wel, dat aan haar altijd de wet moet
wordenn opgelegd (agissant et imposant sa regie au sein de phénomènes) (SEP, 29; ESK, 24).
Zijj mag alleen op redelijke wijze effectief zijn: doorschijnend naakt, ongenaakbaar,
bloedeloos.. Tegelijk moet deze naakte waarheid wel visionaire kracht behouden. Isis is
eenn vehikel, geen doel op zich, iets wat uitsluitend mag verleiden tot onze
eenstemmigheid.. Isis is in Kants ogen ook de schijnmacht die als lustobject een
geëxalteerdd verlangen kan oproepen, daarom meent Kant waarschijnlijk ook dat het goed
iss dat zij verwisseld wordt. Als spil van onze inwisseling. Zij mag niet op zichzelf bestaan,
enn door niemand worden toegeëigend. Men moet uit het spook (Gespenst) kunnen maken
"watt men wiT (8: 399). Isis moet dus willoos in Niets opgaan - deze verspilling van Isis is
puree winst voor de rede. De redelijke drang tot zuivere uitwisseling fungeert tegelijk als
waree onteigening, de pure tegenkracht van de toe-eigeiiingsdrang van het Sturm und
Drang-g&ae.Drang-g&ae. De kritische rede moet Isis determineren, uitwisselen en uitwissen
inpakkenn als een mummie. Transcendentale ver- en omwikkelingen dienen een

machtswisseling,machtswisseling, van matriarchale aUoaffectiviteit naar patriarchale auto-effectivit
heeftt de cryptische status van Isis - haar spectrale verleidingsmacht - nodig, en tegelijk
moett hij haar verspuien. Er mag maar één stille stem zijn. Kant heeft zich niet zozeer
bedreigdd gevoeld door een 'geniecultus', maar veeleer door de kennelijke realiteit dat een
kritischee houding uitsluitend door toevallige en culturele omstandigheden wordt bepaald.
Kritiekk zonder het alles-ontshiierende vermogen van de naakte rede is voor Kant een
infamie. .
Enn hij waant de zuivere rede zo zuiver autonoom machtig en onkrmseerbaar, dat
bijj zich geroepen voelt om, als tegenpool van het genie, tegelijk op te treden als een
bovenn alle partijen verheven instantie (de rede dingt niet zelf om haar gunsten, hij heeft
immerss a priori afbreuk gedaan aan zijn wellust en verleent zichzelf bijgevolg het recht
omm de rol van zichzelf respecterende (scheidsrechter te spelen). Deze macht kan met het
grootstee gemak die stomme zinnelijke godheid tot inwisselbaar spook maken. En Kant
wüü niets anders dan dit redetijkheidseffect, de werking van de ene absolute leegte. Dh
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leidtt tot de aporetische strictuur van het redelijke veto. De wet kan alleen worden
gearticuleerdd - de wet van uniformiteit - als de rede een absoluut centrale en
asymmetrischee machtspositie inneemt: het zuiver redelijke subject moet het genie
permanentt censureren en tegelijk Isis verspillen. O n het absolute volledig te kunnen
behoedenn voor de verbastering die van welke toe-eigening dan ook uitgaat, zou hij
zichzelff moeten elimineren, zelfs.
Inn een redelijke dynamiek wordt de vrouw op het allerhoogste voetstuk geplaatst
enn versluiert om haar te kunnen verwisselen. Zij mag geen actief histsubject zijn - met
eenn bovenzinnelijk actief bedreigende blik (wel die van een schaap, hond of paard, maar
niett die van een jaguar). Zij moet worden getransformeerd in dienst van de altijd redelijke
enn altijd verheven Idee. Isis als Ding is slechts een onzinnig of waanzinnig verzinsel van
hett genie geweest, versluierd is zij de X waarachter ook de redelijke Idee schuil kan gaan
alss pure activiteit (het absolute incognito). En daarmee wordt haar spectraliteh
gecensureerd:: zij moet behalve stom ook blind zijn ("een blinde, hoewel onontbeerlijke
functiee van de zieT (A 78;B 103).
Dee godheid als vrouw moet voor Kant doorgaan voor de hoogste inspiratiebron
enn tegelijk als subliem medium van uitwisseling: een zuivere grens, een vouw. In het
transcendentalee genealogische schema prevaleert 'de man' als degene die auto-effectief
'dee vrouw' in een ruilobject kan veranderen. Kant moet altijd al hebben geweten dat er
meerr is in de ruil dan in de zaken die worden uitgewisseld.
Inn hoofdstuk S zal blijken dat de mythe van Isis in een andere gedaante
terugkeert:: de figuur van het dolle en dolmakende meisje - het meisje dat ook wel
'Honey'' wordt genoemd, een figuur dat dol is op honing, en tegelijk ieder ander dol
maakt.. De force van dol-op-zichzelf-zijn. Dan zal ook wellicht blijken dat met de analyse
vann een 'unieke mythe' Kantsrigidea priori substantie van het Dingansich - en daarmee
ookk de zuivere conceptie van ethisch-marmelijke vriendschap - een sociaal-cultureel effect
is,, dat wel moet oplossen in een gistend brouwsel. Kants metafysica's draaien dol en
transformerenn in de Mythologica 's tot een honing- en tabaksmythologie.

Hett einde van het zwerven.
Kantt was vooral beducht voor ongehoorde en onbehoorlijke geluiden. Niets mag de stille
stemm van de gekuiste Isis verstoren of overschreeuwen (exaltatie/ De symmetrie en het te
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respecterenn centrum van het hoogst denkbaar-onkenbare gezag zonden verloren gaan.
Dergelijkee ongehoorde geluiden klinken nog wel het verleidelijkst door in de gedichten
vann Baudelaire:
La,, tout n'est qu'ordre et beauté,

't Is daar al regelmaat en rust,

Luxe,, calme et vohipté.

Schoonheid, weelde, ztrmelust.l

Baudelaire'ss Bloemen van het kwaad zijn een soort onkruid in vergelijking tot Kants
zuiveree roos, maar ze passen wonderwel bij Lévi-Strauss' wilde viooltje. Die 'bloemen'
enn begeerten (les désirs obscures) mochten in Kants tijd niet binnen en niet buiten de
openbaree orde groeien. Dit verlangen naar een ander 'leefgebied1 kan alleen afgesneden
bestaann (de tropische pepertuin, het vogelgezang: fantastische versies en inversies van de
redelijkeredelijke vrijheid, zie: KU, 85-86).
Err is in de Kritiek van het oordeelsvermogen

sprake van een gecensureerde

histeconomie,, gereguleerd door één alziende en onzichtbare macht. Deze censuur heeft
alss effect, in de woorden van de Fundering van de metafysica van de zeden, dat alles een
prijss moet hebben - een marktprijs of een affectieprijs - en er moet ook één waarde zijn
diee "boven elke prijs verheven is" (4: 434-43S) 2 . Die waarde is de nul-waarde. De
circulatiee van gunsten en giften laat zich derhalve als een transcendentale potlatch3
begrijpenn waarvan de ene spil gemarkeerd wordt door de binnen- en buitenkant van de
sluierr - alles draait om het symmetrisch splijten, dat is de onzichtbare reden van die
zichtbaree schoonheid. De aantrekkingskracht tot iets is leeg en ongegrond totdat de rede
hett 'wezen' ervan kan markeren. In deze act van zelfarticulatie spreek 'ik' het eerst (als
uitt het niets), daarna volgt de ander. En de waan van de overheid of het opperhoofd is:
datt zij/hij de circulatie tussen zichzelf en de anderen oneindig in zijn macht heeft. Kant
meentt dat de geniale en redelijke broers oneindig quitte kunnen spelen. In het geheim
bespeeltt Isis beiden, zij doorziet hen, en blijft tegelijk ongezien ("pouvoir voir sans étre
vu",, SM, 29; 8).
11

Uit Les Flews du mal, de regels die drie keer woeden herhaald in het goikMLimitation au voyage. In
dee vertaling van Peter Ventegen, Amsterdam: G.A. van Oorschot 1995.
22
Elk mooi ding vab onder de categorie 'affcetieprijs* - en zo'n ding is de pendant van de dingen met een
maridprijs:: "wat zonder een voorafgaande behoefte overeenkomt met een zekere smaak, dat wil zeggen
eenn welbehagen aan het onverhald doelloze spel van onze gemoedsbewegingen, heeft een affectieprijs"
(ibid). .
33
Potlatch is een centrale term in The Gijt\xa Marcel Manss.
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Aanvankelijkk leek de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen

alleen om

toevalligee en buiten-morele zaken te gaan (een bloem of een vogel), maar gaandeweg
blijktt er een verborgen logica achter elk affect te zitten» en moet de rede de verbeelding
enn het genie limiteren ten bate van een gereguleerd verkeer tussen allerlei krachten. Als
hett ooit tot een laatste oordeel komt, moeten het verstand (onze economie) en de rede
(onzee spil) onvermijdelijk de overhand nemen. Alle mogelijke onzin (ünsinn) van het
geniee moet steeds opnieuw en voortdurend worden gereguleerd (KU, §50), elk vermogen
tott uit- of wegvliegen moet worden gekortwiekt.
Hett genie leeft wellicht in de orgiastische waan dat hij een rijkdom (Reichtum)
vann goddelijke oorsprong heeft die boven elke prijs uitstijgt, de kritische rede van het
oordelendee subject weet beter: er is maar één waarde die boven elke prijs verheven is, en
hett zogenaamd geniale werk is indirect altijd bedoeld voor het commercium1 van het
kunst-- en cultuurcircuit, en het krijgt ook pas daarbinnen betekenis (Sinn). Er moet
uitgewisseldd worden, in het belang van de ene waarheid, en het genie mag zijn deel, niet
dee hele waarheid.
Omdatt de rede het a priori recht op kritiek opeist, en daarmee ook het recht op
censuurr van geëxalteerde bewondering van een of ander (kunst)werk, ten dienste van
bewonderingg en respect voor zichzelf ziet de zogenaamd smetteloze rede zich in de
praktijkk genoodzaakt om vuile handen te maken. Het verstandige oordeelsvermogen
dientdient 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
zichh bij voorkeur met de veren van zijn tegenspelers. Uit deze bezeten eenwording kan
ookk worden afgeleid dat er geen polhnatie of fertilisatie zonder pollutie bestaat.
Err wordt 'iets' door de zuivere rede in één beweging geborgen en verborgen: de
creativiteitt van het genie wordt door de kritische rede pas echt erkend in de act van het
kortwieken.. Dan pas vullen zij elkaar mooi aan, en kunnen zij zich vestigen. Gebroeder-

11

Tlr piflflV hifr Atnthnar griumflc van SIKMI Shdk Fjnhntfimtmt nfRcnsrm nfRcnsrm Zij Wijst er Op dat reeds inde

vroegee natuarwetenschappehjke geschriften Kant de term commercium gebruikt: "Kants earlier work
liningg <nir «hitiiytorfigringmghbetween lmnwrfedge and fantasy to the status of the wnrid as a genuine

whole,, that is, an unity with parts. Kant now develops that due by expanding his interpretation of
Newton'ss laws of motion as a worid-informittg principle of interactivity, a regulated intercourse mat he
referss to - interestingly enough - as commerdwiT (34). Kants economische denken stond onder invloed
vann Adam Smith en dus lijkt het mij ook juist, zoals Shell opmerkt, dat Kants model verwijst naar "the
reciprocall equality of crvil or market satiety*' (ibid.). Adam Smiths 'onzichtbare hand' moet dan in
Kantss opvatting 'de zuivere rede' zijn geweest, die de *iiilmg part" heeft; zoals SlieUtcrecte opmerkt
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lijkk maken zij haar (ik bedoel onze ware identiteit). En het resultaat is zonneklaar, de
zichzelff onschuldig-wanende

rede heeft altijd

een dubbeleffect: het verwisselen en

uitwissenn van Isis en het kortwieken van het genie, in een gewelddadige beweging die
niemandd kan ontgaan: "zo duidelijk en scherp zijn de grenzen van de zedelijkheid en de
zetfliefdee afgesneden (abgeschnitten)

dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het

onderscheidd kan ontgaan of iets tot de ene o f de andere behoort," (5: 36). Maar Isis is
eenn double bind: zij moeten elkaar oneindig verwerpen en aantrekken, zij zijn op elkaar
aangewezenn als a priori vreemden, nooit echt van zichzelf; altijd zichzelf willend via de
ander.11 Het genie en de kritische rechter kunnen alleen eikaars symmetrische 'ander' zijn
opp het moment dat zij zich als ensemble vestigen en zich hebben afgesneden van het
volstrektt Andere.
Dee effecten van de kritiek zijn nietsverhullend en openbaar: de rede moet
onvermijdelijkk een totaalgeweld uitoefenen om zich te kunnen vestigen; het redelijke
subjectt moet twee objecten domesticeren: Isis (het a priori ruilobject) en het genie (de a
posteriorii ruilpartner). Zij zijn beiden middelen (geen doelen op zichzelf). In het proces
vann uit-en-insnijding ontstaat de 'ware identiteit* als een bij zichzelf terugkomen. In deze
waan-zinnigee dynamiek van zuiver autonome vestiging, neemt het transcendentale subject
eenn totalitaire, irrelationele gestalte aan.
Dee lust tot uitoefening van geweld en de hist om 'gunsteling' en uitverkoren te
zijn,, hebben een soort manische logica van steeds weer hetzelfde tot gevolg. Er ontstaat
eenn spiraal van geweld, met als inzet het alleenrecht, het recht op iets anders dan Isis. Om
dee ongegrondheid van het zwervend uitzwermend bestaan voor ons bevattelijk te maken,

11
In Otobiographie de Nietzsche gaat Denida uitgebreid in op de gespletenheid ia bet anto-refiaentiele
discouree van een anto4fe>gnriiscliettta
De kwestie die daar aan
dee orde woedt gesteld speelt zich by Isis af op het vlak van de nrjthologk. Met andere wooïdeu, Isis is in
haarr wezen een dobbel 'ik* (ego) of een dnbbd 'zijn' (sum), en door deze aporie wordt het filosofische
discourss voortdnrend uitgedaagd, in de zin van ontlokt en gepiovooeer4 zij verleidt en is nooü hdemaal
aanwezig:: "Far definition eüe ne pent se laisser entendre an présent. EOe est üttempestive, difletaute et
anachromque"" (O, 33; 19). hos is een eigennaam, en in die zin absohrat singulier, en tegelijk is deze
naamm een 'concept*, een alloniem dat beheerst wordt door een alto- en thanatografie (waarin het andere,
dee dood en het eeuwige, voorbij leven en dood, is ingeschreven). Een alkhconceptie die zich openbaart of
manifesteertt aan de 'eigennaam' die aan niets of niemand toebehoort. Isis is aan woord dat
onbeheersbare,, onreguleerbare en ongegronde gespletenheid markeert, zoals ook het woord 'pharmakon'
inn La Pharmacie de Platan : het is een woord dat constant het denken uitdaagt en waarover het
filosofischefilosofische discours geen controle kan krijgen (c'est ce que Ie discours philosophique ne peut p
mattriser),mattriser), een woord dat twee dingen (choses) tegelijkertijd betekent. (O, 160; 120). Dat Kant de
aantrekkmgskrachtt van deze dubbelheid vodt en tegelijk categorisch verbiedt, heeft uiteraard ook
consequentiess voor zijn definitie van gezag op privaat en publiek terrein,respectievelijkmet betrekking

tcttct rift hurgwrlijlm family; frn flg bflrgffftijkft pfllitk*ff macht
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ontwerptt Kant een globale architectuur die uit een kern en een schil bestaat (het
bevattende-omvattende,, contenu-contenani). Het genie en de kritische smaakrechter
krijgenn beiden een positie, binnen een sluitende structuur. Kant voegt het genie en de
smaakrechterr symmetrisch aan elkaar, met Isis als hun noodzakelijke 'spatie' (of specie).
Zoo wordt ook de dreiging, die van haar geheimzinnige onplaatsbaarheid uitgaat, opgelost.
Binnenn de architectuur van de zuivere rede, moet zij detijdlozespil van en ruimte tussen
tweee posities vormen. De aanvankelijke ontvankelijkheid, een soort nevelachtige
predispositie,, kan niet oorspronkelijk op zich zijn (ursprünglich in sich of von selbst).
Hett is een non-plaats, die vanuit de optiek van de zuivere rede moet worden
gelokaliseerdd als volstrekte aanwezigheid en openbaarheid, als tijdloos centrum van wat
zall zijn: "Wat zal zijn is. Is is".1 Strikt gesproken is Isis geen algemene naam en geen
eigennaamm - evenmin als 'God'.2
Hett transcendentale subject promoveert zichzelf tot tijdloos gezag door iets
tegenoverr en buiten zichzelf te manipuleren, hij moet alle componenten creëren, zowel de
strategischee bondgenoten als de ruilmiddelen. Zoals Lévi-Strauss al observeerde: "Er is
eenn 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
autochtoonn opperhoofd, hij wil een onaantastbaar oordelend centrum zijn van waan- en
weerzin,, de spil die elke ruil, van iedereen, mogelijk maakt.
All met al verloopt het zuiverings- en ruilproces in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen via een vrijwel hermetische keten van negaties en limitering
veelvoudigee 'zonder' moet de zwervende hist vestigen (KU, §§1 t/m 22), opdat vage
lustenn binnen de perken van een histeconomie kunnen worden gebracht. Als voltooiing
vann deze praktijk kan het kortwieken van het genie gelden: "Der Geschmack ist, so wie
diee Urteilskraft überhaupt, die Disziplin (oder Zucht) des Genies, beschneidet diesem sehr
diee Flügel und macht es gesittet oder geschliffen" (KU, 175). In de Metafysica van de
zedenzeden zal moeten blijken hoe dit geslepen dubbelvermogen, ook in gewone menselijke
relaties,, moet leiden tot de idee van kosmopolitisch burgerschap. Onderhand duiden de
ontwikkelingenn in de Kritiek van het oordeelsvermogen er ook op, dat de gevoelens van
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liefdee en respect de gespleten natuur van nog iets volstrekt Anders zija De kracht die
doorr Kant wordt aangeduid met 'Isis' zal nooit een zuivere leegte zijn (geweest).
Dee rede wil uniformiteit, en kan nooit zonder geweld s-censureren. Benveniste
schrijft:: "De censor is een magistraat, maar net werkwoord censeo betekent niets anders
dann 'beoordelen, oordelen, een mening verkondigen"7*de censor was betrokken bij het
bijeenroepenn van de senaat (lectio senates). Hrj bad ook de taak van toezicht over de
zedenn van de burgers en het onderdrukken van elke vorm van exces: het schenden van
morelee regels en de correctie van excessieve luxe en extravagantie. Hieraan ontleende de
censuracensura zijn morele betekenis".1
Dee smaakchief ontleent zijn gezag aan de door hem gekortwiekte gemeen.
Volgenss Benveniste is aan de censor ook altijd de notie van auctor en auctoritas
gekoppeld,, hierover zegt hij: "Duistere en krachtige waarden bevinden zich in deze
auctoritas,auctoritas, deze gift die voorbehouden is aan een handvol mannen die iets teweeg kunnen
brengenn en letterlijk 'kunnen doen ontstaan"*.3 Tot deze kleine kring behoren in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen

de smaakrechters en de gekortwiekte genieën, hun

SinnSinn ontlenen zij zuiver aan elkaar. Zij vutten elkaar mooi aan in hun weerzinnige, vrije
commercie.3 3
Dee grootste gemene machtdelers, die het zich goed laten smaken, hebben volgens
hunn verborgen agenda niets anders te doen dan de natuur van het lokale commerchan te
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leidenn en te begeleiden in derichtingvan de wereldgemeenschap van de communie Om
dee ideale gemeenschap te bereiken moet er altijd aantrekkelijk iemand worden verleid om
haarr macht in te leveren. Het zuiverende verheft zich zo in de praktijk van wederkerigheidd 'automatisch1 tot absolute wet
Wijj moeten wel alle touwtjes in handen houden. Daartoe laten we ook als grote
goochelaarss het 'lustobject' van de Gemeinsirm verschijnen en verdwijnen - alsof het
kinderspell is (kiekeboe, fort, da!) - om vervolgens voor zichzelf de uiterste staat van
versluieringg en openbaarheid te kunnen opeisen. Dit proces van onteigening en gesplitste
weer-toe-eigemngg van het exces is exact gelijk aan de handelingen van de magiërs die
Lévi-Strausss in Het wilde denken omschrijft: "het schema van offering bestaat uit een
onomkeerbaree handeling (de vernietiging van het slachtoffer) met het doel op een ander
niveauu een even onomkeerbare handeling te bewerkstelligen (de toekenning van
goddelijkee gratienTSM, 225). Het slachtoffer heet in Kants termen *Ias' en de
goddelijkee gratie wordt ontvangen door de smaak(rechter) en het genie.
Vanaff de eerste paragraaf van de Kritiek van het oordeelsvermogen zijn
gescheidenn gevoelens verwikkeld in een proces van verdeling en vestiging. De derde
kritiekk is een soort etiologie van het oordeel (Urteil begrepen als Urteihmg ofwel oerscheiding),, een oer-oordeel over de verdeling, van pijn en plezier, van lusten en lasten.
Allee gegevens worden eerlijk ge- en verdeeld door de s-censor, en vervolgens georiënteerdd op onze essentiële belangen. Van een sluimerend oordeel dat voortkomt uit een
zwervendd en onbepaald tustgevoel (pulchritudo vaga, een gevoel dat verwant is aan de
vagavaga libido1, en dus in Kants ogen een wetteloos gevoel) via een wakend oordeel dat de
lustt als toevoeging of supplement beschouwt (pulchritudo adhaerens\ wordt ten slotte
dee sublieme lust van het genie gekortwiekt door het klaarwakkere oordeel van de
smaakrechter,, die de personificatie is van de zuivere rede. Het zuiver voegende en het
ongevoegdee moet zich tegelijk midden in dit proces bevinden, en het als absolute
moderatorr omvatten. Onze almacht scheidt en voegt er lustig op los.
Dee lust tot het kortwieken van het genie is naar alle waarschijnlijkheid ingegeven
doorr een streven naar democratische, universele vrijheid en gelijkheid, dus ten behoeve
daarvann moet het scheppende genie kritisch en de kritische rede geniaal scheppend
worden.. Elk doen en laten, elke handeling heeft onze - erg menselijke - superioriteit tot

11

Kant Lectures on Ethics, 157.

216 6

dod,, en daarom moet er ook altijd iets worden opgeofferd (KU, 175) en dat moet ten
slottee aan de zijde van de anderen plaatsvinden, die beestachtige anderen.
Kantt laat er zich niet over uit hoeveel (drijfveren het genie moet verliezen (puur
bloott kan natuurlijk echt niet). In een pure toestand op zich is de rauwe rede nooit
geïnteresseerdd geweest. Er moet iets tegelijk wel en niet verdwijnen. En dat moet, zoveel
iss duidelijk, als kapitaal of voorraad gaan tellen (een voorraad van het voorgevoel dat die
anderenn ons echt nodig hebben). Het gedeelde belang is evident, het oordeelsvermogen
dientt het verstand (en indirect de rede) door "eerder aan de vrijheid en de rijkdom van de
verbeeldingskrachtt afbreuk te doen, dan aan het verstand^CKU, 175). De wetteloze, vaag
libidineuzee vrijheid - die niets oplevert - moet altijd ondergeschikt gemaakt worden aan
dee wetgevende macht.
Dee belangrijkste functie van het afsnijden van een onzinnige 'rest'- noem het een
veer,, misschien een zwanenveer1 - is dat er een economie in gang wordt gezet: verspilling
moet.. Onze reden is: tooien en voltooien, het permanent kapitaliseren en transformeren
vann onzinnige vreemde dingen en onzuivere driften in zuivere, dat wil zeggen centraal
geleguleerde,, wettige (betaal)middelen en transacties. Het autochtone gevoel moet steeds
redelijkerr worden (en hoe meer verspilling, hoe meer er kan terugkeren (reflexio)). In zijn
systematischee kortwieking van het genie lijkt Kant reeds te anticiperen op Hegels these
vann het einde van de kunst: "de gedachte en de reflectie hebben de schone kunst
overvleugeld".22 De onzichtbare hand van onze (staats)economie is "het bovenzinnelijke
substraatt van de mensheid" (KU, 199), een ogenschijnlijk magische operatie van
wetgeving,, waarin de nul-waarde als Gemeinsirm verheven is tot natiestaat-maat.
Dee absolute legalisering van de zuivering loopt, reeds binnen de transcendentaalfilosofie,, uit op een fatale tegenspraak: niet-Niemand moet a priori een asymmetrische
activiteitt uitoefenen - altijd s-censureren - om de norm en de spil van gelijkheid en
symmetriee te kunnen zijn. On te kunnen bestaan moet er uiteindelijk iemand, de
redelijkste,, zich boven zijn eigen slachtoffers verheffen, en dat betekent in de dagelijkse
praktijkk dat hij (bijna) altijd een andere kant opkijkt. Zuivere verspilling verlangt het
onmogelijke:: onschuldige verstrooiing. In die zin is Isis de matrix van de (v)rede en de

on(v)rede.. Maar die wellustige, meerzinnige macht bracht a priori lust en angst teweeg
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(waarschijnlijkk faalangst), gemengd met jaloezie. De drang tot zelfwording moet die
junglemachtt liquideren tot wettig middel, tot eerlijk samen delen. Hij moet haar tegelijk
volledigg a priori toe-eigenen om haar als haard van allonomie en promiscuïteit, van
"wettelozee vrijheid" (KU, 175) ook weer volledig van zich af te kunnen schudden. In het
essayy Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de
praktijkpraktijk bepaalt Kant deze andere vrijheid als "toestand van volledige wetteloosheid" als
statusstatus naturalis. Deze waanzinnige, nomadische toestand moet gelokaliseerd worden, om
err vervolgens een grens aan te kunnen stellen: die van onze Gemeinsinn.
Zoalss in elk juridisch verkeer, en op elke markt, heeft ook op de transcendentale
marktt alles een prijs, en de affectieprijs die het genie ogenschijnlijk krijgt, wordt geput uit
eenn bijna onuitputtelijke bron van waarde die onvermijdelijk met hem "sterft, totdat de
natuurr een ander wederom op dezelfde wijze begiftigt (begabi) " (KU, 163). De schijn
vann aprioriteit en superioriteit, van absoluut interveniërende en regulerende macht, kan
alleenn op "dezelfde wijze" worden gegeven geven door middel van auto-absolutie: door
zichh als overheid boven de dood te stellen, in de eerste plaats als toeschouwer boven, na
enn 'buiten' de dood van de ander (zie ook het hoofdstuk in de Kritiek van de zuivere rede
"Vonn der Unmöglichkeit einer skeptischen Befhedigung der mit sich selbst veruneinigten
reinenn Vemunft", en met name A 760-613788-89).
Volgenss Kant resteert er geen andere uitweg (kein anderer Ausweg) om de rede
metmet zichzelf in vredige overeenstemming te brengen {mit sich selbst einstimmig zu
macheri)macheri) (KU, 200), dan de weg van zuivering of loutering (Lauterkeit, 6: 472). Een
steedss ander genie moet "op dezelfde wijze" worden, door zijn wetteloze vrijheid te
verruilenn voor de redelijke vrijheid, voor een gelijke en wederkerige relatie met anderen,
enn dit kan niets anders zijn dan een toestand van universele Gemeinsinn.
Zoveell is in het voorgaande wellicht duidelijk geworden: wederkerige relaties
hebbenn binnen het domein van de transcendentaalfilosofie altijd een paradoxaal effect:
gelijkheidd en noodzakelijke asymmetrie. De superieure rede kan niet naakt in zichzelf tot
eenn evenredige relatie komen. Er moet altijd iets anders zijn (geweest) - de rede noemt
hett wetteloze lust, vage gevoelens, (drijf)veren etc. - dat het afbreken en doelmatige
strevenn tot de Idee a priori noodzakelijk opwekt. Als kuddedieren (schapen en honden
bijvoorbeeldd ) is het voor mensen onmogelijk om te leven, ze zouden namelijk "de leegte
vann de schepping ten aanzien van hun doel, als redelijke natuur, niet invullen" (8: 21). De
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anderenn zijn van aanvang af slechts wilde groepsdieren, de domesticerende rede moet die
massaa ontleden en dynamisch binden. Van aanvang af is de rede een drang tot re-allocatiee van een kudde of zwerm lichamen, van een akelige, excessieve samenscholing:

GemeinshmGemeinshm moet werken op grond van iets wat a priori wilde samenscholing voorkom
Omm zich te kunnen vestigen moet de rede die ongeschoolde scholen en zich als
(leer)meesterr verheffen, dat wil zeggen de stommelingen en hnaards uitspelen tegen de
volstrektt nomadische, excessieve anderen. Hij (laat ik er nog even van uitgaan dat de
redelijkheidd zelve mannelijk is) wil eigenlijk niets liever dan het Andere restloos laten
verdwijnen,, in een hogere gelijkheid, in de stille school van hetzelfde (één voor allen,
allenn voor één!).
Hett wetteloze streven en het oerztnnelijke lustobject moeten allerlei beiden
ongemerktt worden getransformeerd tot een oerredelijk, zuivere betalingsbalans. In
preciess dezelfde censurerende bewoordingen als in de Kritiek van het oordeelsvermogen
keertt Kant zich tegen de zogenoemde exaltatie in Wat betekent: zich oriënteren in het
denken?:denken?: "De kritiek kortwiekt het dogmatisme ten aanzien van de kennis van
bovenzinnelijkee dingen", maar de exaltatie wordt hier ook geassimileerd met een
"Unfug""Unfug" als het andere van de grens (zeg: Fug) van de zuivere rede (8: 143, voetnoot).
Inn zijn toelichting op de vertaling van het woord Schwarmerei in Raising the Urne of
PhilosophyPhilosophy merkt Peter Fenves op:

SehwörmereiSehwörmerei drivesfromthe swanning of bees. The likeness between the aggregates of swar
beess and the congregations of swarming churchmen gives Schwarmerei its highly amorphous and
ineducibryyfiguralshape. A commonality between human beings and animals - not human beings
andd God - is implied in every use of the word. Luce bees, Schwdrmerflythrough the air on erratic
paths,, and, again bice bees, they hover mere without any easily understood means of support. For
miss reason, I will translate SchwOrmerei as ttexattatian"(xi).

Hett bedreigende van 'bijen' schuilt voor Kant in een combinatie van vermogens:
groepsvormingg rond een koningin en oneindige urtzwerming. 'Bijen' zijn de
'producenten'' en verzamelaars van honing: een felbegeerde stof. Er kan in verband met
dee oorsprong van die vloeistof nog een ander aspect meespelen: volgens Lévi-Strauss zijn
bijenn in de mythen van de Tenetehara en de Tembé niet de 'makers' maar de bewakers
vann honing. De imker Kant moet een pijp roken en zich goed beschermen tegen hun
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angels,, om een stof te kunnen bemachtigen die van «iftire niet van hen zelf i s - d e nectar,
hett pure lustobject is van niemand en iedereen. Kants 'kritische* interventies in de
zogenoemdee voor-kritische, kritische en post-kritische perioden lijken allemaal in het
tekenn te staan van een in- en mtshirangsstrategie om 'Honey' (Isis) te bemachtigen,
wisselendee strategieën en voorgevoelens tegen geëxalteerde en/of walgelijke anderen.
Kantt is tegen de genieën die, in zijn argusogen, de honing snel in rauwe toestand willen
consumerenn (zie hoofdstuk 5 en ook HA, 17-18). En om de metafoor nog verder af te
maken:: imker Kant wil de honing continu kunnen oogsten, en met direct consumeren
(misschienn wel nooit), daarom moet zijn voorraad op een dag gisten; en tegelijk moet hij
ookk wat honing bij de hand houden (om die exotische, gevleugelde beestjes, bijen of
kolibries,, te vriend te houden). Vriendschap moet tegelijk puur en surrogaat,
respectievelijkk ethisch en esthetisch zijn (zie ook hoofdstuk 6 onder waarachtige en
onwaarachtigee vriendschap).
Zijnn kritiek op libidineuze, dierlijke - geëxalteerde - vriendschappen van genieën
enn zieners wijkt niet af van de bedenkingen die hij al in 1766 in Traume eines

GeistersehersGeistersehers uitte tegen "wilde hersenspinsels" (2: 366). Kants (smaak)oordeel is a
eenn gevoelige aangelegenheid geweest: kritiek op waan- en weerzin, lichamelijkheden die
hemm steeds weer deden walgen en hem tegelijk verleidden tot een uitspraak (Ausspruch)
overr 'wettelozen' om vervolgens op grond van het redelijke Factum van
onvoorwaardetijkee vrijheid afbreuk (Abbruch) te kunnen doen aan hun ongevoeglijk,
ongevoegdd (Unfitg) samenhokken.
Err vindt door de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen heen een
transcendentaal-antropologischh proces van domesticatie plaats: van een zwermende en
zwervendee lust (jagers en verzamelaars) via de gevestigde oordeelslust van de

smaakrechtersmaakrechter (landbouw- en veeteelt), naar een lust tot autonomie die zich uiteindel
hett onzichtbare gerechtshof van de zuivere rede vestigt (de staatsmacht van wetgeving en
-ontneming).. Lévi-Strauss volgt hierin Kant op de voet: hij 'observeert* ook een
historischh proces van toenemende vestiging. Na de jagers-verzamelaars kwam detijdvan
dee zich vestigende landbewerkers (door Lévi-Strauss dikwijls aangeduid als 'neolithische
revolutie).. Het genealogisch schematisme, dat domineert in het denken van Kant en LéviStrauss,, dient een hogere 'vestiging', dat wil zeggen, de techniek van ontheemding trans-
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enn per-formeert in de Mythological het Gesetz tot een vestigjngsontologie van de
architectuurr van de geest (l'architecture de 1'esprit, CC, 346).
Hett is de vraag of deze cultivering van bet zerf-dat-dol-is-op-eigendom ook
deconstnieerbaarr is. Welke gebeurtenis zou er moeten plaatsvinden om het schijnproces
vann autonomisering te ontregelen? Hoe zou het ogenschijnlijk wetteloze, zwervende
bestaann van allochtone ontvankelijkheid, als beginpunt van een logisch proces kunnen
wordenn gerelativeerd? Vanwaar de fundamentele afkeer van het zwerven, van een
ongevestigdd bestaan? Is redelijkheid per definitie thuis-willen-komen (heem, Heimat), en
onredelijkheidd dak- en thuisloos, ontheemd, een narrenschip? De lusten en de redenen om
zichh als redelijk te vestigen - een soort universeel vestigingsgebod - zijn niet los te denken
vann de 'grond' om anderen ervan te weerhouden vrij te zijn, het is een aversie tegen
anderee vrijheid. De ander is ooit de toegang geweigerd (uit zelfbehoud), en om die reden,
alss een soort onbewuste drift tot herstel van schuldgevoel, moeten er oneindig contact
wordenn gezocht. Dat is een bezoeking voor de ander: die moet altijd zo vrij zijn 'hem' te
ontvangen,, en op 'haar' gastvrijheid baseert 'hij' weer zijn bezoekrecht, zijn
vrijpostigheid. .

Seksuelee wederkerigheid.
Opmerkelijkk zijn Kants opvattingen in de Rechtsleer (§24 en verder) over seksuele
omgangg (commercium sexualis) en in het bijzonder over incest. Ik heb er al op gewezen,
duss pro memorie: hoe sterk onze natuurlijke aversie voor incest ook moge zijn, dat wil
zeggen,, de 'natuurlijke' onverschilligheid voor eigen familie, incest is alleen moreel
verwerpelijkk en moet dus onvoorwaardelijk worden afgewezen in een enkel geval: bij de
ouder-lrindd relatie. De reden voor deze natuurlijke en categorische afwijzing van deze
(kennelijkk bestaande) hist, is dat de gelijkheid in respect, die nodig is voor
wederkerigheid,, niet kan en niet mag worden bereikt in die relatie. *
Iss voor Kam 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 inshihingsstrategieen die juist
nietniet noodzakelijk een monogame vorm hoeven aan te nemen. Vermoedelijk zou Lévi-
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Strausss zelfs Korsgaards liberale herformulering van Kants categorische imperatief
vrijwell geheel onderschrijven (onder voorbehoud van "deliberative"): "The need for
identificationn with some unifying principle or way of choosing is imposed on us by the
necessityy of making deliberative choices, not by the metaphysical facts".1 Korsgaards
uitgangspuntt van een "unity" die aan ons wordt opgelegd ("forced upon") zou zelfs niet
misstaann als herformulering van het structuralistische, radicaal polygame beginsel: "the
unityy of consciousness is simply another instance of the unity of agency, which is forced
uponn us by our embodied nature".2 In de termen van Lévi-Strauss staat onze 'embodied
nature'' gelijk aan de Cultuur, en dat kan volstrekt verschillende samenlevingscontracten
opleveren,, ook die van polygamie (als er al embodiment mogelijk is, is het er niet slechts
één). .
Datt mijn vrijheid een "nietsverhullend geschenk (blofi Geschenk)" zou zijn, is in
strijdd met de plicht tot vervolmaking: ik moet me uit mijn wilde natuur "altijd opwerken
tott mensheid" (6: 386). Die 'gave' houdt altijd de plicht in tot het re-presenteren van
mijzelff via de ander. Daarmee is Kants kosmopolitisme ook onlosmakelijk gekoppeld aan
eenn oneindig monogaam progressisme. De structurele en 'natuurlijke' consequentie van
dezee zelfstichting en zelftucht is, dat ik de voor mij verboden vrucht als 'geschenk' wel
aann een ander moet aanbieden, wil ik me bewust worden van mijzelf. Het onverhulde
geschenkk is niets, en dit naakte Iets - of Niets - moet altijd via de ander een geschenk aan
mijj worden
Dee monogamie is van masculiene oorsprong. Kennelijk niet vanwege haar
persoon,persoon, maar vanwege de - vermoedelijk voor Kant niet triviale - esthetische, primaire
enn secundaire geslachtskenmerken is de vrouw in de Rechtsleer uitgesloten van
wetgeving:: haar 'wezen' onderwerpt 'mij' niet, en zij is wezenlijk vredelievendheid, dus
moett zij a priori aan 'mij' onderworpen zijn geweest. Zij heeft geen rechtsgrond (ditio\
enn moet op 'grond' daarvan ook niet in staat worden geacht zichzelf te onderwerpen, te
beheersen.. Zij kan nooit identiek aan zichzelf zijn Zij is vage lust. Hij daarentegen is wel
altijdd actief en a priori redelijk opgewekt, en hij kan dus met evenveel inspanning zichzelf
enn anderen, in elke autochtone ruil-context, zijn wet geven. 'Zij' kan alleen een vrije
persoonn worden onder 'zijn' wezenlijke bepaling. Het is in alle gevallen, volgens het
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principee en de logica van actieve autogene onderwerping, uitgesloten dat 'hij' zich
onvoorwaardelijkk aan 'haar' onderwerpt. Zij was, is en zal altijd onderdrukte en verspilde
restt moeten zijn. Het zuiverings- en vestigingsproces in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen zet zich voort in de definitie van 'natuurlijke' en juridische s
omgangg (maar deze definitie lag vermoedelijk reeds aan de basis van de eerste kritiek).
Kantt is bepaald niet preuts en windt er in §24 van de Rechtsleer geen doekjes om.
Jean-Lucc Marion noemt de formule van Kant zelfs een "conceptuele obsceniteit".1 In de
praktijkk

komt

een

zimielijk-natuurlijke

drang

neer op

geslachtsgemeenschap

{commerchm{commerchm sexuahs) en onder dit commercium moet worden verstaan "het wederker
gebruikk dat een mens maakt van de geslachtsorganen en het seksuele vermogen van een
ander"ander" (mijn curs.). Het zogenoemde natuurrecht tussen individuen (van sociaal verkeer
inn het algemeen) vormt aldus de basis van het seksuele verkeer, en dat is dan ook de
redenn - volgens §36 van de Rechtsleer - dat er "gerechtigheid geldt tussen twee personen
inn een wederkerige omgang (in ihrem wechselseiügen Verkehr) met elkaar*\nrijn curs.).
Mett de cursivering wil ik benadrukken dat Kant in het laatste geval niet toevallig spreekt

vanpersonen:vanpersonen: onrechtmatig seksueel verkeer vindt plaats tussen een mens en een ande
Alleenn rec/rtspersonen zijn symmetrische delen op zich.
Eenn andere, passief ontvangend-ontvankelijke wetgever is in Kants optiek, en
waarschijnlijkk niet alleen in zijn vizier, een (seksuo)logische tegenspraak: vrijwel identiek
aann anarchie, nalatigheid, verwaarlozing of zelfs onaansprakelijkheid en onverantwoordelijkheid.. Alleen de actieve (rechts)persoon is autonoom Seksuele, sociale en etnische
verschillenn zijn reeds op een onto-ethisch niveau geregeld. Ik wil nu verder nagaan hoe
dezee activistisch gefundeerde monogamie op zedelijk, politiek en kosmopolitiek niveau
doorwerkt. .

Dee creatie van zedelijke wederkerigheid.
Dee noumenale spil van de transcendentale autonomie is een weerzinnige fictie: elk
individuu is a priori en in beginsel gelijk en vrij. En er moet altijd al iets geweigerd zijn,
namelijkk de volstrekt ongerelateerde zwerving, vage vrijheid, vaga libido. Van autonome
personenn kan gezegd worden dat zij hun angst koesteren ten dienste van hun gevoel van

11

Jean-Luc Marion. Étant donné. Essta d'une phénoménologie de la donation. Presses Universitaiies de
Francee Paris 1998,150, voetnoot.
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autonomie:: alle zwermerige neigingen kunnen mij in een toestand van ontheemding of
wetteloosheidd brengen. En dat loopt vroeg of laat verkeerd af.1
Wederkerigheidd heeft de functie om de redelijke wil op te leggen, een verlangen
tott essentiële binding, tot gemeenschap. En deze zuivere lust tot uitwisseling moet ook
uiteindelijkk noodzakelijk tot mondiale eenheid en gelijkheid leiden. Een dwingende
verwachtingg oriënteert mijn respect voor anderen: "elk mens heeft rechtmatig aanspraak
opp respect van zijn medemens, en andersom (wechselseitig)

is hij ook daartoe jegens

anderenn verplicht (verdunden)"'. Dit recht dient de persoonlijke autonomie binnen de
grenzenn van de natiestaat, het blijft de vraag of, en zo ja hoe anderen buiten onze
beschaafdee grenzen er aan moeten beantwoorden.
Hett praktische factum van de rede, de pragma2 van de wet, is voornamelijk een
ethico-teleo-logischee praxis die tegelijk eenheid en gezamenlijkheid moet instellen
(creëren,, wettigen etc), daar waar oorspronkelijk niet-identiteit was: aan vage,
zwervendee lust moet met geweld een einde komen. Daartoe moet het subject uit zijn
enkelvoudd treden - iets wat in de kiem angstwekkend geïsoleerd of geëxalteerd is - door
zichh te onderwerpen en daarmee tegelijk een bres te slaan tussen 'mijn' en 'dijn', tussen
egoo en alter. Een oer-alteriteit noodzaakt het ego tot een auto-effectieve mede-deling, op
zichh een gift.3 Maar wie deelt het eerst met wie? Wie deelt wie?
Volgenss Korsgaard is het natuurlijk (natura?) om verzoening te willen en het
beginn van een gedachte daarvan zou ook te vinden zijn in de Kritiek van de praktische
rede.rede. Zij verwijst naar passages die verband houden met de subsumerende praktijken die
ikk hiervoor heb belicht en die direct verband houden met de "drijfveren van de zuivere

11

In Zum ewigen Frieden noemt Kant de wetteloze natuurtoestand (status naturalis) "veeleer een
oorlogstoestand,, dat wil zeggen, hoewel niet altijd een losbarsting van vijandigheden, toch wel een
eeuwigdurendee dreiging daarvan" (8: 348-349). Later meent Kant echter dat de "wetteloze toestand"
tochh "pure oorlog inhoudt" (8: 357). De conclusie ligt bier voor de hand: de 'natnurtoestand' van
volstrektee onbepaaldheid (wetteloosheid) is kennelijk, vooraf en gedurende het nationale en
internationalee proces stichting, een onverdraaglijke toestand van eeuwigdurende dreiging, en die
toestandd moet op een gegeven moment - ante-effectief - geïnterpreteerd worden als 'pare oorlog1 om de
eeuwigdurendeeeuwigdurende vredesmacht van de rede zuiver te kunnen installeren.
2
Benveniste>> 117.
33
In Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de praktijk verduidelijktt Kant in een voetnoot de onmogelijkheid van dit isolement door middel van een analogie: "Hierbij
denktt de mens over zichzelf naar analogie van de godheid waarover toch niet kan worden gezegd,
hoewell zij subjectief geen behoefte heeft aan uiterlijke dingen, dat zij zich in zichzelf zou opsluiten (mijn
cure.),, maar juist dat zij het hoogste goed uit zich voortbrengt (mijn curs.)... Deze noodzaak (die bij de
menss plicht is) van het hoogste wezen, kan wat ons betreft niet anders worden voorgesteld dan als een
morelee behoefte*' (8:279, voetnoot).
44
Korsgaard, Creating the Kingdom ofEnds, 201.
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praktischee rede". Het is de vraag hoe het subject aan die 'natuurlijke' (drijfveren komt.
Enn vervolgens is het de vraag hoe die natuurlijkheid verband houdt met de a priori
structuurr van wederkerigheid, het geAarf tot geven-en-ontvangen.
Dee domesticerende rede treedt als morele kracht in werking doordat het subject
achh eenvoudig geroepen voelt om alles auto-effectief te onderwerpen aan de 'wet'. Deze
auto-suggestiee heeft inderdaad iets natuurlijks, mits de nationale en sociaal-culturele
grenzenn worden ervaren als absolute grenzen. Het transcendentale subject zou dan als
absoluutt gevestigd gelden. Maar geen één chief kan zich volstrekt vrijspreken.
Onderhevigg als hij altijd is aan de grenswerkingen van anderen, en aan dissidentie
(andersdenkend,, andersvodend), moet hij zich ook ergens bewust zijn van toevallige
verstrooidheid.. Hij is zelfooV altijd iets "dat niet meer in zijn macht (Gewalt) is"(5: 97).
Alss zodanig is elk subject tegelijk altijd door wetgeving bepaalbaar en absoluut
onbepaald,, absoluut singulier.1 De chief streeft er echter naar om ons allen in zijn ruimte,
alss algemene en publieke sfeer te sluiten. Dit subject moet altijd de wet geven, die hij zich
doorr redelijkerwijze zelf geeft (durch Vermmft selbst gibt, ibid.). Alle wisselende
gevoelenss en bezigheden moeten als effecten van deze redelijke donatie worden
begrepen.. Kant kon of wilde het centrum van deze donatie niet als effect van iets
volstrektt anders erkennen. Hij brengt daarom één noumenaal bezit - als boven elke prijs
verhevenn - tegen allerlei vormen van 'wetteloosheid' in stelling. Alleen op basis van deze
noumenalee vestiging kan het soevereine subject achteraf met recht (mit Recht) zeggen dat
hijj sommige pijnlijke handelingen ook achterwege had kunnen laten {hotte unterlassen
kunnen). kunnen).
Hett gebaar waarmee het subject zich in bezit neemt, kan hij nooit achterwege
laten.. Tot die vrijheid leidt de redelijke zelf-donatie niet. Er moet altijd iets in een
bepaaldee vorm, op een bepaalde manier, helemaal worden gegeven. De richting is daarbij
hett cruciale gegeven: via de ander naar mij. Door de tijd heen zou het subject aldus vanuit
11
Demda wijnterechtop het schandaal en de panden die bier in het geding zijn, uitgaande van absolute
smgulariteit:: "Voor het gezonde ventsnd {Ie aaa common) alsook voor defilosofischerede,is het de
meestt wijdverbreide evidentie dat venrntwoofdefykheid is gebeerd aan datgene wat publiek en met-

geheimm it, MH de mrtgeKjlrheid en grift de «fwdwMrir irirenanlup «ft» 1-fl^ry zkh te rechtvaardigen en

zichh verantwoordelijk te voeten voor gedrag en taal ten oventsan van aiideitiL In tegenstelling hiennee
lijktt het echter even ncodzakehjk dat de absolute verantwoordelijkheid voor mijn handden ringnlier
moett zijn, in zoverre dit mijn "f*witi"n<Mnt*f*fflrtfHl moet zijn en ™*w*"rt anders in mijn pfayts deze
venmtwoorieHjkhcidd kan nemen. Dit impliceert niet alleen gehrimtwjviitig maar ook dat ik geen
lektningschapp afleg en niet praat met anderen, dat ik aan niets beantwoord, niet aan anderen antwoord
geeff en me niet voor anderen verantwoord. Schandaal en paiadoxtegeü^c."(DLM, 88; 60).
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zijnn 'noumenale wezen' als homo noumenon (dat wil zeggen volgens de Rechtsleer, §35:
"elkee persoon volgens zijn mensheid, derhalve als homo noumenon", 6: 295) zijn
'fenomenale'' leven volstrekt kunnen bepalen, en zo geeft (verschqffK) het subject zichzelf
zijnn karakter1. Er zal echter tijdens dh proces van zeHvestigmg en zelfregulatie ook altijd
ietss volstrekt anders moeten resteren.
Inn de passages die ik hier heb geciteerd wordt twee keer een verschillend
werkwoordd gebruikt dat met de activiteit van 'geven' verband houdt: geben en
verschaffen.verschaffen. De eerste keer lijkt het geven vrijwel identiek aan de 'gave' van
gunstelingg van de natuur. Het subject hoeft er vrijwel niets voor te doen, passief krijgt hij
ietss bijna vanzelf, mits hij zich ontvangend open stek. Dankzij het verschil van het
'boventijdelijkee ook' kan hij van sommige handelingen (uit het verleden) denken dat hij ze
beterr had kunnen (weg)laten. De tweede keer dat ik de praktische autonomie met 'geven'
hebb vertaald, gebruikt Kant "verschaffen". Omdat het transcendentale subject vanwege
zijnn redelijke noumenale wezen - Kant gebruikt 'hij' (er) voor het 'redelijke wezen',
terwijll de Duitse grammatica 'het' (es) voorschrijft, hetgeen een tamelijk pijnlijke

FehlleistungFehlleistung kan worden genoemd - zijn zinnelijkheid kan bepalen, bezorgt of versch
hijj zichzelf een (moreel) karakter.
Watt voor een geven wordt er nu met het zichzelf verschaffen bedoeld? Korsgaard
vertaaltt verschaft met creates, een keuze die vermoedelijk ook de inspiratiebron is van de
titell van haar werk (Creating the Kingdom cf Ends). Het Duitse werkwoord voor
creëren,, schaffen (waarmee ook Geschaft en Wissenschaft verband houden), ligt
inderdaadd dicht bij verschaffen, en lijkt door het prefix ver- analoog aan de Nederlandse
structuurr van geven en vergeven (tevens met de beide connotaties van vergeefs en
vergiffenis).. Zoals in het voorgaande is gebleken, betekent in de transcendentale lijn
'geven'' evenzeer 'scheppen'. Maar verschaffen komt in het Duits als wederkerig
werkwoordd ook in een specifiek andere taalhandeling voor: "sich Respect verschaffen",
respectt afdwingen. In de egologische structuur van de transcendentale wetgeving dwingt
hett subject respect af, en wel in eerste instantie bij niemand anders dan zichzelf en daarna
noodzakelijkk bij anderen. Het karakter dat hij zo zichzelf bezorgt wordt bepaald door een
richtingg die het tegendeel moet zijn van het passief ontvangen van een gift of gunst. Door

11
Dit morele karakter hangt nauw samen met het 'geweten'. Het zou te ver voeren om hier de passages
overr geweten en verantwoordelijkheid (5: 98-105) volledig te bespreken.
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wiee of wat wordt het transcendentale subject genoodzaakt om bij zichzelf en anderen iets
pijnlijkk af te dwingen en iets verbodens te onderdrukken?
Waaromm zou een subject bij zichzelf steeds respect moeten afdwingen, notabene
doorr middel van een wet die er toch altijd al vanzelf zou zijn? De wet treedt pas in
werkingg zodra het subject die aan essentieel iets anders, de Ander voorschrijft: deze
schrijfrichting,, de activiteit van onderwerping, is de zdfwet. Het Zelf was tegelijk ook
altijdd de Ander, maar op het moment suprème (en dat kan echt geen toevallig tijdstip
zijn),, moet het Zelf iets eerst. Alles wat aan die activiteit van zelfVestiging vooraf en
voorbijj gaat beoordeelt Kant als vaag. Er moet a priori worden gebroken met een vaag
'niet-iets':: ikzelf moet dat andere eerst in mij en dan meteen ook buiten mij bepalen,
anderss ben ik niet (niet meer, nooit geweest etc.). In het licht van het voorgaande zet dit
virielee proces van oprichting zich voort als uitsluiting van walgelijke, weerzinwekkende
enn vooral geëxalteerde anderen. Van levensbelang voor ons is dat wij op een stille manier
kunnenn vasthouden aan onze "geest van de degelijkheid*'; omdat deze geest niet zo
schreeuwt,, is hij ook langer van adem:: "Bc heb (..) met dankbaar genoegen waargenomen
datt de geest van degelijkheid {der Geist der Gründlichkeii) in Duitsland niet is
uitgestorven,, maar slechts een korte tijd werd overschreeuwd door het modieuze geluid
vann een genie-achtige vrijheid (geniemdpigen Freiheit)n(fi XLEQ.
Eenn karakter ontstaat op het moment van zich-van iets-ontdoen (maakt eigenlijk
niett uit wat). Deze onophoudelijke zervigheid moet iets onbenoembaars kortwieken en
ietss onderschikken, om één te worden. Een 'karakter' creëren staat dus ongeveer gelijk
aann je walgelijke en je geëxalteerde delen op redelijke wijze overrulen (in stilte temmen).
Alleenn in die censurerende activiteit kan er volgens Kant een Gründlichkeit ontstaan om
tee respecteren.
Inn het artikel Wat betekent: zich oriënteren in het denken? drukt Kant de
handelingg van via-^mderen-zich-de-wet-geven een paar keer typerend uit: naast vrijheid
vann meningsuiting en vrijheid van gewetensdwang, betekent vrijheid in het denken ook
"dee onderwerping {Unterwerfitng) van de rede aan geen andere wetten dan die zij zichzelf
geeftt {die sie sich selbst gibtf. In de Kritiek van de praktische rede, in het hoofdstuk
overr de drijfveren van de zuiver praktische rede, staat breed gedrukt "vrije
onderwerping",, met "de onvermijdelijke dwang die alle neigingen wordt aangedaan". Het
risicoo dat de vrijheid van de rede loopt wanneer de rede zich niet aan zijn eigen wetten
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onderwerptt (maar hoe zou iemand zich er ooit aan kunnen of willen kunnen onttrekken?),
omschrijftt 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 igibf) onderworpen wil
zijn,, dan is het gevolg daarvan vanzelfsprekend, dat zij onder het juk1 van de wet moet
buigenn die een ander haar geeft (die ihr ein anderer gibt); want zonder een of andere wet
kann volstrekt niets, zelfs niet de grootste onzin (der gröfite Unshm), zijn spel lang
volhouden"" (8: 145, mijn curs). Het op één na grootste gevaar voor de rede, is buigen
voorr de wet van de ander.
Kantt wil a priori de mogelijkheid van arrogantie zuiveren, maar daarmee
censureertt hij autoritair - en niet minder arrogant (als voorlopige vertaling van vornehm)
dann een genie - de mogelijkheid van ongehoorzaamheid, de kans van een volstrekt andere
kritischee plaats en activiteit. De grond van absoluut respect is drijfzand. De gevoelde
noodzaakk tot het creëren van één Kingdom zijn aanvechtingen tegen ontheemding.
Dee pijnlijk autoritaire consequenties van Kants redelijke hyper-auto-actieve
wetgevingg kan mogelijk worden gepareerd, zoals Korsgaard lijkt te willen, door de gift
vann superioriteit tot embodied nature te verheffen. Er is dan geen 'wildheid* buiten ons
eneerijkvan beschaving, nooit geweest, er is niet een eenheid "forced upon us".2 Dit leidt
directt of indirect naar andere kosmopolitieken: kosmopolmeken van de vriendschap of
oneindigg verstrooide vriendschappen tussen

auto-allogene

kosmopolieten.

Die

vriendschapp trekt zich van nationale belangen en grenzen niets aan
Kantt vreesde niet de mogelijkheid van een soort autonome auto-fagie (de zuivere
redee eet zichzelf graag op: die trek gaat het eerst uit naar haar eigen gevoel), of de
orgiastischee wetteloze onzin van het genie (dat is een tijdelijk verschijnsel en op de lange
duurr raakt die wel buiten adem), maar een volstrekt andere gebeurtenis. Het wegvallen
vann het onderscheid tussen mijn en dijn vormt de grootste bedreiging voor de verheven
plaatss van de rede. De rede kan niet plaatsloos, zwervend zijn, het moet één force zijn
Uitt welke hoek, transcendentaal gesproken, zou die bedreiging kunnen komen? Wie of
watt is dat andere, zo anders dan de rede, zo anders dat zij nooit a priori aan zichzelf
denkt?? Zo vrij en vooral vrij van wil, dat zij zich wel naar de 'wet' kan voegen, maar ook

1

1nn een vroegere, aparte uitgave van het derde hoofdstak van de Strijd der Fakulteiten, wijst Kant op de
etymologischee verwantschap tussen "juk" (Joch) en "conjuguim", dat wil zeggen, het huwelijk. Zie de
RedanHritgavevanSte4BmDietzsch,noot47. .
2
Ibid,377. .
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vrijj om het te laten, ongehoorzaam vrijer dan de redelijke vrijheid? In het licht van het
voorgaandee is die 'ander' niemand anders dan Isis. Wat zou er nu zo wezenlijk, zo a
priorii bedreigend aan haar vage, ontvangende gastvrijheid kunnen zijn?
Identiteitt is de grondslag van een redelijke verantwoordelijkheid: hij = hij en zij =
zij.. Maar als de activiteit van wetgeving niet noodzakelijk unilineair is, dan is ook het
centrumm van uitoefening van macht altijd in zich verdeeld. Kants unilimaire conceptie van
respectt is gebaseerd op een toevallig uitverkoren etno- en faüologisch uitgangspunt: een
nooitt redelijke interventie. Het ene unilineair, universeel splitsende kan nooit de conditio
sinesine qua non zijn van een kosmopolitische wetgeving, een wetgeving waarvan de eigen
rechtsgrondd als absoluut geldt. Interpreteren we de gift als een wezenlijk ambigue gunst
dann impliceert dat eveneens dat geen enkel wetgevend subject - in het geheim of
openbaarr - zich a priori in een ondergeschikte positie kan bevinden (ik ben geen absolute
wetgeverr en kan de wetgeving Zelf nooit volstrekt erkennen/ Er bestaat niet één
autonomee noodzaak tot moreel handelen.
Dee toestand van absolute gastvrijheid of vrijlating, die Kant wantrouwt als een
desoriënterendee nevel of een zwerm van waanzin, kan vanuit zijn optiek slechts twee
'wantoestanden'' impliceren: die van de absolute alleenheerser over iedereen (dictatuur
vann een wetgever die zich de redelijkheid zelf waant) of die van volstrekte willekeur
(anarchie,, waanzin, wetteloosheid). Kant beschouwde de vage vrijheid als vijand nummer
één,, als finale ondermijning van de redelijke vrijheid - in wezen zijn zij echter zeer
verwant t
Kantt en Korsgaard voelen zich genoopt tot de gedachte, dat je niet vrij bent maar
hett redelijkerwijs moet en kan worden. En dat doel leidt tot onvoorwaardelijke praktische
wetgevingg en vice versa. Verschaffen kan als scheppen worden geïnterpreteerd, als
oneindigeoneindige creativiteit en inventiviteit, maar dan kan vanuit Kants optiek de wetgevende
instantiee van die morele wet zeker niet de zuiver vrije rede zijn. Het scheppende
vermogenn moet altijd van de eigen force uitgaan, geconstitueerd en gereguleerd door de
grondwett van de natiestaat (Der Verstand allein gibt das Gesetz, KU, 83).
Hett is onze zuiver morele en progressieve taak, in Kants optiek, om het redelijke
Zelff als superieure instantie te verwerkelijken, bijgevolg waarvan het andere, de anderen
enn de Ander als hinderlijke 'resten' moeten verschijnen en moeten verdwijnen, want, zoals
Korsgaardd hetformuleert,"our attempts to realize the good are often diverted by these
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otherr forces".1 In deze reductionistische consequentie komt ook de transcendentale
logicaa overeen met de structurele logica.
Kantt laat ook wel doorschemeren dat die resten niet alleen onvermijdelijk, maar
ookk absoluut onuitwisbaar zijn. Om die reden is een vriendschappelijke verkering met een
allonomee macht nooit een vanzelfsprekend gegeven. De gedachte dat geen enkele wet
absoluutt kan gelden, behalve die van autonomie, dreef Kant vermoedelijk in de armen van
eenn diabolisch dilemma: het initiatief aan anderen overlaten (oneindige onderwerping van
onss zelf) en auto-effectieve zuivering (oneindige onderdrukking van de ander).
Dee redelijke geefdrang komt voort uit onvermogen om de weerzinnigheid van de
anderr te erkennen. De ander mag mijn goed bedoelde gift nooit weigeren. Kants Fehlleistungleistung - "hij" als verwijzing naar het "redelijke wezen" - doet vermoeden dat hij niets
anderss dan een fallisch wetgevend wezen in gedachten heeft gehad. Er lijkt in Kants
universumm in elk geval geen 'andere ruimte' te zijn, voor een hybride, passief-actieve
vrijheid,, een rechtsbeginsel dat ontvankelijk-pacificerend is. Geen andere tijd, geen tijd
voorr een (ver)geving die geen vereffening beoogt: het effect van een volstrekt andere
imperatievee oogopslag.

Dee kosmopoJitieke Gemansinn.
Alss Kant in Naar eeuwige wede het recht op een kosmopolitisch niveau uitdenkt, krijgt
hett rechtsgevoel de status van een gezuiverd zesde zintuig, het klankbord van de

GemeinsirmGemeinsirm in kosmopolitisch opzicht: "Het is nu met de gemeenschap (in engere
brederee zin) die de volkeren in toenemende mate vormen zo ver gekomen, dat de
schendingg van het recht op één plaats van de aarde op alle plaatsen wordt gevoeld.
Daaromm is de idee van een wereldburgerrecht geen fantastische en overspannen
voorstellingswijzee van het recht, maar een noodzakelijke uitbreiding van de ongeschreven
codex,, zowel het staats- als het volkenrecht, op het openbare recht van de mens
überhauptt en derhalve een bijdrage tot de eeuwige vrede" (8: 360, curs, van Kant). Het
subjectt dat geeft en het subject dat terug wil krijgen, vereist "noodzakelijke uitbreiding",
opdatt wij ons niet prijsgeven "aan alle onzin of waanzin van de verbeeldingskracht"(5:
120),, dat wil zeggen, onszelf wegwerpen of verliezen.

1

Koregaaid,, Creating the Kingdom of Ends, 28-29.
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Dezee wetgeving impliceert dat het fenomenale subject zichzelf als volmaakte
onderdaann en als wereldburger kan creëren (misschien zijn zij wd één en dezelfde). Kant
ziett hierin geen tegenspraak: de "schepping van een vrij wezen is geen tegenspraak",
maarr dit principe geldt alleen dan wanneer "in moreel-praktisch, derhalve met-zinnelijk
opzicht,, de zuivere categorie (zonder een onderliggend schema) in de betekenis van
scheppingg wordt gebruikt" (Rechtsleer, 6: 280, §28, voetnoot). De autonome
eenkennigheidd van deze niet-zmnelijke relatie shift aiteriteh per definitie uit Om die reden
iss het bijna al onverantwoord om een zinnelijk-ander als mijn wetgever te erkennen.
Volgenss deze auto-ontologische oorsprongsgedachte van wetgeving, werkt atteriteit
altijdd en a priori in strijd met het burgerlijke eigenbelang. Dat zou tot de uiterste,
geëmancipeerdee consequentie kunnen leiden - ook in semiotische of zinnelijke
categorieën,, zeg Euro-Afirikaans of Afro-Amerikaans - dat de één nooit de gunsteling is
vann de ander. Elke rechtspersoon beschikt over zichzelf. De wet is: volstrekte
gelijkwaardigheid.. Maar volgens deze volstrekte gelijkheid is ook geen enkele bepaalde,
zinnelijkezinnelijke relatie noodzakelijk. Absolute vrijheid herbergt oneindige uitzwerming. De
drivingdrivingfarce van een politiek van respect en zuivere erkenning is het bestrijden van deze
waanzinnigee atteriteit. Die politiek opereert altijd in een eenzinnige, verruimende
beweging,, vanuit het perspectief van onszelf: "We learn to move in a broader horizon",
enn tegehjkk zijn we ons er bewust van dat we nog een lange weg naar vereniging hebben te
gaan:: "we are very tar awayfromthat ultimate horizon".1
Omm wille van de eigen rechtsspraak moet ego de wet actief geven, vanuh een
bepaaldee invalshoek, met een bepaalderichting.Het creëren van 'mijn' of 'ons' karakter enn daarmee ook het 'deliberative' creëren van Korsgaards 'rijk van doeleinden1 -moet
eenn ultieme, verheffende, zeHscheppende articulatie zijn (dat moet wel de zin van
"anheben"" zijn, 5: 29). Deze oerschreeuw is niet een neutraal verschil. Mijn positieve
zelfgevoell dwingt mij de (fenomenale) ander te onderwerpen. In Over de gemeenplaats
formuleertt Kant precies waar die noodzaak om af te breken vandaan komt. De transcendentalee egologie is gebaseerd op een noodzakelijk onrecht op grond van een logisch
gevoeldee suprematie: er kunnen geen twee even machtige opperhoofden bestaan, want
"zoudenn er twee zijn (dwangvrije personen), dan zou geen van beiden onder
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dwangwettenn staan en de één de ander geen onrecht kunnen aandoen, hetgeen
onmogelgkk is" (8: 291).
Hett noumenale is wezenlijk nergens, niemand, van niemand. In de noodzaak tot
weer-toe-eigemngg zijn ego en alter (man-vrouw, het geniale en het kritische subject,
Afrika-Europaa etc) de calculeerbare resten, het wisselgeld en de verspilling van het
kapitale,, centraliserende zelf dat van geen van beiden is. Er zijn twee resten die het willen
maken,, maar zij kunnen die toestand nooit bereiken zonder onderdrukking, decorum, list,
miskenningg en geregelde annulatie van de Ander en de anderen. Het is reeds ter sprake
gekomenn dat Kant dit aporetische gegeven in de Fundering van de metafysica van de
zedenzeden als volgt oplost: "eigenlijk is respect de voorstelling van een waarde die afbreuk
doett aan mijn zelfliefde" (4: 400, voetnoot). Maar de Ander doet kennelijk nooit genoeg
afbreukk aan zichzelf. De natuurwet van zélSiefde moet noodzakelijk vernietigd worden
tenn dienste van de force die onze Gemeinsirm moet reguleren. Niet ikzelf moet vernietigd
worden,, dat zou in tegenspraak zijn met alles wat ons heilig is. Voor de zelfliefde moet
simpelwegg zelfrespect in de plaats komen (4:422).
Hett performatieve effect van de idee-fixe van de autogene wetgeving is
overweldigend.. Al het allochtone moet er aan worden onderworpen. Wanneer
bijvoorbeeldd een groep mensen in hetzelfde gebied woont, dan heeft deze de drijfveer (of
dee imperatief, zoals Korsgaard het noemt1) om een verenigde (unified) staat te vormen
(datt is waarschijnlijk ook de reden waarom fricties binnen politieke partijen dikwijls zo
lijkenn op huwelijksperikelen). En deze drang werkt volgens Korsgaard nog sterker op
psychologischh niveau. Wanneer een aantal psychologische functies in een zelfde lichaam
gevestigdd zijn, dan zouden ze zelfs de imperatieve behoefte hebben om één persoon te
worden.. Kants kosmopolitische rechtsgevoel is afgeleid van de imperatieve behoefte tot
eenwording. .
Ookk als men Kants mores niet zou delen, en dus elk esthetisch-extatisch plezier
vann mensen met elkaar niet direct onder het taboe zou stellen van degraderend plezier alss een altijd onbewuste machtswellust - lijkt Kant toch in zoverre gelijk te hebben, dat
plezierr nooit autonoom kan zijn. Zelfs de zuiverste auto-affectie is a priori heteroaffectieff Respect en gunst, pijn en plezier, zijn nooit zuiver één. Maar impliceert dat niet
ook,, dat geen enkele toestand absoluut a priori het effect kan zijn - zoals het transcen-
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dentalee begrip van autonomie toch wel suggereert - van verlies aan zelfrespect? Er is
geenn wezenlijk einde aan de pijnlijk vrolijke verstrooiing, geen wezentijk verlies, maar
ookk geen wezenlijke winst.

Hett seksuele verkeer tussen rechtspersonen.
Inn net seksuele verkeer tussen mensen onderling loopt men altijd het risico - het hoeft er
niett eens erg wild aan toe te gaan - dat er geen acht wordt geslagen op de autonomie van
dee ander, zodat bewuste of onbewuste delicten nooit helemaal kunnen worden uitgesloten.. Welke garanties kunnen nu door de transcendentaalfilosofie worden geboden
tegenn deze niet denkbeeldige mogelijkheid van schending of overtreding? Ofwel: hoe
kunnenn wezens van vlees en bloed hun onderlinge (taalhandelingen nu zo regelen dat zij
elkaarr tegelijk liefdevol en respectvol blijven benaderen?
Zoalss de categorische imperatief een praktijk van universele onderwerping
provoceert,, moet ook in de seksuele relatie van een mens met een ander aan het
identiteitsbeginsell worden voldaan: zowel verstrooiing (promiscuïteit) als ongelijkheid
zijnn onaanvaardbaar. Misschien wel vooral op dit gebied moet er een logica van
wederkerigheidd gelden die elke (rechtsongelijkheid uitwist. Voor Kant lijkt een
dergelijkee logica wel een soort economische wet van cumulatie van ego-kapitaal: als ik
mezelff niet wil vergooien en mij niet metterdaad wil werpen in de handen of de schoot
vann een willekeurige ander (de wil van de ander), en mezelf dus moreel zuiver wil houden
(enn toch aan ego wil winnen), dan dien ik slechts naar de hand van één ander te dingen,
enn als deze ontvankelijke ander zich ook geheel aan mij - en aan mij alleen - zal
uitleveren,, omdat 'zij' mij evenzeer liefheeft als zichzelf; dan kom ik via haar bij mezelf
terug,, en vice versa. De oplossing ter vermijding van moreel verwerpelijke en
mensonterendee verstrikkingen ten gevolge van promiscue verslingeringen, is een relatie
vann gelijke wederkerigheid, dat wil dus zeggen een verhouding tussen "vrije en even
rationelee mensen (equal rational people)".1
Ookk mijn zin-hebben-in-de-Ander moet altijd mijn zuivere streven naar autonomie
dienen.. Verwerpelijke, want vage belangenverstrengelingen, zijn immers wezenlijk in
strijdd met de autonomie van iedereen Die verwarrende effecten van onterend plezier en
gewelddadigee lust kunnen alleen binnen het kader van het huwelijk uitgesloten worden:
11
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dede jure gelijk voor de wet en de facto wederkerig afhankelijk. Men heeft niet alleen naar
dee letter van de wet zin in de ander, men leeft ook naar de geest respectvol met elkaar. In
hoeverree is dit respect nu verenigbaar met de a priori effecten van de Gemeinsirm, de
zelfregulatiee van zin en weerzin? Of gaat het hier om niets anders dan een oneindige
ketenn van weerzin en weer zin hebben?
Uitsluitendd onder voorwaarde van het huwelijk is geslachtsgemeenschap niet
slechtss toegestaan, maar "ook alleen onder die voorwaarde mogelijk" (6: 278, §25/
Huwelijksee wederkerigheid geldt onvoorwaardelijk en dus categorisch, als enig goede
seksuelee relatie, binnen het kader van de wet, en wel als monogamie (Ene staat volgens
Kantt gelijk aan de wet: "het kind dat buiten het huwelijk op de wereld is gekomen is
buitenn de wet (want dat betekent huwelijk)"(6: 336). Deze dingmatige vereniging is de
enigg aanvaardbare grond van seksueel verkeer. Het matrimonium1 is een contract, aldus
Kantt in zijn colleges over ethiek, "tussen twee personen, waarin zij elkaar wederzijds het
rechtt geven op, en beiden zich onderwerpen aan de voorwaarde, dat ieder zijn gehele
persoonn overgeeft aan de ander, zodat ieder het volstrekte recht heeft op de persoon van
dee ander. Het is nu redelijkerwijs begrijpelijk hoe een commercium sexualis (seksuele
gemeenschap)) mogelijk is, zonder afbreuk te doen aan de menselijkheid, of de moraliteit
geweldd aan te doen" (27: 388). Alleen onder voorwaarde van volstrekte symmetrie is het
uitgeslotenn dat een van nature asymmetrische relatie zal ontaarden in onnatuurlijke seks
(crimina(crimina carnis contra naturam, bijvoorbeeld met een dier) of buitenwettelijke sela
(prostitutiee of polygamie zijn in tegenspraak met monogamie, omdat de personen dan
slechtss een deel zijn (nar einen Teil)). In al deze verwerpelijke vormen van seks geeft de
persoonn zichzelf weg en degradeert zichzelf of een ander tot een ding (Verdmgung)). De
conclusiee is niet anders dan dat een redelijke symmetrie de plaats moet innemen van een
wildee en natuurlijk asymmetrie. Hoe redelijk is die symmetrie?
Tenn behoeve van de monogamie zijn andere lusten of de aantrekking tot anderen
verboden,, juist omdat daarbij geen sprake kan zijn van volstrekte wederkerigheid. Maar
monogamiee gebiedt eveneens eindeloze aantrekking (en dus a priori verwijdering of
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vervreemding)) tussen nooit volstrekt gelijk delen. Lust- en onlustgevoelens moeien elkaar
opwekkenn en beheersen. Om de dreiging van jaloezie of allochtone verleidingen te
kunnenn keren, moet er iets buiten en boven de echtelijke delen zijn (het centrum van de
symmetrischee (geslachtsdelen van hun fallische Zelf) dat hen als één organisme eindeloos
tott 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
beidenbeiden als rechtspersoon kunnen respecteren. De idee van gemeenschap begint bij twee,
maarr het noumenale wezen (de redelijke projectie van ons libido), wat in het geheim de
autogenee hyper-erotische effecten opwekt en reguleert, moet ook a priori verheven zijn.
Datt wezen moet zich tussen en boven onze seksuele relatie bevinden (het Gememwezen
vann de Gemeinsinn). Wie wettigt dat wezen van weerzmnighetd?
Voorr Kant teh zich steeds slechts één vraag: onder welke transcendentale
voorwaardenn zijn menselijke, seksuele en zedelijke relaties in het algemeen, zuiver ethisch
mogelijk?? En het antwoord is, zoals gezegd, alleen onder de onvoorwaardelijke
voorwaardenn van het monogame huwelijk. Want alleen binnen dat kader kan wetteloze
allo-auto-affectiee getransformeerd worden tot een machtsvrije relatie om zich op deze
circulairee wijze boven het fenomenale niveau te verheffen (in de geest van de wet). Het
doell van deze schijn-volmaakte circulaire eenheid wordt op tweeledige manier bereikt. Er
wordtt een scheiding aangebracht tussen esthetische en morele relaties (de blik wordt
altijdd op lijd afgewend), en tegelijk wordt de morele verplichting van wederkerigheid
afgerichtt op zuiver rationeel-ethische gelijkheid. In dienst van de morele wet zijn alle
gevoelenss die deze gelijkheid bevorderen een plicht. Niemand kan natuurlijk tot een
gevoell worden verplicht, maar als de plaats voor elkaar eenmaal is gecreëerd, verschaft
off verkregen, moeten alle potentieel vijandige gevoelens, wijken of worden omgebogen
(refiexio).. In de meeste gevallen is er eerst Sinn en daarna Gemem. Omdat de wezenlijke
gemeenschapsgevoelenss elkaar ook altijd op een onzinnige manier in de weg zitten of
liggen,, moet er een redelijke regulatie, een ritme van zin en weerzin plaatsvinden, een
agendaa van (ongesteldheid.
Monogamiee is het genealogische schema van esthetische, emotionele, morele en
juridischee eenheid. Maar kan nu de logica van wederkerigheid met behulp van dit schema
ookk tot werkelijke eenheid? Waarom niet? In het ware huwelijk heeft niemand zichzelf
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weggegeven.. De hardnekkige gedachte dat er één omstrengelend wezen moet zijn, leidt
onvermijdelijkk tot een overweldigende aporie: redelijk ingestelde asymmetrie.
Dee asymmetrie» die noodzakelijk voortvloeit uit de monogamie, moet als volgt tot
standd komen. Volgens §22 van de Rechtsleer kan het samenleven van twee personen een

huishoudinghuishouding (Hauswesen) worden genoemd wanneer er sprake is van een gemeensch
vann vrije wezens die door wederzijdse invloed (van de ene persoon op de andere) volgens
hett principe van uiterlijke vrijheid (öujkren Freiheit) een samenleving uitmaken van leden
vann een geheel (personen die tot een gemeenschap behoren). Gemeenschap kan niet door
eenn eigenmachtige daad (facto) bereikt worden en evenmin door een verdrag (pacto\
maarr uitsluitend bij wet (lege) worden geregeld. Het recht van een persoon jegens een
anderr of een zaak wordt op grond van deze wet niet eenzijdig geregeld, maar geldt voor
allealle betrokken personen en zaken tegelijk (zugleich), en moet dus als een recht worden
beschouwdd dat boven al het zakelijke en persoonlijke uitgaat (hinausliegendes Recht).
Ditt overstijgende recht heeft een natuurlijke vergunning (ein natürliches Erkmhnisgesetz)
tott gevolg, bij gunste waarvan (durch dessen Gunst) de verwerving van de huwelijkse
staatt mogelijk is. Volgens §23 geeft deze gunst op de volgende wijze richting aan een
innerlijkee doelmatigheid: op grond van de wet verwerft de man een vrouw, dit paar
verwerftverwerft kinderen, deze familie verwerft huishoudelijk personeel {Gesinde1). De beweging
vann verwerving wordt ingezet vanuit de man - hij verwerft haar en in die zin volgt hij als
eerstee zijn wet, zijn Gemeinsirm. alle betrokkenen moeten eigenlijk tegelijk en te gelijk
zijn. .
Allerleii verschillende verwervingsstrategieën, ver- en aanzoekingen, zijn dikwijls
vann te voren sociaal geregeld. En ook Kant was waarschijnlijk wel op de hoogte van een
gearrangeerdd huwetijksnetwerk rond Koningsbergen. Maar dan nog is het volgens Kant
aann de autonome man om de per definitie heteronome vrouw te verwerven, en niet
andersom.. Lévi-Strauss heeft deze metafysische auto-relatie doorzien als een
ruilverhoudingg en een afspraak die tussen twee mannen plaatsvindt: hij geeft zijn dochter
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wegg (of zyn zuster) aan een ander die er ooit een vrouw voor terug moet geven (de
zogenoemdee 'significant other' is altijd een zwager).
Kantss huwelijksrecht kan niet gefundeerd zyn in willekeurige activiteiten van
iemand.. De wet wijst a priori aan. Wie? Ik? De natuurlijke en positieve wetgeving creëert
voorr de man het additionele recht, zoals Korsgaard zich uitdrukt, van een vergunning.
Dee wetgever verschaft zich plaats en, als alles goed gaat, ook ons. En hij was, is, en zal
zynn - altijd het eerst met zwart en wit aan zet. In Kants Antropologie staat het zeer
beknoptt en openhartig: "De natuur wil dat de vrouw gezocht wordt" (7: 306). Na de
zoektochtt - in Europa of in het oerwoud van Zuid-Amerika - volgt de stichting van het
gezinn volgens het contract - als contra-actie (afbreuk) en contractie (samentrekking) - van
dee wetgever als zogenaamd neutrale, belangeloze institutie boven de partijen.

Politiekee wederkerigheid.
Alss nu binnen een redelijkerwijs ideaal huwelijk een vereffening for the time being
onmogelijkk is, is dan een vereffening in bredere sociaal, juridische en kosmopolitieke zin buitenn alle burgerlijke staten, ex-statisch - wel mogelijk? Op beide niveaus is er sprake
vann een institutionele asymmetrie, waarvan een uniUneaire zelfbegunstiger

de

(aan)stichterr is. Deze transcendentale onrechtvaardigheid moest door 'de vrouw' al wel
inn Kants tijd binnen het instituut van de monogamie als eenzijdige erkenning hebben
aangevoeldd (om voor de hand liggende redenen: geen kiesrecht, geen recht op
universitairee studie, geen recht op eigen levensonderhoud). Binnen het instituut van de
burgerlijkee staat kwam dit onrecht tot uitdrukking in een kille hiërarchische orde. In de
RechtsleerRechtsleer §41 wordt deze stand of toestand als volgt geformuleerd:

Zelfss de burgerlijke vereniging (unio ctvilis) kan niet echt een gemeenschap (Gesellschqft)
wordenn genoemd, want tussen de bevelhebber (impetans) en de onderdaan (subdmis) is geen
medewerlringsverbandd (Aêtgenosserachqfï); zij zijn geen metgezellen (Gesellen), maar
ondergeschiktondergeschikt en niet nevengeschikt aan elkaar1.
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Dee metafysische stratificatie in rangen en standen creëert automatisch één 'verticale'
maatschappelijkee orde waarin vele 'horizontale' families zijn gerangschikt. De
hiërarchischee structuur van de staat concordeert in Kants optiek niet toevallig met die van
dee familie.1 Ter wille van deze unilineaire rangorde moest een soort affectief reservoir
wordenn aangelegd: privé en publiek onrecht, een ongehoorde, pijnlijke effectiviteit en
affectiviteit. .
Dee redelijke doeleinden en regelingen kunnen zich natuurlijk nooit beperken tot
enkelee geslaagde (zogenaamd 'gelukkige') huwelijken of in een lokale gemeenschap
(communie(communie spatii). De wet begint mogelijk wel toevallig bij de stichting van de
metafysischee familie. En naar dit genealogische stammodel was de burgerlijke staat altijd
all ingericht. Het concept van kosmopolitische wetgeving kan echter niet eindigen bij een
zwermm van lokale gemeenschappen.
Dee werving van elke a posteriori familie moet zich richten naar de wet en moet
ookk naar de geest en de letter van de wet worden ingericht. Een burgerlijk gereguleerde
samenlevingg is een dubbel affectief factum: de stratificatie constitueert een stabiele
vreedzamee toestand tussen alle families, en één centrum moet worden gerespecteerd om
tegelijkk alle affectieve banden te kunnen regelen (zo zijn in elk geval wederkerige relaties
vann 'liefde' en 'respect' interfamiliair geregeld). Dat wil zeggen, de formele identiteit van
hett transcendentale subject - het machtswoord van de rede (Machtspruch der Vernunfi,
RechtsleerRechtsleer §28, 6: 280, voetnoot) - determineert de eenheid in de familie en inderdaad
ook,, zoals Korsgaard het formuleert, om "praktische redenen" de eenheid van de staat.2
Dee dynamiek van verwerving en stichting van de familie verloopt volgens de
Regell van de Gemeinsmn.

Deze zeHregulatieve weerzmnigheid vertoont sterke

overeenkomstenn met de activiteit van de staatsinrichting, zoals moge blijken uit Kants
formuleringg in §47 van de Rechtsleer (net openbare recht):

Dee daad {der AM), waardoor een volk zichzelf tot een staat constitueert - maar eigenlijk slechts de
Tdeee van die daad op grond waarvan de rechtmatigheid ervan alleen gedacht kan worden - is het
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oorspronkelijkeoorspronkelijke contract (Kontrakt3), volgens welke allen en iedereen (omnes et singuli) van
volkk hun uiterlijke vrijheid (aufieren Fretheit) opgeven (cmfgeben)t om deze vrijheid als lid van
eenn publiek lichaam (Glied eines gemeinen Wesens), dat wil zeggen van het volk als staat
beschouwdd (urtiversi), onmiddellijk weer te ontvangen (oufeunehmen3), en men kan niet zeggen
datt de mens in de staat (der Mensen im Staate), een ded van zijn aangeboren uiterlijke vrijheid
aann een dod heeft opgeofferd (aujgeopfèrt), men moet daarentegen zeggen, dat hij (er) de wilde
wettelozee vrijheid totaal heeft verlaten {wilde gesetzlose Freiheit gOnztich verlossen), om zijn
vrijheidd in het algemeen in een wetmatige afhankelijkheid, dat wü zeggen in een rechtmatige
toestandd onverminderd te hervinden; omdat deze afhankelijkheid aan zijn eigen wetgevende wil
ontspringtt (weil (hese Abhangigkeit cms seinem eigenen gesetzgébenden Willen entspringt).

Dee constitutieve daad van de wetgevende wil, die de Idee van een geweldsdaad is, is een
afspiegelingg van de auto-activiteit van de man om een vrouw te verwerven, opdat beiden
zichh onderwerpen, en zodoende zich omvormen en omscholen, van natuurlijke wezens
mett een wilde, wetteloze vrijheid (alle dieren 'buiten' en 'voor' de wet) in redelijke
wezenss met een wetmatige vrijheid. D e innerlijke en tegelijk uiterlijke wetgeving heeft
noodzakelijkk tot effect een gehoorzame wil met een bepaald, verheven doel. Een doel dat
alss vanzelf uitstijgt boven het privaatrecht en het publieke recht. Alle leden van de
natiestaatt moeten daartoe symmetrisch worden geordend, maar voorts kunnen ook alle
natiestatenn onderling niet als verstrooide gegevens blijven bestaan. Deze beweging van
oriëntatiee en heroriëntatie doel is vanaf de eerste activiteit ingegeven door een/ave

die,

volgenss Kant en Lévi-Strauss, alle relaties onderwerpt aan symmetrie: het kosmopolitischee doel.
DeforceDeforce

kan niet vrouwelijk zijn, dat wil zeggen, haar wil kan niet wetgevend

zijn.. Het mannelijke lid van mensheid speelt als leed-deel, zeg ledemaat van een etbischlogjschee relatie, logisch leed volgens een afgemeten medelijden. Als verwervend, en
mogelijkk pijnveroorzakend, onderdeel van een koppel is zijn wil tegelijk de actieve
oorsprongoorsprong van hun eenheid (pijnlijk en plezierig tegelijk). Het instituut van de monogamie
dientt ertoe om de sensuele aheriteh te transformeren tot symmetrie. Waarschijnlijk
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woordenn reeds oorspronkelijk iets trifgrslotrai en/of onderdrukt
22
Kant werkt duidelijk met het woordspeltossenaujgeben-aujhehmen, een wederkerige beweging waarin
ogensdujnlgkk niets ecta vertoien gaat en aüeen worm
eenn uiterlijke vrijheid naar een nmernjke vrijheid (voor de wet).
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vanwegee de oorsprong en de richting van deze natuurüjk-juridische ,/brce acht Kant in
§266 (uit das PrivatrecM) toch een asymmetrische rolverdeling tussen man en vrouw niet
inn tegenspraak met de wet: "hij het bevelende en zij het gehoorzamende deel (Teilf (6:
279). .
Dee weerzinnige natuur van de burgerlijke huwelijkswetgeving leidt zo
noodzaketijkk tot - volgens de categorische imperatief- asymmetrie, een ongelijkheid die
Korsgaardd "absurd' noemt.1 Haar uiting van verontwaardiging is een herhaling van de
uitspraakk van Lévi-Strauss: te zeggen dat alles in een samenleving functioneert is een
absurditeit.. Deze verontwaardiging over het 'absurde9 is niets anders dan een roep om
meerr symmetrie, meer centraliserende force. Voor zowel de transcendentale als
structurelee egologica moet aheriteit zich altijd voordoen als absurd. Dit hangt
waarschijnlijkk samen met een preoccupatie voor de eigen wetgever en van onze eigen
onvervreemdbaree ontheemding.
Hett is tamelijk waarschijnlijk dat de dynamiek van de wetgevende daad, die tot
welkee gemeenschap dan ook moet leiden (familie, stam, natiestaat, en allerlei vormen van
cratie)) altijd volgens een egalitair schematisme moet verlopen. Toch is het ook een
tamelijkk contingente factor of de uitoefenende instantie ook daadwerkelijk een eerlijk
mannetjee is. Binnen een yrSRnmanr staatsbestel werpt iemand zich toevallig noodzakelijk
op,, iets wordt ook uitgestoten, iets stoot iets anders aan: ze stoten elkaar af en aan. Om
datt initiatief tot gemeenschapsstichting te nemen en moet 'hij' die daad via 'haar'
voltrekken.. Deze zelfstichting en zelfverwerving is, in elke homo- of heterofiele vorm,
ookk een tegen-daad, tegen verstrooiing, altijd al een afbreuk aan volstrekte aheriteit.
Kantss conceptie van autonomie is reeds een effect van een oer-preoccupatie. De
stillee stem van de rede wil in wezen altijd de andere stem verzwijgen of het zwijgen
opleggen.. Het andere factum: de eigen plaats is altijd al ten koste gegaan van aheriteit
(binnenn en buiten). De bevelende stem overschreeuwt zichzelf en ontkent de even
noodzakelijkee insternming van anderen. Hij moet wel gepreoccupeerd zijn door zichzelf:
aa priori ontvankelijk voor zijn eigen wil. En hij wil maar een ding: zichzelf zo snel
mogelijkk terugkrijgen. Het wezenlijk andere, waar het concept van de autonome wil op
enn mee rekent, maar dat tegelijk door de willige wil niet kan worden erkend als volstrekt
anders,anders, kan niet verschijnen, is weer- en waanzinnig vanuit het perspectief van het recht
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Korsgaard, Creating the Kingdom of Ends, 216, noot 15.
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opp zelfbeschikking En zo komt Kant tot de conclusie dat de wet, die gebiedt dat de
vrouww de man dient te gehoorzamen, dus niet in strijd is met de "natuurlijke gelijkheid
vann een mensenpaar" (6: 279). Zij erkennen samen de redelijke oerwil van werper en
voorwerp. .
Monogamiee is het genealogische schema, voorgesteld als noodzakelijk en redelijk
verdeeldd verlangen naar autonomie. En het kan niet worden ontkend dat de prijs die voor
ditt redelijke schema moet worden betaald altijd voor iemand te hoog is. Door het gebod
tott over-en-weer-geven van lichamen of dingen worden de persoonlijke waarden
uitgewisseld,, zodat zelfs het tegendeel van een gift of gunst het effect kan zijn.
Paradoxaall genoeg loopt Kants juridische uniseks uit op een gedoe waarvoor hij juist
vreesde:: het bedreigende automatisme van elke andere wetteloze aüo-pory-seksuele
omgang,, het machinale en dierlijke in relaties. Verdinglijking is het innerlijke gevolg van
dee auto-manie tot zuivering. De waarde die "boven elke prijs verheven" zou zijn, is niets
anderss dan de vernietiging, de nullificering van alteriteh en absolute singulariteit.
Hett moet ergens wel zo zijn, zoals Marion suggereert, dat beiden ook altijd
voorbehoudd moeten maken, en zich dus nooit onvoorwaardelijk geven of zich nooit
zullenn geven, niet aan elkaar, niet aan zichzelf: "hoe meer ik mijn lichaam aan
wederkerigheidd (terugbetaling, economie) uitlever, hoe minder ik het geef. 1 En dus
breektt er iets: "mijn lichaam levert zich uit, mijn hart hoedt zich ervoor - geeft zich niet".2
Hierr klinkt eveneens het geloof van Nietzsche in door: "mijn hart verzet zich ertegen te
gelovenn dat de liefde dood is" (geciteerd door Derrida: DTA, 62; 147). Daarmee is de
monogamiee zo goed als ten einde. Het is op z'n best een regel zonder regel, een soort
excuuss voor wisselende contacten, op z'n slechtst een gebod op een dagelijks
eenrichtingsverkeer.. De regel stelt een gelegaliseerde toestand van seksuele commercie
in,, een toestand die Kant verbiedt en tegelijk hyper-hypokritisch moet toestaan. Onder
burgerlijkee 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
personagee heel lang de waan kan koesteren in het zelfde genre ais de ander te spelen,
onderhevigg aan de aristotelische regel van eenheid van tijd, plaats en handeling).
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Korsgaardd legt de gelegitimeerde asymmetrie op de volgende wijze in Kants
voordeell uit. Zij meent dat hij, zonder feitelijk de conclusie te trekken, toch van mening is
datt "in de meeste maatschappijen het instituut van het huwelijk de seksuele relaties niet
geheiligdd maar gedegradeerd heeft".1 Hoezo de meeste? Het is niet goed in te zien welke
historischee maatschappij aan deze metafysica zou kunnen ontsnappen. Als Kant aan een
soortt uitzondering heeft gedacht, dringt de vraag zich op: hoe had hij redelijkerwijze een
historisch-lokaall en geniaal unicum kunnen heiligen - een unieke mythe - in de context
vann een voor de rest universele absurditeit? Het is plausibeler om te veronderstellen dat
Kantt geen één historisch voorbeeld (zeg een of andere federatie of democratie) als de
volmaaktee verwerkelijking van de redelijke Idee beschouwde, maar wel een enkele
voorloper,, een toonbeeld van mogelijke progressie. Het antwoord op de vraag, hoe mj
eenn dergelijk uniek teken van Verlichting dan zou rijmen met de definitie van zijn eigen
Verlichtee tijdperk, moet waarschijnlijk uitblijven. Leven wij in een Verlicht tijdperk?
"Nee,, maar wel in een tijdperk van Verlichting". Aan elke lokale progressie ontbreekt
nogg zeer veel, oneindig veel. De rationele teleologie gebiedt dat het proces van Verlichtingg altijd voortschrijdt, ad absurdum: "In this way, politics, beginning to drift away from
itss metaphysical determinations, is projected as endless (it never will come to an end,
cannott really still be thought within the terms of the regulative Idea, is perpetually a
promise,, never fulfilled), and also endlessly singular (so that politics is happening each
timee now)"}

Dee echtelijke pijn als force.
Tallozee reparaties van de redelijke morele wet hebben er sinds Kant plaatsgevonden,
zodatt het huwelijkse samenleven niet automatisch de eigenwaarde (van de vrouw)
schendt.. Maar hoe zou dit in beginsel onderdrukkende egalitaire schema nu toch ooit
volgenss Kant kunnen eindigen, en wel in een vreedzame, hoewel nog niet meteen
vriendschappelijke,, (wereldgemeenschap? Kant is op paradoxale wijze evenzeer
geïnteresseerdd in incidentele emancipatorische 'gebeurtenissen' alsook in de gedachte van
dee onmogelijkheid van de verwerkelijking van de redelijke idee. Om te menen dat ergens
opp aarde deze idee positief gecreëerd kan worden, is een illusie van een lokale
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Gemeinsirm*Gemeinsirm* Het klinkt misschien absurd, maar de ais pijnlijk gevoelde asymmetrie
voorr Kant wd de belangrijkste metafysische interventie, een «wiïjHing die aanzet tot
oneindigee emancipatie. Ergens moet altijd categorisch en rauw worden ingesneden (het
weerzinwekkendee alternatief is het gezellige kuddedier). Ook de unieks mythe, zoals
doorr Lévi-Strauss verwoord, is een effect van een symmetrische incisie: met "het zelfde
bamboe-mes"" (Ie même coutemt de bambou) worden jongens en meisjesritueelingewijd
(omm de voorhuid bij jongens af te snijden en het maagdenvlies bij meisjes door te
prikken),, met als doel "equivalentie van de seksen ondanks hun klaarblijkelijke
verschillen"" (MC, 294; HA, 343-344). Her wordt, onverhuld, het incommensurabde
weggesneden. .
Err heerst een "heilige plicht", zoals het in §32 van de Leer van de deugd heet.
Dezelfdee plicht tot deemoed, die Lévi-Strauss een "heilige plicht van de mensheid" heeft
genoemdd (AS2,420; SA2, 361). De initiërende vrijheids- en gelijkheidsdaad, waarmee de
logicaa van wederkerigheid kennelijk moest beginnen (anheben) levert ook de grond van
eenn omereffenbare schuld. Dankbaarheid (inkeer, terugkeer, teruggeven) is een oneindig
aanhangendee plicht. Elke heilige huivering schendt en wordt geschonden. Een versluierde
onderwerpingg vernietigt het incornmensurabele, en keert tegelijk om, van een force tot
gelijkmaking,, in een force tot naakte - exact verdeelde - gespletenheid. De drijfveer tot
onmogelijkee volledige verefTening wordt in een oogwenk de onmogelijke drang tot
eindigee onderwerping, misschien ooit resulterend in een oneindig-volmaakte onderwerpingg (maar het leven is kort).
Wanneerr nu de vele asymmetrieën, binnen en buiten de familie, binnen en buiten
dee burgerlijke staat, zouden worden opgevat als een noodzakelijk, maar toch enigszins
absurdd verstrooid spoor, dat zichzelf altijd wil uitwissen en dat tegelijk, even
onvermijdelijk,, altijd residuen en resten moet produceren, dan dient de volgende
'oplossing'' zich aan.
Vanuitt het kader - of door het venster - van de pijnlijk geheiligde familie
verschijntt daarbuiten een domein van eeuwige jachtvelden (mhs de partners het er over
eenss zijn dat die resterende mogelijkheden geen bedreiging vormen voor hun relatie). Een
dingg staat hierbij voor Kant vast: een buitenechtelijke relatie mag onder geen beding een
seksuelee zijn. Omdat er nu nog allerlei 'esthetische' gevoelens resteren, die in Kants
optiekk in potentie altijd erotisch zijn, moeten alle gevoelens die gepaard gaan met
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buitenechtelijkee en interfamiliaire relaties nauwkeurig worden gereguleerd en strikt
wordenn gelimiteerd. Die gevoelens moeten - behalve door scholing en arbeid
gedisciplineerdd - in de 'vrije tijd' worden gecultiveerd, bij voorkeur met behulp van
redelijkee censoren.
Dee echtelijke pijn is een force tot uitdrijving met een innerlijke doelmatigheid: een
zoekenn naar puur buitenechtelijk plezier. Esthetische gevoelens zijn zeker geen onechte
gevoelens,, ze moeten echter wel in het openbaar reflexief; onder supervisie van de rede,
diakritischh worden behandeld, dat wil zeggen: ze moeten worden gelokaliseerd als de
zuiverezuivere antipoden van morele gevoelens (a-moreel, niet immoreel). Een geregelde
circulatiee brengt voorts a priori een stemming van saamhorigheid en een beheerst gevoel
vann verbondenheid teweeg.
Dee definitie van het transcendentaal esthetische verkeer is: gedistantieerde
erotischee relaties (gunsten) als keerzijden van pijnlijke, monogame eenheid. Deze
cultuurpolitiekee praktijk moet vooral Gemeinsinn bewerkstelligen, een ideaal ruilverkeer
tussenn 'ons' en 'vreemde' individuen van de andere sekse, van andere families, van een
anderee stand, mogelijk uh een ander land, maar binnen de definitie van de grenzen van
eigenn bodem. Onze culturele economie dient in deze betekenis een vreedzame, hoewel
nogg niet meteen vriendschappelijke uitwisseling van 'giften'. De grond voor het reguleren
vann alle relaties binnen en buiten de autochtoon gevoelde grenzen is oneindig gespleten
(gift/gif). .

Dee onmogelijkheid van kosmopolitieke wederkerigheid.
Kann het schema van het cultureel weerzinmge verkeer als model dienen van een
internationalee politiek of van een kosmopolitiek? Het gezuiverde monogame idee van
echtelijkee relaties en van vriendschap wordt in de Fundering van de metafysica van de
zedenzeden aangeduid als "zuivere oprechtheid in de vriendschap" (reine RedJichkeit in der

Freundschqfl,Freundschqfl, 4: 408 ; ). Deze idee kan alleen als leidraad van kosmopolitische relat
dienenn als het gevoel rigoureus - dat wil zeggen oneindig - aan de moreel-redelijke wet
ondergeschiktt wordt gemaakt. Maar zou een andere asymmetrie niet toevallig ook
kunnen,, of is elk toeval uitgesloten? Dan is het wel de vraag hoe ver Kant meent te
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kunnenn gaan in zijn verzet tegen een alionome praktijk van onttroning of ontmanning.1
Zouu een ongebonden, vrije, zuiver eerlijke vriendschap mogelijk kunnen zijn zander het
effectt van faHologische angsten en compulsieve ruileffecten? Of bedoelt Kant dat in elke
vormm van relatie als vorm van binding en gemeenschap, in elk nationaal of internationaal
verbandd - tussen alle seksen - elke oprechtheid moet worden uitgesloten? Zuivere
oprechtheidd in vriendschap lijkt alleen denkbaar als een absurd factum. Een onbegonnen
toekomst. .
Zekerr is, dat er nooit sprake kan zijn van één factum. Het ene factum staat - hoe
kann het ook anders - in relatie tot een anderfactum, en de ene activiteit is verbonden met
eenn andere. Er zijn, om met Nietzsche te spreken, tenminste twee verschillende facta,
"effectenn an sich". In de paragraaf B Was ist Recht?, van de inleiding tot de Rechtsleer,
formuleertt Kant deze dubbele facticiteit als eerste gegeven, maar hij splitst ze ook direct,
alss innerlijke verbintenis en uiterlijke verhouding: "Het begrip van recht, voor zover dat
begripp betrokken is op een daarmee corresponderende verbintenis (dat wil zeggen op het
morelee begrip van die verbintenis), betreft ten eerste slechts de uiterlijke en wel
praktischee verhouding van een persoon ten opzichte van een ander, voor zover hun
handelingenn als facta op elkaar (direct of indirect) invloed kunnen hebben" (mijn curs.).
Opp moreel gebied kan nooit echt een zuivere effectieve-afifectieve grens worden
getrokkenn tussen irmeriïjk/uiterlijk, esthetisch/ethisch, rede/gevoel. Dit facta zijn nooit
zuiverr uiterlijk.
Wiee of wat zou nog de zuivere scheiding tussen ethische en esthetische facta actievee en effectieve affecten enfeiten- kunnen maken? Wie bepaalt wat eerlijk is? Welk
opperhoofdd kan en wil zelf actief de volmaakte symmetrie bepalen tussen zichzelf en een
anderr binnen en buiten? Kon volgens Kant de familiaire symmetrie nog cultureel
autochtoonn door de rede worden geconstitueerd en gereguleerd, in internationaal verkeer
schiett dh primaat tekort. Kosmopolhieken van de vriendschap kunnen zich niet afspelen
binnenn een geünificeerde, door de soevereine burgerlijke staat geregelde publieke
praktijk.. Deforce van het werddburgerrecht moet noodzakelijk verstrooien.
Hett transcendentale beginsel van autonome vrijheid verliest door Korsgaards
'contextuele'' relativering niets van zijn apodictische stelligheid: wederkerigheid blijft
11

In zijn Over een voorname toon die recentelijk in defilosofieis aangeslagen ntt 1796, gebruikt Kan
dee wooden "entmanming" en "cntmaimf (8: 400) in de betekenis van ondermijning van het gezag van
dee rede.
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voorr haar als a priori wet gehandhaafd, als middel en weg tot wereldvrede. Dat het
transcendentalee beginsel van vrijheid, gebaseerd op redelijke gelijkheid en broederschap,
eveneenss de voedingsbodem is voor de schending van de rechten van de ander, lijkt voor
Korsgaardd een uiterlijke, corrigeerbare schoonheidsfout. Zij realiseert zich niet dat
kosmopolitiekenn niet mogelijk zijn binnen de grenzen van één iemandsland. Alleen buiten
dee grenzen van het tot nu toe auto-logisch denkbare, in een ex-statisch gebied zonder
egologischee natiegrond, zijn die praktijken mogelijk. Zijn deze andere kosmopolieten zo
waanzinnigg dat zij voor een wetteloze toestand opteren?
Allerleii vermogens, onvermogens, talenten en zinnen spelen een rol. Elke relatie is
potentieell kwetsbaar voor delict. De wetgeving van autonome en autochtone
rechtspersonenn - zoals natiestaten - kan in beginsel niet voorzien in vrije relaties tussen
volkerenn en staten. Deze wantoestand meende Kant autologisch te kunnen ondervangen
doorr de Gememsmn te funderen in de zuiver redelijke wetgeving. Die oplossing keert op
kosmopolitischh niveau terug. Kosmopolitisering is alleen mogelijk wanneer alle partijen
anderee non-centrale krachten onvoorwaardelijk erkemmen. De door de rede gedicteerde
kosmopolitiekee relaties tussen (ver)mogendheden moeten wezenlijk gebaseerd zijn op
oneindigg uitgestelde erkenning van aheriteit.

Nogg niet meteen vriendschappelijk.
Dee natiestaten zijn in Kants optiek natuurlijk superieur ten opzichte van de wilde
gemeenschappen.. Wij zijn immers door schade en schande wijzer geworden en begrijpen
datgenee wat we onszelf ook zonder zoveel treurige ervaringen hadden kunnen vertellen,
namelijkk dat we, zoals het staat in de Idee van een algemene geschiedenis in

kosmopolitischkosmopolitisch perspectief, boven de "anarchistische toestand van de wilden" m
uitgaann (mnausgeheri) en tot een "volkenbond** moeten toetreden. Willen de onderlinge
relatiess tussen de natiestaten niet ontaarden in barbaarse wantoestanden (van oorlog en
uitbuiting),, dan moet toch volgens de categorische imperatieC en met het doel van de
redelijkee Idee voor ogen, analoog aan de relaties tussen de families, de relaties tussen de
statenn redelijkerwijs worden geregeld. Omdat elke staat uit is op alleenheerschappij
(eigenbelangg - onredelijke zelfliefde - en dus in beginsel ook wetteloze vrijheid) is het
voorr alle staten van levensbelang om hun autonomie stukje bij beetje in te ruilen.
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Vanuitt Kants censurerende benaderingswijze Egt de erkenning van een bodemloze
dieptee of oneindige verte niet echt voor de hand. In §62 van de Rechtsleer wordt het
kosmopolitischee recht (ras cosmopohticum) tussen volkeren geformuleerd op grond van
"dee redelijke idee (Verrnmftidee) van een vreedzame, hoewel nog niet meteen (werm
gleichgleich noch nicht1) vriendschappelijke, gangbare gemeenschap {durchgörtgige Gemeinschqft)schqft) van alle volkeren op aarde, die in effectieve wederkerige relaties kunnen komen
(die(die unteremander in wirksame Verhültnisse kommen könmr?y (6: 352, mijn curs., zie
ookk §§ 43,59-61). Deze samenkomst, zo is gebleken, is fundamenteel aporetisch: "werm
gleichgleich noch nicht laat zich lezen als "hoewel vooralsnog niet één", en als "niet tegelijk"
off als "niet te gelijk". Gememshm moet geschaft worden.
Lévi-Strausss verwerpt een dergelijk beginsel a priori, maar Kant en Lévi-Strauss
komenn wel hierin overeen, dat beiden het intermenselijke verkeer niet als puur
contingentee individuele aangelegenheid opvatten, en dus veeleer als bepaald door
effectievee affectieve relaties volgens een logica of een force van wederkerigheid. Het
eindee van deze 'logica' is misschien in zicht.
Omm de limietwerking enigszins te kunnen volgen, in de effecten van interruptie en
ontregelingg van het redelijke geweld, is wel nodig om te zien dat volgens Kant en LéviStrausss altijd - overal en ergens - één universeel geldige - kosmopolitische of
kosmologischee - wet inwerkt, die in alle omstandigheden ook affectief-effectief is. Zo
beschikkenn volkeren, volgens sectie m over het "kosmopolitische recht", niet rechtmatig
enn a priori over een gemeenschappelijk bezit (communie), maar ze staan wel in

dee fysisch mogelijke wisselwerking (Wechsetwirkung, commerciunf) tot elkaar" dat wil zeggen
datt ze zich in de situatie bevinden "tussen het ene en het andeie volk, om zich aan te bieden voor
omgangomgang met elkaar, en een volk heeft het recht om een poging daartoe te doen, zonder dat de
uitheemsee (der AuswOrtige*) het recht zou hebben hem als vijand te bejegenen - Dit recht, in
zoverree het betrekking heeft op de mogelijke vereniging van alk volkeren, met het oog op een
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In de vertaling van John Ladd valt een onmisbaar woord weg, er zou niet moeten staan "even if not a
fiiendly",fiiendly", naar M evoiifnotyetamendly". Ook de vertaling van Mary Gregor gaat hier mank: "even if
nott friendly" (489).
22
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zekeree algawme wetgeving omtrent hun mogelijke omgang, kan het kosmopolitisch recht (ins
cosmopoliticum)cosmopoliticum) worden genoemd (§62).
Hett is duidelijk dat het redelijke Factum en de Idee, de interventie, en het doel waardoor
hett interstatehjke verkeer redelijkerwijs wordt voortgedreven, door Kant niet alleen als
mondialee vredestoestaffc/wordt beschouwd maar - op basis van het genealogische schema
-- als absolute norm van 'zuivere oprechte vriendschap'. Wie moet nu het eerst met wie
delenn (en wie splijt wie)? Voor Kant is "vriendschap een naakt idee", en hoewel zelfs een
idealee relatie nog "niet al het levensgeluk tot gevolg heeft" en trouwens een
nietsverhullendd idee is dat in de dagelijksee praktijk "onbereikbaar" is, is het toch een
"doorr de rede opgedragen (aufgegeben), wel niet een gewone, maar eervolle plicht "om
diee vriendschap na te streven (6: 469, §461).
Dee vraag van Derrida: "kan er zonder deling (partage) en zonder wederkerigheid

(réciprocité)(réciprocité) nog van gelijkheid en broederschap worden gesproken? (PA, 328; 296), ka
eenvoudigg met een nee worden beantwoord. De logica van wederkerigheid begint en
moetmoet eindigen met unilaterale vrijheid. Het recht op alteriteit moet ergens het eerst
wordenn opgegeven. De aporie is dan: ook na een eerste deling en na wederkerigheid kan
err niet van gemeenschap worden gesproken, behalve wanneer wij weer samen de anderen
delen.. Het eerste, in het oog springende kenmerk van spectrale vriendschap, is dat het een
toestandd moet zijn van vrijheid en "partage" (zowel deling als verdeling) zonder
wederkerigheid.. De normen van monogamie en zuivere oprechtheid gelden hier niet, die
zijnn immers gebaseerd op het "fellogocentrische schema van de broederschap" (PA, 27;
100 en 259; 232) en deze broederlijke superioriteit en gelijkstelling dient een schier
oneindigee reeks van achterstellingen, van de vrouw, de wilde, andere onmondige® etc. De
vredee is er in principe, maar niet meteen, niet vriendschappelijk met één.
Watt zou in het licht van het ratio-erotische ideaal van universele wereldvrede, een
iiheindelijkee vereffening kunnen betekenen? In de Kritiek van de praktische rede wordt
eenn 'toestand' van volmaakte tevredenheid omschreven als "gelukzaligheid", dat wil
zeggen,, als "de toestand van een redelijk wezen in de wereld, dat het in zijn bestaan
helemaall naar wens gaat en volgens zijn wit" (5: 124, mijn curs). Als de zuivere rede
11
Dezeformuleringis een vrijwel letterlijke parafrasering van een tekst van Rousseau: TMeudomie done
laa raison en supplément des penchants naturels. La raison est done a la fois dans la nature et en
supplémentt de la nature; c'estuneratkmsnpplémentaiTe'' (geciteerd door Derrida DLG, 256.).
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noodzakelijkk samenhangt met de 'gift1 die met geweigerd kan worden, wanneer zal dan
ooitt de tijd van een andere asymmetrie, redelijkerwijs, moeten aanbreken? Op het
kosmopolitischee vlak is het transcendentale wervingsrecht de basis voor een
overweldigendd eenrichtingsverkeer. Het egalitaire schema van broederschap kan niet
vreedzaamm worden toegepast op internationale betrekkingen. De redelijke, universele
wet,, die op familiair niveau binnen staatsgrenzen elk initiatief tot gelijkheid als weldaad
konn legitimeren, schiet in de wilde toestand tussen natiestaten volstrekt tekort, en
impliceertt van meet af aan een inbreuk op elke andere autonomie. Ons categorische
imperatieff gebiedt ons eeuwig aan anderen onze wet voor te schrijven.
Zowell Kant als Lévi-Strauss nemen voetstoots aan dat verwantschapsrelaties
(broederschap)) en vriendschap bestaan uit een zelfde logische natuur. Volgens beiden
wordenn alle relaties gedomineerd door de 'logica van het zelfde'. Nergens wordt het
aporetischeaporetische karakter van dit schematisme zo uitvoerig aangetoond als in Politieten van
dede vriendschap. De deconstructie van het structuralistische paradigma - en daarmee ook
hett schematisme van de transcendentaalfilosofie - is echter niet goed mogelijk als niet ook
dee transformaties in de fase van de Mythological uitvoerig aan bod komen. Terwijl in de

Mythologica'sMythologica's het schema van wederkerigheid niet wordt losgelaten, vindt er tegelijk oo
eenn kritische transformatie van de transcendentaalfilosofie plaats, en wel in de vorm van
eenn decentrering van de transcendentale categorieën.

Eenn wereld van gedecentreerde categorieën.
Ikk wil in deze laatste paragraaf een eerste poging doen om na te gaan hoe Lévi-Strauss in
dee Mythologica's Kants "diep verborgen grond" (KU, 72) transformeert. Het is in dit
verbandd relevant dat Lévi-Strauss in de Ouverture van Rauw en gekookt zijn eigen
ontwikkelingg in fasen indeelt: hy noemt De elementaire structuren een eerste sue, Het
wildewilde denken een soort intermezzo, en de Mythologica's een tweede fase (CC, 17-18).
"Het"Het wilde denken markeert in mijn ontwikkeling een soort pauze, waarin ik tussen twee
inspanningenn in {entre deux efforts) op adem kon komen" (ibid). Deze pauze is dus
voorall een functionele leegte, een scharnierpunt, waarmee twee delen met elkaar worden
verbonden:: "ik was ervan overtuigd nooit langdurig af te wijken van mijn weg" (CC, 18).
Enn alsof De elementaire structuren slechts een voorspel markeren, benadrukt hij vooral
continuïteit:: "de continuïteit van het programma dat ik op methodische wijze sinds De
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elementaireelementaire structuren heb gevolgd" (CC, 17). Het naturalistische uitgangspunt van

elementaireelementaire structuren wordt in de pauze verlaten, maar de voorstelling van ee
samenhangg van logische relaties wordt zo mogelijk met nog meer force in de

MythologicalMythological vervolgd. De Mythological vormen de keerzijden van De elementa
structuren. structuren.
HetHet wilde denken is vooral gericht opfrictiesvan eigen bodem, tussen historischdialectischh denken (Sartre) en de structurele antropologie, een zoektocht tussen westers
enn met-westers denken, de 'ingenieur' en de 'bricoleur', getemd en wild denken. Zou
Lévi-Strausss nu ook bedoelen dat deze tegenstellingen in de Mythological worden
opgeheven?? Deze studies kunnen inderdaad worden getypeerd als analyses van de

structurelestructurele voorwaarden voor de mogelijkheid, niet van universeel sociaal gedrag, maa
vann kosmo-mythisch denken. In de Mythological richt Lévi-Strauss zich, via de 'pauze'
enn de 'tijdelijke afwijking' van Het wilde denken, volledig op een totale sociale logica als
eenn soort methodische uitwerking van het 'totale sociale feit' van Marcel Mauss:
"Bovenal,, de doelstelling blijft onveranderd (Surtout, la destination reste inchangée, CC,
18).. Deze doelstelling wordt als volgt geformuleerd: "uitgaande van etnografische
ondervindingg ^experience1 ethnographiqué) ging het altijd om het opmaken van een
inventariss van mentale restricties {enceintes mentaleif (CC, 18).
Dee uitdrukking 'mentale restricties* kan zonder al te veel bezwaren worden
opgevatt als een algemene noemer waaronder diverse begrippen als principe, verhaal,
regel,, opvatting, idee, notie, grond of teken kunnen vallen (zolang we 'mentaal' maar niet
gelijkk stellen met 'noumenaal'). Een 'mentale restrictie' zou wat de eerste fase betreft
gevondenn

kunnen worden

"achter

de

ogenschijnlijke

incoherentie

van

de

huwelijksregels",, en wel als "een klein aantal eenvoudige principes {principes simples),
mett behulp waarvan een verzameling van zeer complexe gewoonten en gebruiken kon
wordenn herleid tot een verwijzingssysteem (un système sigmfianty. 'Een klein aantal
principes'' en 'een verwijzingssysteem' zijn, anders gezegd, nadere bepalingen van de
algemenee noemer van 'mentale restricties'. Maar wat betekent hier de term
'verwijzingssysteem*?? Zou de parallel met het "meerfilosofischeen architectonische" (S:

11

In het Frans heeft het wond "experience" zowel de meer algemene betekenis van 'ervaring',
'ondervinding'' of zelfs 'bekving', alsook de meer natnin-wetenschappelijk getinte betekenis van
'experiment'' en 'proefneming'. Lévi-Stranss werkt vooral in de Mythological met deze dubbele
betekenis, ,
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10)) van de transcendcotaalfilosofie toevallig zijn? Zou de transformatie van het
transcendentalismee in zoverre opgaan, dat de structurele analyse in de Mythological
tochh ook "de idee van het totaal" wil begrijpen en van daaruit "alle delen in hun
wederkerigee relatie tot elkaar" (ibid.)? Zou volgens Lévi-Strauss wel "de innigste
bekendheidd met het systeem" mogelijk zijn (ibid.)?
Dee tweede fase van de structurele analyse, die van de Mythologica's, wordt in
gelijkee bewoordingen als de eerste fase omschreven, namelijk dat "ook in dit geval, aan
dee arbitraire verschijnselen ... op een veel dieper niveau, wetten {des his) ten grondslag
liggen"" (CC, 18). Ook hier gebruikt hij de term 'wetten' als een nadere omschrijving van
'mentalee restricties'. Kunnen we stellen dat de "wetten" of "regel" van de tweede fase
gelijkk zijn aan "de eenvoudige principes" en het "verwijzingssysteem" van de eerste fase?
Ikk denk van wel. Lévi-Strauss zegt toch zelf dat er geen "fundamentele verschillen" zijn
"mett de wetten die zich in de andere functie {dans l'autre fonctiori) manifesteren"? Om
dee continuïteit tussen de genoemde fasen te benadrukken, citeert Lévi-Strauss nog eens
Tylorr in een voetnoot, een uitspraak die hij reeds als motto van De elementaire

structurenstructuren van verwantschap heeft gebruikt: "The tendency of modern inquiry is more
andd more towards the conclusion that if law is anywhere, it is everywhere".
Hett vocabulaire van Lévi-Strauss is, in onderscheid tot dat van zijn
wetenschappelijkee voorgangers (zoals Tylor, Boas, Durkheim, Mauss), niet alleen
beïnvloedd door het Veriicbtingsdenken van Kant, maar ook grondig bepaald door de
structurelee linguïstiek. Lévi-Strauss hanteert dit vocabulaire niet dogmatisch, daarom kan
hijj in de Mythologica's ook spreken van 'mentale1 - in plaats van 'linguïstische' restricties,, toch vormt een dergelijke variatie zeker geen beletsel voor de structurele
benadering:: "het ging ahijd om het opmaken van een inventaris". Dit opmaken van een
'inventaris'' kan in het specifieke zinsverband op niets anders betrekking hebben dan
'mentalee restricties*, een verband dat echter in het licht van het voorgaande een
eigenaardigee strekking krijgt. Er wordt immers met betrekking tot De elementaire
structurenstructuren gesproken van slechts een klem aantal eenvoudige principes van een
verwijzingssysteem,, en in de Mythologica's van 'wetten'. In geen van beide gevallen
wordtt er een exact aantal genoemd. In De elementaire structuren kon nog gesproken
wordenn van twee samenhangende principes van verwantschap. Afgezien nu van de vraag
off er onder 'wet' en 'principe' hetzelfde kan worden verstaan, lijkt de beoogde inventaris
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inn de Mythological vooral betrekking te hebben op een eindig, zij het vooralsnog
onbekendonbekend aantal restricties. Wat is de noodzaak van het opmaken van een inventaris van
eenn vermoedelijk klein aantal restricties? Of zouden er toch meer dan twee zijn, en kan
Lévi-Strausss ze niet - nog niet of nooit -noemen? Waarom niet? Het probleem dat zich
hierr voordoet, kan worden verduidelijkt door de vermeende 'inventaris' te vergelijken
mett de 'lijst' (tafel, tabel) van Kants categorieën.
Mett het woord 'inventaris' wekt Lévi-Strauss de indruk dat hem een soort tabel
voorr ogen staat zoals Kant in zijn Kritiek van de zuivere rede presenteert (A 80; B 106).
Dezee vergelijking gaat echter mank, alleen al om het blote feit dat Lévi-Strauss, in
tegenstellingg 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, een taal van het Men?
Lévi-Strausss meent wel dat "mythen, zoalsriten,niet te begrenzen (in-terminables) zijn"
(CC,, 14), maar geldt dat dan eveneens voor de inventaris van de talige restricties? Zijn
diee ook niet te tellen? De suggestieve formulering dat 'het altijd ging' (// s 'agit toujours)
omm een inventarisatie, hoeft kennelijk niet te betekenen dat deze ooit voltooid kan
worden.. Maar wat voor een zin of nut zou een eindeloze inventarisatie hebben?
Inn het tweede deel van de Kritiek van de zuivere rede, het onderdeel met de titel
DieDie transcendentale Logik, somt Kant de vier klassen van categorieën op: 1. kwantiteit,
2.. kwaliteit, 3. relatie en 4. modaliteit (A

80; B 106 ). Het betreft een lijst

(Verzeichnung)(Verzeichnung) van "alle oorspronkelijk zuivere begrippen van de synthese die
verstandd a priori bevat" (ibid.), een bladzijde later omschreven als niets minder dan "de
waree kernbegrippen van het zuivere verstand". Aan deze vier functies van het verstand
(maarr 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.
Ditt dozijn categorieën is Kants inventaris (waarna later de supplementen in en na de twee
volgendee kritieken volgen).
Hoewell volgens Odo Marquard Kants Antropologie in pragmatisch opzicht al
getuigtt van een "wending tot de leefwereld", bleef toch ook volgens hem "bij Kant - ondanks
dee beroemde these van zijn logica-colleges - de antropologie slechts een parergon"
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(Marquard,, 3-4). * Deze relatie tussen metafysica en antropologie meent Lévi-Strauss te
kunnenn veranderen: het primaat van de antropologie leidt tot andere wegen, een andere
inventarisatie: :

Doorr me in mijn onderzoek te oriënteren op mentalerestricties(contraintes mentaies), komt mijn
problematiekk overeen met die van het kantianisme, hoewel ik andere wegen volg die niet tot
dezelfdee conclusies leiden (CC, 18).

Eenn conclusie moet in elk geval zijn, dat deze wegen niet a priori leiden tot een
inventarisatiee van een vast aantal universele kernbegrippen, en het is dan ook zeer de
vraagg of deze wegen wel a posteriori kunnen leiden tot een bepaald aantal, zeg een dozijn
logischee mentale structuren. Toch houdt de etnoloog zich volgens Lévi-Strauss met
dezelfdee problemen bezig als 'Kant', zij het op een dubbel tegengestelde wijze
(doublement(doublement inverse):

Hoewell hij zich met dezelfde problemen bezighoudt, benadert bij ze op een dubbel tegengestelde
wijze.. In plaats van een universeel begrip te veronderstellen (ó l'hypothese), verkiest de etnoloog
dee empirische observatie (J'observation) van collectieve vormen van begrip, waarvan de
eigenschappenn (propriétés), die als het ware gestold zijn (en quelque sorte solidifiées), zich voor
hemm manifesteren in talloze concrete representatiesystemen (CC, 19; RC, 11).

Zouu de observatie van gestolde vormen van begrip echt kunnen leiden tot een definitief
inzichtt in de werkingen van relationatiteit? De kantiaanse a priori lijst van categorieën
wordtt verruild voor een onbekend aantal categoriale relaties, die evenwel altijd
vastomlijndee vormen zouden hebben. Onder 'gestolde vormen van begrip' verstaat LéviStrausss elke vorm van "geobjectiveerd denken", van filosofisch tot religieus: "Voor mij
11

Maiquarö toevoeging van "slechts" co(fcn
mett het antwoord dat Kant in zijn Logikfonmdeertnaar *awi*««fitig van de volgende vier vragen: Wat
kann 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
zaakk zou men alle vragen echter ook tot de antropologie kunnen rekenen, omdat de eerste drie vragen
betrekkingg hebben op de laatste" (9:25). De laatste is bet parergon dat zich niet zuiver buiten het ergon
bevindt,, het is niet 'slechte' een hij- of nawerking He* nan-iym - de menselijke maat - heeft a priori de
functiee van omsluiting die minstens even stringent is als het categoriale kader. Wanneer een "logica van
hett parergon" (VEP, 85) op de voet wordt gevolgd, blijkt stap voor stap dat die ™»mriiji«> maat in de
grondd (en reeds in de zool) mateloos is. 2 e 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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verschiltt het gebied van het religieuze denken niet van het denken zonder meer"1. Moet
reedss de veronderstelling van gestolde eigenschappen - of welhaast: gestolde zelven in
éénn architectuur - noodzakelijk en onvermijdelijk leiden tot de observatie van een of
anderee voltooiing of vervulling? Greimas, in het bijzonder in reflectie op het negende
hoofdstukk van Structurele antropologie, beantwoordt deze vraag bevestigend: "De
fundamentelee inventaris van semische categorieën (l'mventaire fondamental

des

categoriescategories sémiques) is noodzakelijk voor de articulatie van het semantisch universum in
zijnn totaliteit* (mijn CUTS.)-2
Lévi-Strausss is niet zo expliciet wat betreft de mogelijkheid van een denkbeeldigee of werkelijke - totaliteit. Het proces van zin-verkrijgen of zin-maken (van
eenn zin of richting (sens)) is weliswaar voorwaardelijk lacunair bepaald en daarmee

georiënteerdgeoriënteerd op het oneindig invullen van iets (of delging van de schuld, inlossen van e
belofte).. De structurele teleologie zou niet worden georiënteerd door een Idee - zelfe niet
doorr een asymptotisch vhichtpunt of tijdstip aan het einde van een mythologisch proces.
Hett nog geen zin hebben blijft een frictie - en een dwingende fictie - tussen complete
onzinn en volmaakte zin. De vraag is echter, of en hoe Lévi-Strauss nu, anders dan door
eenn semiotische totaliteit (Greimas) of door een a priori afgesloten inventaris (Kant), toch
hett einde of de afsluiting van dit proces wil bereiken.
InIn Het wilde denken wordt de waarheid op paradoxale wijze duidelijk: "In feite
kann het grondbeginsel van een classificatie nooit gepostuleerd worden; alleen het
etnografischh onderzoek, de ervaring zelf dus, kan dit beginsel a posteriori aan het licht
brengen"" (PS, 79;TSM, 58).3 In de kantiaanse optiek is een dergelijke ontdekking van
eenn a posteriori principe van de orde van een "intellectuele intuïtie" (intuitus originarivs,
BB 72), en daarmee onmogelijk, empirisch, te kennen. Lévi-Strauss lijkt nu de twee
onmogelijkhedenn van het transcendentalisme subtiel te combineren: de onmogelijkheid
omm op esthetisch gebied algemeengeldigheid te postuleren4, gecombineerd met de
onmogelijkheidd om op het gebied van het wetenschappelijk kennen intellectueel te

1

AA contre-courant, in: Le nouvel observateur, 25 januari 1967,31.
Greimas, Du Sens, 161.
33
In de Mythological 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
uitt de etnografische context, en als het enigszins mogelijk is uit beiden" (RC, 172). Daarmee is de
tegenspraak,, vannit Vantfoans perspectief, tussen aprioriteit en emprie afgezwakt
44
l i e t smaakoordeel zelf postuleert niet ieders instemming (want dat kan alleen een logisch algemeen
oordeell doen, omdat het argumenten kan aanvoeren)" (KU, 54).
22

254 4

aanschouwen,, leidt tot een dubbele nieuwe mogelijkheid: de gestolde vormen van
esthetisch-ethischee intuïtie kunnen gekend worden omdat het altijd beperkt geldig
breiwerkenn betreft, toevallige etnL In elke gemeenschap werken voor de insiders
verborgenn restricties die de (etno)logisch gevoelde grond en de idee van ieders
instemmingg 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
dann een oorzaak van culturele evolutie" (RE, VA, 34). Maar hoe worden nu die mentale
structurenn van een plaatselijke fictie blootgelegd en geobserveerd? Vanuit welk
standpunt?? Wat drijft het restrictieloze restringeren?
Inn aansluiting op het vorige citaat uit Rauw en gekookt stelt Lévi-Strauss dat de
antropoloogg - als mens behorend tot een sociaal milieu, een cultuur, een regio en een
historischee periode - gericht is op de structurele verschillen tussen talloze systemen, om
zo o

eenn netwerk van fundamentele en gemeenschappelijke restricties bloot te leggen (mettront dnuun
reseaureseau de contratntesfimdamentaleset communes): een supreme gymnastiek (CC, 19; RC, 11).
Behalvee dat deze "suprème gymnastiek" niet veel lijkt te verschillen van de
(neo)kantiaansee turnlessen, bepaalt Lévi-Strauss de doelstelling van de structurele
antropologiee nu toch wel heel anders: het ging niet om een definitieve inventarisatie, maar
-- waarschijnlijk altijd al - om het blootleggen van een netwerk van fundamentele en
gemeenschappelijkee quasi-transcendentale restricties. De methode die de striktheden en
verstrikkingenn van een dergelijk netwerk moet blootleggen, kan nooit a priori en nooit
ineenss - zoals de transcendentale analyse pretendeerde - een vast aantal categorieën of
kernbegrippenn onthullen. Gaandeweg ontstaan er relationele categorieën als structuren en
stricturen. .
Dossee merkt op:"De observatie is voor hem zeker niet een doel op zich, maar een
eerste,, onontbeerigk stadium - Lévi-Strauss kruist ook de degens met het empirisme".1 De
structurelee observatie 'begint' - vanuit de zdfsuggesöe van een 'lege plaats' - bij het stadium
vann etnografische bevindingen, maar werkt daar kennenjk ook doorheen, enlgkt daartnj op
meerr gericht dan lokale netwerken: er wordt al abstraherend iiaar eenliek] gezocht m de vorm

11

Francois Dosse, Histoire du structuralisme, voLI, 31.
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vann een universeel netwerk van restricties an sick De doelstelling van de structurele
antropologiee kan nu als volgt worden geherformuleerd: via de etnografische ondervinding
gingg het altijd om het ontdekken van restricties die met elk tafig vlechtwerk gegeven zgn en
mogeHjkk samenhangen met een universeel schematisme.
Hett mentale netwerk of het geraamte dat op deze wijze zou kunnen worden
blootgelegdd is in vele opzichten verwant aan de structuur van de taal - de longue van De
Saussuree - het aantal collectieve vormen van begrip houdt daarom ook inc>gel^ onlosmakelijk
verbandd met de a posteriori levende, empirische talen (op het niveau van de parole). In De

elementaireelementaire structuren werden de restricties van de longue van talloze verwantschapsrel
aann het licht gebracht - de principes en structuren van familiaire en sociale stamverbanden
-- en in het verlengde daarvan wordt in de Afythologica's de anartasrische wisselwerking
tussenn mythen onderling ("les mythes se pensent entre eux", CC, 20) als een quasi-categoriaal
netwerkk blootgelegd. Dit netwerk is in beginsel oneindig, wereldomvattend. Voor LéviStrausss is een i™nri»an<«» autonome restrictie een illusie, en dus behoort een seperatief
observatorium,, zoals ook Oudemans zich dat voorstelt, niet tot de mogdpheden Kants
machtswoordd van de rede weerklinkt schril in het gekef van de "watchdog against an undue
expansionn ofintereormectedness".1
Lévi-Strausss blijft zich echter altijd beroepen, zoals ook Johannes Fabian in Time
andand the Other heeft benadrukt, op de oneindige hoeveelheid verstrooide gegevens van
empirischh etnografisch onderzoek, en evenzeer opereert de structurele analyse van meet
aff aan binnen het paradigma van de structurele linguïstiek. Zoals voor Kant "de
wetenschapp de nauwe poort vormt die tot de wijsheidsleer voert" (S: 163), zo vormt voor
Lévi-Strausss de fonologie "het deurtje" (AS, 80; SA1, 70)2 tot de netwerkende,
mythologischee geest. Er zal echter nog moeten bfijken hoe nu de même farce opereert via
auto-effectievee lege plaatsen (talloze restricties en wisselwerkingen opsporend), strevend
naarr datgene wat reeds Kant voor ogen zweefde: de "architectonische idee van het
geheel"" (5:10).

11

Oudemans Tragic Ambiguity, 26.
Kant gebniikt in de Kritik der praktischen Vernunft in het "BeschhuV de volgende metafoor
"wetenschapp (kritisch gezocht en methodisch ingeleid) is de nauwe pooit (die enge Pforte) die tot de
wijsheidsleerr voert".

22
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EenEen anti-structuralistische geste.
Lévi-Strausss meende dat Mauss nog niet het volledige belang "van bepaalde linguïstische
kenmerken"" (IM, XXXIX) had onderkend en derhalve nog niet echt "het sociale leven"
hadd begrepen "als een systeem van relaties" (IM, XL). De kritiek van Derrida op deze
rationalistischee reconstructie liegt er niet om. Lévi-Strauss "heeft er geen moeite mee om
dee logica van de ruil en de relatie te privilegiëren ten koste van de vraag naar de zaak"
(DT,, 100). Volgens Derrida heeft de motivatie van Lévi-Strauss een averechtse consequentie:: wanneer alle aandacht gericht is op de logica van de ruil, dan lijkt de zaak
waaromm het gaat juist te verdwijnen: de gift - de zaak waarom het gaat - wordt tot nul
gereduceerd.. De kwestie in De tijd geven is voor Derrida dus niet of er een andere logica
denkbaarr is, maar hoe elke logica überhaupt de mogelijkheid en de gebeurtenis van de gift
-- die eveneens de bestaansgrond van die logica is - altijd elimineert.
Lévi-Strausss is inderdaad gericht op het verder ontwikkelen van een logica - in de
voetsporenn van Kant, Mauss en Jakobson - en de kern van deze logica is, zoals gezegd,
hethet vullen (emplir ofremplir) van een lege vorm. De grondige kritiek van Derrida nu, dat
dee structurele logica elke moeilijkheid spoorloos doet verdwijnen {fait s' évanouir), spitst
zichh toe op een bepaalde passage in de Inleiding tot het werk van Marcel Mauss waar
Lévi-Strausss zegt: " ik probeer het denken van Mauss te reconstrueren, zonder acht te
slaann op magische of affectieve noties waarvan de interventie mij als overschot voorkomt
(dont(dont I'intervention nous semble résJduelle)" (IM, XL). Het antwoord van Derrida gaat
hierr lijnrecht tegen in: "dat wat hier op het spel staat, lijkt juist te bestaan in dat residu
(residu),(residu), dat wil zeggen in een rest (resté) waarmee men zich geen raad weet" (DT, 100).
Lévi-Strausss gaat evenals Kant voorbij aan "iets wat resteert" (4: 462).
Doorr de kritiek van Derrida wordt een methodisch, gemeenschappelijk kenmerk,
vann zowel de transcendentale als de structurele analyse, op een grondige manier
geproblematiseerd:: "als de gift wordt gereduceerd tot een ruiL dan is dat simpelweg
gelijkk aan het annuleren (aamuler) van de mogelijkheid van de gift zelf (DT, 101). De
logicaa van wederkerigheid is gemotiveerd door volledige invulling. Maar daar blijft het
niett bij. Derrida wijst op een soort onzindelijke bijwerking van de structurele leemte, een
parergonalee logica die minstens zo krachtig is; "annulatie". Dat wil zeggen, werkend
vanuitt axiomatische spattering wordt de structurele logica niet uitsluitend gemotiveerd
doorr oneindige in- of aanvulling van spaties, maar evenzeer a priori door een
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gewelddadigee annulatie van de 'rest', van het 'arbitraire gegeven' van de gift. De
systematischee supplementaire bijwerking van de structurele logica is de annulatie. "Deze
annulatiee (cumulation) is wellicht (peut-êtré) (peut-êtré) onvermijdelijk: of fataal" (DT, 101).
Overr de onvermijdelijkheid van de annulatie bestaat mijns inziens geen twijfel,
maarr daarmee is nog niets gezegd over de fataliteit ervan. Hoe moet die fataliteit worden
begrepen?? Is de uitwisselingslogica an ach (transcendentaal of structureel) fataal voor de
notiee van de gift, en in het algemeen voor datgene wat (gast)vrij, vrijgevig, gegeven is?
Off is het zo, dat deze annulatie en reductie ook de structurele analyse rei/" fataal moet
worden?? Hoe dan?
Dee structurele logica van wederkerigheid moet (vanaf het eerste uitsluiten),
evenalss de transcendentale, het doel van gelijke wederkerigheid en volmaakte symmetrie
voorr ogen staan. De structurele analyse van de wereld van relaties heeft alleen een kans
vann slagen als de aposteriori logica in staat is alle arbitraire interventies volledig te
annulerenn - om te beginnen de magische en de affectieve. Onvermijdelijk zal de structurelee analyse, in de 'letterlijke' toepassing op empirische samenlevingen, op meer
absurditeitenn stuiten. Misschien wel veel meer absurditeiten dan de structuralist lief is.
Lévi-Strausss gelooft evenals Kant dat wederkerigheid niet een toevallig voorkomend
fenomeenn is, het is een norm of principe, en daaruit volgt niet dat de logica ergens werkt
enn ergens anders niet werkt, of soms wel en soms niet, maar dat alle maatschappijen
volgenss die logica werken ("it is everywhere"). Het principe van wederkerigheid is geen
weerlegbaree hypothese - het is eerder een oons overal achtervolgend gevoel of een
dogma,, het gevoel dat we moeten achtervolgen - en daarom alleen al zou een volstrekte
enn objectieve verwerkelijking ervan absurd zijn. Dus: welke andere macht zou de
"logischee macht" van die absurditeit kunnen afleiden en interrumperen?
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4.. SCHEMATISME EN DECONSTRUCTIE.

Onderr de titel 'het geparafraseerde schema' heb flc in het eerste hoofdstuk Lévi-Strauss
geciteerd:: Ik wend de kantiaanse notie van schematisme slechts voor mijn eigen gebruik
aan"" (19). Op basis van mijn analyse van de transformatie van het transcendentale
subject,, de categorische imperatief en de Gemeinsmn, is in het voorgaande gebleken dat
DeDe elementaire structuren, in de vorm van de 'gegeneraliseerde uitwisseling', begrepen
kunnenn worden als een systematische uitwerking van Kants definitie van wederkerigheid.
'Elementairee structuren' zijn niets anders dan de antropologische vertaling van
'organische'' middel-doel relaties, het schematisme van dubbele teleologie.

Kant

observeerdee dit schematisme in de organisatie van de voortplanting als innerlijke
doelmatigheid,, waarbij de twee delen een georganiseerd geheel zouden vormen.
Derridaa duidt het schematisme aan in termen als "schematiek van defiliatie","het
egalitairee schema", het genealogische schema" of "het fallogocentrische schema van de
broederschap"" (PA, respectievelijk 12, 27, 128, 259; viii, 10, 105 en 232). Als we nu
consequentt in gedachten houden dat Lévi-Strauss het fundament van een dergelijke
organisatiee niet langer als a priori redelijk kan begrijpen - en dus niet als een zuivere
totaliteitt - dan is het nu vooral de vraag hoe zijn schematisme dan toch als 'aanwending'
kann worden begrepen. Stel dat we te doen hebben met een structurele vertaling van "de
verbeeldingskrachtt die zonder begrip schematiseert" (KU, 137), kan er dan nog wel van
eenn 'organisatie' worden gesproken? Waarin verschilt die dan van Kants idee van
totaliteitt of geheel?
Gesteldd nu dat het structuralisme een bepaalde deconstructie van de transcendentaalfilosofiee behelst, wat zouden dan de effecten van Derrida's deconstructie zijn op
hett genealogische schema van wederkerigheid dat zowel voor de transcendentaalfilosofie
alss voor het structuralisme van cruciale betekenis is? In dh en het volgende hoofdstuk
speeltt deze vraag steeds mee. Met andere woorden, als er op overtuigende wijze kan
wordenn betoogd dat het genealogische schema niet 'natuurlijk' is - niet de enige, simpele
natuur,, niet de onze, maar natuurlijk onnatuurlijk - en het dus niet kan worden
geobserveerdd als universele teleo-logische natuur van wie dan ook, dan zou het ook wel
eenss evengoed, als dwingende fictie, in rook kunnen opgaan. Leidt nu een deconstructie
vann de oude fictie tot een nieuw schema, een nieuwe fictie? Vanwaar nieuwe
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rooksignalen?? Wat zouden ze anders kunnen betekenen dan mythologica's van das
GanzefGanzef Ik ben pas aan de beantwoording van dergelijke vragen toe, zodra ik mijn analyse
vann de Mythological

heb afgerond, maar ik wil het geduld van de lezer ook weer niet al

tee zeer op de proef stellen. Als een voorlopig antwoord kan daarom een citaat van
Derridaa dienen, waarin hij het over een ander 'schema' heeft dan dat van Kant of LéviStrauss: :

Hett schema (Ie schema) dat we gaan beschrijven, kan met do»- en door worden samengevat,
waarvann een scène de thematische zichtbaarheid of objectiviteit zou kunnen bieden. Het gaat om
eenn paradoxale topologie waarvan de plaatsen zich nooit totaal blootgeven. Geen enkele synopsis,
geenn aanschouwing, geen discours heeft direct zicht op deze zaak. Het weten dat er betrekking op
beeftt (de geschiedenis of sociale wetenschap van inteUectiielen, van de cultuur, van de instituties
zoalss scholen en universiteiten, hier in het bijzonder de institutie filosofie) moet er zich op werpen,
volgenss die 'kantiaanse' traditie, en zich tegelijk voegen naar de axioma's van die traditie. Het
'pragmatische'' gebaar van dat weten is noodzakelijkerwijs ambigu, ambivalent, gespleten. Dit
wetenn moet tegelijk bekritiseren en zijn 'object' herwaarderen, het 'object' herstellen terwijl het
zijnn genealogie deconstrueert. (DP, 102-103)

Dee topologie van een ander schema kan, met een anti-kaotiaans en anti-structureel
gebaar,, niet anders worden begrepen dan als het vinden van die resterende 'plaatsen'
voorafgaandee en voorbij het genealogische schema. Als de volstrekte structurele
transformatiee van Kants apriorische schematisme de mogelijkheid impliceert van een
voltooidvoltooid

netwerk

van structuren,

dan

staat

perfecte

relationaliteit

gelijk

irrelationaüteit.. Er moet noodzakelijk iets volstrekt anders resteren: anders dan de 'lege
vorm',, anders dan de autonome zuiver invullende rede, anders dan een samenhangend
netwerk,, en anders dan pure irrelationaüteit.

11
Derrida bespreekt vervolgens synoptisch een wak van PkmBoardica: La distinction, Critique sociale
dudu jugement. Hij wijst op de **"*««»»"» term 'critique' , en vervolgens op het programma of het
'regulatievee idee' van een "complete objectivaue** (ibid., 105). Die complete objectivaue is volgens
Bomdieuu niets anders dan "een gpridüffpiint zonder zicht, een blinde vkk van alk theorieën, van het
m^ynri»» vdd en zijn belangenstrijd, waaruit soms, als noodzakelijk toeval, de interesse voor de
waarheidd voortkomt" (Md.). Voonl door de tritdrnkfcing 'noodzakelijk toeval' onderscheidt Bourdieu
zichh van Kants dominante redelijke principe. Maar ik wil er wel op wijzen dat die 'blinde vkk* tevens
eenn aanduiding is van detif"w"Er1ijlcl>«Mvan het 'schema' dat Derrida precies onder woorden brengt De
'blindheid'' kan nooit als totaal aan- of afwezig worden opgevat, dan zouden we immers wederom
vervallenn in Kants zuivere dichotomie: "Niets in dat product is om niet, doelloos of aan een blind
natuunnechanismeetoete schrijven'*.
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aan

Naa de structurele transformatie van Kants begrip van rationaliteitt kan daarom niet
alleenn worden gesteld dat Kants beginsel van autonomie een verregaande relativering
(ofwell decentrering) heeft ondergaan, vertaald in het begrip van structurele relationalitett,
maarr ook dat, in het verlengde hiervan, de praktijken van wederkerigheid zich met langer
latenn funderen in één farce. Hetgeen zou kunnen impliceren dat, met enige noodzaak
(mogelijkk met zoveel noodzaak als Kant toeschreef aan de categorische imperatief), de
analysee van de teleologische stracturaliteit van de effecten an sich ook niet zelf'm. staat is
eenn afsluiting of voltooiing te voorkomen. Waarin zou nu toch het mythologisch
schcmatistischh gevaar zich schuil houden?

Iss een schema van vrijheid mogetijk?
Omm een idee te krijgen wat er in de transcendentaalfilosofie op het spel staat, wat betreft
dee notie van het 'schema', kan een citaat uit de Kritiek van de praktische rede ter
oriëntatiee dienen. Kant neemt als uitgangspunt de (Newtoniaanse) natuurwet van
causaliteitt die schematisch kan worden voorgesteld (want iets waarvan je je geen
voorstellingg kunt maken, is geen kennis):

Mett de natuurwet, als wet waaraan de objecten van de zintuiglijke aanschouwing als "^»»g
onderworpenn zijn, moet een schema, dat wil zeggen een algemene werkwijze van de
verbeeldingskracfatt corresponderen (om voor de zinnen a priori de zuivere wetsbepaling van het
verstandd uit te drukken) (5: 69)

Dee zuivere dichotomieën van natuur en vrijheid, zinnelijk en bovenzinnelijk, die de gehele
transcendentalee onderneming schragen, leiden hier tot de consequentie dat het wetgevendee vermogen, de "a priori wetsbepaling", in de eerste plaats wordt geïdentificeerd als
volstrektt niet aanschouwelijk. Het ethische vermogen zou even onaanschouwelijk zijn en
daaromm - op grond van deze analogie van mentale onzichtbaarheden - zou men ook
mentangg verwachten dat de categorische wetsbepaling eveneens in of als een schema kan
wordenn toegepast. Toch wel tegen onze commonsense in vervolgt Kant echter:
Maarr aan de wet van vrijheid (als een volstrekt niet zinnelijk bepaalde causaliteit) en dus ook
aann het begrip van het onveorwaardehjk-goede, kan ten behoeve van zijn toepassing in concreto
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geenn enkek aanschouwing, en derhalve geen enkel schema worden toegeschreven. (5: 69., mijn
curs.) )
Zoalss ik reeds in het vorige hoofdstuk heb betoogd, richt Kant zich sinds de Kritiek van
hethet teleologische oordeelsvermogen toch meer en meer op de mogelijkheden van het
schemaa van wederkerigheid, in het bijzonder op de structuren van een ethisch-esthetische
doelmatigheid.. Hij (onder)zoekt - als het ware tegen beter weten in - stap voor stap de
mogelijkhedenn van een ethisch schema, van vrijheid dus. Dat leidt bijvoorbeeld in De
religiereligie binnen de grenzen van de blote rede tot een nuancering van de ontkenning
hierboven. .
Vann de ideeën waarmee we doorgaans bovenanneltjkheid aanduiden - zoals
vrijheid,, onsterfelijkheid van de ziel, God - kunnen we ons "door de rede geen begrip
(keinen(keinen Begriff) maken" (6: 81, voetnoot). Het zijn woorden die verwijzen naar 'zaken'
diee elke aanschouwing te boven ofte buiten gaan. Geen begrip, geen aanschouwing. Kant
heeftt reeds eerder opgemerkt, dat de rede zich "bewust is van haar onvermogen (ihres

onvermogens,onvermogens, 6:63). Het gaat zelfe om een "beperking van de menselijke rede, die e
eenmaall toch niet van los te maken is" (6: 81, voetnoot).
Onss dubbele onvermogen is dus enerzijds een beperking {Beschranktheit\ maar
anderzijdss brengt dit absolute gebrek ook een behoefte teweeg: "om boveiizinneüjkheden
voorr ons bevattelijk yqfilich) te maken, hebben wij altijd een zekere analogie met
natuurwezenss nodig {mr bedürfen immer)" (6:: 81). Kortom, een schematisme moet
ervoorr zorgen dat er toch iets bevattelijk wordt van het onbevattelijke, Iets en ook iets,
waarvann geen begrip en waarvan geen aanschouwing mogelijk is (omgekeerd evenredig).
Eenn schema maakt "een morde waarde van belang (won Belang) voorstelbaar

(vorsteUigY,(vorsteUigY, dat wil zeggen, de waarde van een handeling: "hoewel daarmee niet gez
will zijn dat het op zich {an sich) (xax' aXriGeiav) ook zo is". DH "schematisme van de
analogiee (ter verheldering) kunnen wq niet ontberen" (ibid). Het betreft een
onbevattelijkee maar onontbeerlijke omvatting. Volstrekt zonder begrip?
Kantt speelt een allesbehalve eenvoudig taalspel met 'zonder' en 'geen'. Wat
betreftt de eerder genoemde passage, dus bij "de verbeeldingskracht die zonder begrip
(ohne(ohne Begriff) schematiseert" (KU, 137) moet natuurlijk ook gedacht worden aan het
"zonderr begrip" van het tweede en vierde moment van het smaakoordeel (KU, 58 en 82).
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Enn verder De religie binnen de grenzen van de Mote rede is een supplement van de
analysee van het gevoel in de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen. Door de
bewegingg van supplementaritett oreert als het ware elk volgend 'zonder' een volgend
'met'. .
Aann de wet van vrijheid kan geen enkel schema worden toegeschreven. Toch
blijktt het schematisme van de analogie onontbeerlijk te zijn om een belangrijke morele
waardee - waarvan we zelfs niet weten of die er an ach is - voorstelbaar te maken. Hoe
voorstelbaar?? En welke andere waarde wordt hier bedoeld, anders dan 'respect' voor de
wet?? Waarom is het nu opeens in de religie niet meer zo duidelijk als in de Kritiek van de
praktischepraktische redet Daar waren de grenzen zelfs zichtbaar voor het gewoonste oog. Ik
herbaall een citaat: "Zo duidelijk en scherp zijn de grenzen van de zedelijkheid en de
zelfliefdee afgesneden (abgeschnitteri)y dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het
onderscheidd kan ontgaan of iets tot de ene of de andere behoort" (S: 36). Over de
zelfliefde,, de zo scherp afgesneden antipode van de plicht uit respect voor de zedelijke
wet,, valt in De religie binnen de grenzen van de blote rede niets met zekerheid te
zeggen.. Maar volgens de voetnoot die ik hierboven heb geciteerd, zou vanwege het
schematismee een bepaalde 'waarde' toch wel bevattelijker kunnen worden. Kant verwijst
naarr de Bijbel, waarin ook een analogisch schema wordt gebruikt, namelijk om "de liefde
vann God voor het menselijk geslacht tot op zekere hoogte bevattelijk {fqfiüch) te maken,
doorr 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.)"" (6: 81). Met deze goddelijke opoffering wordt iets bevattelijk, maar het blijft
onbegrijpelijkk "hoe een absoluut volmaakt wezen (allgenugsames Weserif (ibid.) iets
heiligss van en uit zichzelf zou kunnen opofferen, en zich daarmee van haar of zijn
kostbaarstee bezit zou beroven. Al hebben we het waarschijnlijk niet verdiend, en kunnen
wee het ook niet begrijpen, er is ons toch een soort ontwikkelingshulp gegeven, een
onbegrijpelijkee gave of waarde uit onbegrijpelijke bron, door middel van een onbegrijpelijkk gedoe {Tun). Die onvoorwaardelijk-goede handeling zouden we volgens Kant,
doorr te schematiseren, toch wel bevattelijk kunnen maken.
Kantt doet zelfs nog een tweede poging om het schematiseren te verhelderen. Er
vindtt zogezegd een esthetische verheldering op religieus gebied plaats. Terloops verruimt
Kant,, en vooral tussen haakjes, de definitie van 'begrip' enigszins, om op dit gevoelige
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terreinn met helemaal zonder begrip te zitten: "Hier wil ik alleen nog maar terloops
opmerken,, dat men in het opstijgen van het zinnelijke naar het bovenzinnelijke wel kan
schematiserenn (een begrip door middel van analogie met iets zinneiijks bevattelijk
maken)"(ibid.,, spatiering van Kant, mijn CUTS.)- ET is ongemerkt een sprong gemaakt van
geenn begrip naar een begrip. Alsof de reflectie, onder regie van de onthullende rede, wel
analogischh het algemene zou kunnen omvatten.
Geleidelijkk aan zou er iets steeds bevattelijker worden, en dit schematiseerbare
begripp zou zelfs niet van redelijkheid ontbloot zijn. Het is echter niet de volledige
waarheid.. We "hebben een schema noodzakelijk nodig om een begrip voor ons
begrijpelijkk (verstandlich) te maken (door een voorbeeld te geven)"; we kunnen echter
niett concluderen dat er meer begrip is. Uit het feh dat we een schema als voobeeld nodig
hebbenn om iets begrijpelijk te maken, kan niet volgen dat "het schema ook noodzakelijk
eenn predikaat van het object zelf zou moeten zijn" (6: 81). Als ik Kants woorden vertaal
naarr het Bijbelse schema, dan zegt hij dat we uit het denkbeeld dat 'God heeft liefgehad
etc.',, niet de conclusie kunnen trekken dat God gelijk staat aan puur 'liefhebben etc'. Er
magg aan het Ding van alles worden toegedicht, dat maakt het bevattelijk, maar het is op
zichh niet zo: wij zijn niet goddelijk en dus staat onze notie van liefhebben niet gelijk aan
hett goddelijke liefhebben, die is voor ons onbevattelijk. Wanneer wij menen de
performatievee goedheid van God, door middel van mimicry, regelrecht te kunnen
voortzettenn en als het ware op uitverkoren wijze te voltooien, koesteren we de valse
wenss een heilige wetgever te willen zijn
Hett beperkte begrip door middel van het analogische schema van liefhebben heeft
voorr Kant ook een keerzijde. Als we de oorsprong van de wereld nu eens een
klokkenmakerr zouden noemen, en dus "elk organisch schepsel en überhaupt de
doelmatigee wereld" (6: 81) een verzameling klokken, dan zegt deze analogie dat de
dingenn als doelmatige producten van één verstandige schepper kunnen worden opgevat,
mqflrr daarmee kunnen we nog niet concluderen dat de "oorzaak (Ursache) zelf verstand
heeft".. Dat ik aan die oorspronkelijke Ursache verstand kan toeschrijven "is niet louter
(blqfi)(blqfi) een voorwaarde voor mijn bevattingsvermogen (meiner Fqfilichkeif), maar de
voorwaardee voor de mogelijkheid zelf; om Ursache te zijn" (ibid.). Ofwel: de
eigenschappenn of predikaten "oorzaak" en "verstand" zeggen iets over de werking van
mijnn kenvermogens, niets over de bovenzinnelijke Sache.
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Toegepastt op het genealogische schema betekent het voorgaande zoveel als dat
innerlijkee wederkerigheid wel schematisch kan dienen ter verheldering van het absolute,
volgenss het schema van liefde en respect in menselijke relaties, maar Kant zegt eveneens
datt het absolute zich niet tot het ene of het ander schema laat reduceren. Er zijn meer
schema'ss nodig om het absolute als het onschematiseerbare te omvatten. De Ursache an
sichsich van het schematisme is geen object van kennis, maar al wel een soort onzichtbaar
scharnierpunt.. Als we er begrip van hadden, zou het absolute totaal schematiseerbaar
zijn,, dat wil zeggen voor mensen bevattelijk worden en aan het menselijke gelijk worden.
Hett veranderen van het analogisch schematisme in een "schematisme van objectbepaling
(terr verruiming van onze kennis), is antropomorfisme, hetgeen in moreel opzicht (in de
religie)) de nadeligste gevolgen heeft" (ibid., spatiëring van Kant).
Zoalss aan het zuivere begrip van vrijheid geen schema kan en mag worden
toegeschreven,, zo kan en mag er geen objectbepaling zijn van het absolute. Te menen dat
menn begrip heeft van de "zaak zelf1, heeft 'de nadeligste gevolgen', het impliceert
absoluutt geweld: 'Tussen de relatie van een schema tot zijn begrip en de relatie van juist
dhh schema van begrip tot de zaak zelf (zur Sache selbsi) is in het geheel geen analogie,
maarr een gewelddadige (gewaltige) sprong (overgang in een andere soort) die regelrecht
tott antropomorfisme leidt" (ibid). Deze salto mortale is niet alleen voor genieën,
geexalteerdenn en andere extatische types verboden, de zuiverende rede volgens Kant
überhauptt een toenaderende reflexie toe. En dit verbod is geenszins geweldloos. In de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen wordt dit bevestigd: "de smaak maakt als het ware de
overgangg van het zinnenprikkelende naar het habituele morele belang zonder een te
gewelddadigee (gewaltsamen) sprong mogelijk" (KU, 215, mijn

CUTS).

Geweldloze

schematiseringg is onmogelijk, maar hoe zou er nu volgens Kant nog meer, en niet te
gewelddadig,, geschematiseerd kunnen worden?
Verscheurdheidd lijkt voor Kant niet noodzakelijk een redelijke (oor)sprong.
Schematiserenn en antropomorfiseren gaan echter hand in hand. De absolute oorsprong
kann zeker nooit worden begrepen, maar schema's zijn altijd onontbeerlijk. De lege plaats
markeertt zich voordurend. Onze pogingen tot eenwording, onze schema's van het
onvoorwaardelijk-goede,, zijn misschien toch denkbaar, of zelfs toepasbaar zij het nooit
vrijj van geweld.
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Mett formules als 'God is een klokkenmaker' en 'God heeft liefgehad' kan het
absolute,, alsof men terugblikkend het Ding bekijkt, als het ware voorstelbaar worden
gemaakt.. Maar dat is niet het enige vermogen van het schematisme. Een schema kan ook
opp een anticiperende manier iets van het absolute bevatten, dat wil zeggen teleologisch of
proleptisch.11 In De religie binnen de grenzen van de blote rede wordt de relatie tussen
hett schema en het ontbrekende begrip daarom eveneens historisch teleologisch opgevat:

Vraagtt men nu: welke tijd van de gehele tot mi toe bekende kerkelijke geschiedenis de beste2 is,
dann heb ik geen bedenkingen om te zeggen: het is de huidige, en wel zo, dat men het zaad van
hett ware religieuze geloof, zoals dat in het christendom door enkelen, maar toch openbaar, is
gestrooid,, slechts ongehinderd meer en meer hoeft te laten ontkiemen om daarvan een continue
toenaderingg tot een kerk te verwachten, die alle mensen voor altijd verenigt en die de zichtbare
voorstellingg (het schema) van een onzichtbaarrijkGods op aarde uitmaakt (6: 197-98)

Eenn reflexieve overgang van zinnelijk naar bovenzinnelijk moet kennelijk niet alleen
verbondenn worden met Iets wat er geweest is, maar ook met Iets wat er (nog) niet is. Het
proleptischee schema lijkt in Kants perspectief te functioneren als een complement van het
paraleptischee schema. De twee oriëntaties op de "Sache" (als oer-zaak) spelen zich als
terug-- en vooruitblikken vanuit en rond een spil a£ alsof ze zich allemaal symmetrisch tot
elkaarr verhouden.
Analogischh schema's beschrijven als effecten-op-zich een andere onmogelijkheid,
eenn dubbelzinnige relatie tot het absolute wezen, waarvan men niet een taal of begrip kan
maken.. De zaak zelf is nooit een ding geweest, maar een ongestelde zaak. Het
gewelddadige,, van de genoemde geweldige sprong, komt er op neer dat de zaak zelf exactt anti-schematisch - tegenwoordig wordt gesteld: als iets wat toch reeds als kiem en
eenheidd in de huidige tijd zou zijn. Vanuit onze, huidige tegenwoordigheid, moeten we
hett tijdstip van de zaak wel zo terug- en vooruitziend vaststellen, en ons voor-stellen of

11
'Prolepsis' wordt door Kant in de Kritiek van de zuivere rede vertaald met "anticipatie*' (A 1673 208).
Hett proleptische schema heeft een anticiperende, voorzienige werking of zin, het paraleptische schema
heeftt eenredpicrende,tcnigbtikkende zin.
22
Onze tijd is de best denkbare, <fo»rm«» 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 imtere S&nn die
onss het pure plezier van het voorspel en de voorpret van de lonkende toekomst verschaft, de zuivere,
esthetischee Gunst (een soort stille sirene). Peter Heath vertaalt Gunst, in zijn vertaling van Friedrich
Schelüngss System des transzendentalen Ideaüsmus, met Tjountv", hetgeen toch wel - het toepasseUpce lustigee denkbeeld oproept van een bounty-eüand (betooÉfl land of luilekkerland).
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hett beste: voorop stellen. Wij weten immers, misschien wel als enige, dat de zaak zelf zich
niett laat begrijpen. Die wetenschap is bij ons ontkiemd.
Hoewell op het gebied van het begrip van vrijheid een schema de zaak altijd
geweldd aandoet, onderzoekt Kant toch meer en meer de mogelijkheden van een soort
progressievee schematisermg.

Hett schema van vriendschap.
Inn §24 van de Leer van de deugd, het tweede deel van de Metafysica van de zeden, speelt
dee schematisering van het onzichtbare eveneens een cruciale rol: volmaakte vriendschap
iss onbevattelijk, maar tegelijk het enige en ware doel van het menselijk doen en laten, en
duss - als het nog niet zou bestaan - moet het tenminste geschematiseerd kunnen worden.
Mett behulp van de twee belangrijkste 'bestanddelen' van de vriendschap, liefde en
respect,, tracht Kant in de Metafysica van de zeden een schema van gereguleerde
wederkerigheidd begrijpelijk te maken, een schema dat niet alleen betrekking zou hebben
opp individuele relaties maar ook, en waarschijnlijk allereerst en vooral, op politieke
betrekkingen,, en wel op het niveau van relaties tussen nationale staten.
Dee Metafysica van de zeden vak in twee spiegeldelen uiteen die, zo lijkt Kants
bedoeling,, eikaars complement vormen: de Rechtsleer (deel 1. privaat recht; deel 2.
publiekk recht) en de Leer van de deugd (deel 1. over de plichten jegens zichzelf, 2. over
dee plichten jegens anderen). Kant beoogt beide delen te verenigen als schematiseringen
vann de ene redelijke Idee: enerzijds geformuleerd als het kosmopolitische, internationale
rechtt op vrede - een nog niet meteen vriendschappelijke toestand; anderzijds de zedenleer
alss volmaakte vriendschap - waaruit de inversie moet volgen: een nog niet meteen vredige
toestand. .
Dee gedachten van Kant lijken uit te gaan naar een soort convergentiepunt, een
tegelijkk centraal en omvattend maar onbevattelijk midden tussen onvolmaakte vrede en
onvolmaaktee vriendschap. Alsof alle gebrekkige toestanden elkaar uiteindelijk zullen
completeren.. In de laatste paragrafen van de Metafysica van de zeden, het besluit van de
LeerLeer van de deugd, wordt het onbevattelijke

en onvoorstelbare

wederom

geschematiseerd.. In de §§ 46 en 47 "over de innigste vereniging van liefde met respect in
dee vriendschap" blijkt het mogelijk om de werkingen van liefde en respect, als
gereguleerdee wisselwerkingen,

te "schematiseren"
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(6: 468). Daarmee is de

onbegrijpelijkheidd niet begrijpelijk geworden (ook niet volgens de beroemde woorden van
dee Fundering van de metafysica van de zeden1), maar er blijkt wel uit, dat het
transcendentalee denken zich altijd genoodzaakt voelt om te schematiseren - al zal
daardoorr nooit 'de zaak zelf worden begrepen. Aan het schema van vriendschap wordt
doorr Kant een macht toegekend die hij de praktische rede had ontzegd: "aan de wet van
vrijheidd kan geen enkel schema worden toegeschreven" (5: 69). De uiterste, paradoxale
consequentiee van het voorgaande wordt in §47 getrokken, namelijk dat volmaakt morele
vriendschapp niet slechts een ideaal schema is, maar "werkelijk existeert". Het volstrekt
onbegrijpelijkee resulteert zo in een gewelddadig en zeer problematisch schema van 'de
zaakk zelf dat regelrecht tot een bepaalde vorm van antropomorfisme leidt.
Waree vriendschap is alleen mogelijk door middel van een soort redelijke
onderdrukkingg en een reductie van affecten: "In elk geval kan de liefde in de vriendschap
geenn affect zijn, omdat dit affect in de keuze blind en in de voortzetting in rook opgaat

iyerrauchendf.iyerrauchendf. Morele vriendschap is ziend, misschien wel alziend - hoewel nog
meteenn vredig - en deze vriendschap selecteert en schematiseert 'broederschap' als
werkelijkk existerend - een vriendschap die niet in rook zou opgaan. De broederlijke
vriendschapp zou van nature geen 'blinde functie van de ziel' zijn (A 78; B 103). De
"zoetigheidd van het gevoel", die gewoonlijk (gewöhniich) zou voorkomen bij
"ongecultiveerdee personen", is voor Kant vijand nummer één, maar tegelijk vormt dit
affectt de springplank voor een echte gewelddadige sprong. In onze huidige tijd springt de
vriendschapp tussen beschaafde mannen er uit als de beste. Deze vriendschap zou niet in
rookk opgaan, en voor altijd, zonder weerzinig affect, verenigen. Deze vriendschap is met
zoveell woorden 'de zichtbare voorstelling (het schema) van een onzichtbaar rijk Gods
opp aarde'. De zuivere rede onderwerpt - als gerechtvaardigde ethische depreciatie tegelijkk met een vanzelfsprekend etnocentrisch gebaar, zowel de ethische waarde van de
vriendschapp van vrouwen en met vrouwen, alsook alle andere (met-christelijke, nietmenselijke)) vriendschappen.
Lévi-Strausss heeft tot ver na De elementaire structuren het antropologische
inzichtt verdedigd, dat 'de vrouw' binnen allerlei vormen van uithuwelijking als ruilmiddel

11

De Fundering besluit Kant met de woonJem: "Und so begrcifen wir zwar nicht die praktische
unbedingtee Notwendigkeh des moralischen Imperativs, wir begrehen aber doch seine Unbegreiflichkeit,
wdchess alks ist, was büligerma&en von einer Philosophic, die bis znr Grenze der menschlichen
Veraunfii in Prinzipien sbebt, gefbrdert waden kamT(4:463).
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functioneert.. Reeds dit culturele schematisme kon worden geïnterpreteerd als kritiek op
dee kantiaanse metafysica. In de Mythologica's distantieert Levi-Strauss zich echter van
ditt fiat, want 'de vrouw1 heeft op het niveau van de 'totale sociale (tdeo)logica' niet
meerr de betekenis van een exclusief ding: 'vrouwelijk' is een teken binnen de seksuele
code,, zoals bijvoorbeeld ook water-vuur of boning-tabak. Het zijn geen substanties maar
categorialee relaties, polen van bepaalde dichotomieën. De sociologische wet van
wederkerigheidd wordt in de Mythologica's getransformeerd tot sociologische
reflexrvheh.. De vraag is nu hoe het vloeiende, narratieve schematisme van de

MythologicQMythologicQ 's begrepen kan worden als deconstructie van At Metafysica van de zede
Hett belangwekkende van de Mythologica's is dat in deze werken op
ongeëvenaardee wijze wordt gedemonstreerd dat in de mythologische talen en tekens van
vriendschap,, esthetische en ethische effecten en affecten op een complexe wijze
onlosmakelijkk met elkaar verbonden zijn. De (kantiaanse) blind-affectieve en alziendaffectlozee vriendschap blijkt in het mythologische taalgebruik niet zuiver te kunnen
wordenn onderscheiden. De in Kants ogen blinde, vrouwelijke, esthetische liefde laat zich
niett ondergeschikt maken aan een vermeende, alziende, ethische, mannelijke vriendschap.
Naa een grondige lezing van de Mythologica's in dit en het volgende hoofdstuk, is het
mogelijkk om de consequenties van deze deconstructie op waarde te schatten. In
hoofdstukk S staat vooral het deel Van honing tot as centraal, omdat ik meen dat LéviStrausss in dit deel een verregaande transformatie van het transcendentale schema van
vriendschapp uitvoert: honing en tabak vormen in de mythen relationele categorieën, en
niett zoals Kant meende ten aanzien van liefde en respect, zuiver te scheiden substanties.
Dee zoetigheid van het gevoel en het blinde affect, die in Kants ogen de 'wilde'
vriendschappenn in rook doen opgaan, bestaan in de honing-en tabakmythologie juist als
werkingenn van affecten die de structurele voorwaarde vormen voor een vriendschap - op
basiss van gelijkwaardigheid - tussen een jongen en een meisje. Het "rousseaulstische
schema"" (DT, 89; 66), dat ook het genealogisch schematisme van Kant beheerste, wordt
doorr Levi-Strauss in het mythologische oerwoud vanfiliaties,in een wederkerige relatie
tussenn een Émile en Sofie, als ideale symmetrie gereconstrueerd en (herontdekt, en
daarmeee tegelijk gedecentreerd. Pas na de interpretatie en deconstructie van de
Mythologica'sMythologica's zal het in hoofdstuk 6 mogelijk zijn om de consequenties te trekken
Derrida'ss deconstructie van het genealogische schema, en nader in te gaan op de
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genoemdee paradoxale topologie die - de woorden van Kant indachtig - met geen enkel
schemaa aanschouwelijk kan worden gemaakt.
Lévi-Strausss parafraseert en deconstrueert het verstollende transcendentale
schematisme.. Ter verdere oriëntatie van de gedachte dat het structuralisme begrepen kan
wordenn als een transformatie van de transcendentaalfilosofie,

kan Lévi-Strauss'

"canoniekee formule" (JP, 57, 156, 163, 170, in AS1 staat reeds "une relation canonique''
252;; 228) dienen.1 Deze formule is een herformulering van het transcendentale
analogisme.. In het hoofdstuk over de "Analogieën van de ervaring" in de Kritiek van de
zuiverezuivere rede wijst Kant reeds op het verschil tussen het wiskundige en het filosofische
begripp van analogie, en hij vat dit verschil in de volgende formule samen: "In de filosofie
iss de analogie echter niet de gelijkheid (Gleichheif) van twee kwantitatieve,

maar van

tweee kwalitatieve relaties, waarbij ik uit drie gegeven termen (drei gegebenen

Gliedern)

slechtss de relatie tot een vierde term ken. Deze vierde term kan ik echter niet zelf kennen
enn a priori geven (selbst erkennen, tmd a priori geben\ wel heb ik een regel om die
vierdee term in de ervaring te zoeken, en een markering (Merkmaf) om die term in de
ervaringg te vinden"(A 179-80; B 222). De structurele, semiologische herformulering van
dezee transcendentale formule in de canonieke formule, impliceert dat er een a priori
symmetriee niet bestaat, geen gelijkheid (Gleichheit), en er kan ook geen zuivere grens
wordenn getrokken tussen kentheoretische, esthetische en ethische markeringen. Maar er
zoudenn wel regels zijn om in elke relatie tussen fonemen, grafemen, zoemen (etc.) een
volgendee term te zoeken en te vinden, gemarkeerd als een symmetrische inversie, als
complement.. Deze wijze van completerend zoeken had Lévi-Strauss reeds in zijn
voorwoordd van Six legons sur Ie son et Ie sens op het oog : "Ie sujet parlant cherche a
compenserr 1'absence de Tun par un recours a Fautre".2

11
Lévi-Strauss schrijft deformulevoor de structurele analog» in Structurele antropologie als volgt: Fx
(a)) : Fy (b) = Fx (b): F».i (y). De variaties in La Potiire jalouse wijken biervan niet substantieel af. Om
dezeeformulegoed te kunnen lezen en mterpreteren is de omschrijving van Kant verhelderend. Het gaat
ookk hier om kwalitatieve termen, waarvan de eerste drie gegeven zga Het analogische scheina maab
mogelijkk om, uitgaande van de regel en de contraire marloningen, de vierde tenn te zoek^
Volgenss Kant zijn drie van de vier termen a priori gegeven ea moet alleeik de vierde term er a posteriori
bijj gevonden worden. Voor Lévi-Strauss moeten uiteraard alle termen a posteriori gegeven zijn, toch
meentt ook bij zich, evenals Kant, op een (heuristische en anticiperende) dynamiek te kannen beroepen.
Hett voert bier te ver om te illustreren hoe de canonieke formule bij concrete interpretaties als een soort
mantraa functioneert, daarvoor verwijs ik naardemteerizettiiigvanMaTOdHénan;
// 'anthropologie stntcturale, 243-249.
22
Preface, Jakobson, Six legons sur Ie son et Ie sens, 11-12.
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Hett vocabulaire van Lévi-Strauss is niet getoonzet in Kants bewustzijns-

filosofischefilosofische register, hetgeen bijvoorbeeld tot de volgende consequentie leidt. Getuige he
citaatt aan het begin van dh hoofdstuk kan het schema in Kants metafysica 11007/
functionerenn als een instrument ter veraanschovwehjJdng van zoiets bovenzinnettjks als
blotee vrijheid. Maar omgekeerd kunnen naar alle waarschijnlijkheid wel, als effecten van
eenn même-force - de regelrechte tegenpool van redelijke vrijheid - de zhmehjk-fysieke en
erotischee effecten en affecten, en de contra-effecten-affecten, en dus de zeer tot de
verbeeldingg sprekende relaties tussen effectieve-affectieve

menselijke, dierlijke,

plantaardigee en minerale figuren en personages, als schematische strevingen en
weerstrevingen,, als contraire en contradictoire markeringen bevattelijk worden gemaakt.
Markeringenn waarvan? Wat zoekt Lévi-Strauss zelf? De onmogelijke synthese van een
bovenzinnelijkk idee (zoals vrijheid) en natuurwetrnatige schema's, neemt in de

MythologicalMythological de gestalte aan van een teleologische schematisering van oneindig
vervlechtingen.. Op deze wijze wil Lévi-Strauss het transcendentale postulaat van
tegenwoordigee en naakte vrijheid tot in de fijnste ziele- en lichaamsroerselen transformerenn en schematiseren, dat wil zeggen teleologisch aanschouwelijk maken, maar ook
vloeiend,, kortom: liquideren.
Wanneerr nu de grond van de autonome rede, die eens de solide basis was onder
dee voeten van het (welwillende subject, gespleten is en gedecentreerd, waarbij tegelijk in
allerleii gestalten de sporen van een force zich als een netwerk aftekenen, dan kan de
structurelee analyse mogelijk worden begrepen als eenfijnmazige,es-th-etische logica die
hett transcendentale vocabulaire en detail vertaalt en transponeert om, in structureel-linguïstischee termen, de categorische imperatief tot gemeenschapsvorming als etnische fictie
tee bekrhiseeren, maar ook te herstructureren.
Dee structurele schematisering is dus niet langer, zoals in Kants woorden van de
tweedee Kritiek, in tegenspraak met de wet van de zuivere rede, maar komt evenmin
overeenn met de schematisering van de metafysica. Geen enkel schema 'existeert'. Een
process van schematische onthulling en van altijd ogenschijnlijke natuurwetten is
noodzakelijkk ook een vervlechting van vele blinde vlekken Zo bezien moet Lévi-Strauss
Kantss abstracte, kosmopolitische schema van vriendschap transformeren in een oneindig
kosmopolitischh vlechtwerk van ambigue,fictieveschema's.
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Hett lijkt de bedoeling van Lévi-Strauss te zijn om een beeld te schetsen van
alomvattendee schijn van samenhang in deMythological moet blijken dat de 'zaak zelf
eenn relatief effect is, de suggestie van totaliteit, van alle empirische, metaforische en
symbolischee intermenselijke relaties. Er is niet één Ursache, niet één oorsprong, en de
wegg naar de Sache sei&sf verschuift en splitst zich oneindig - de Sache is immers niet één,
zelfss niet één spatie.
Dee transformatie van de transcendentaalfilosofie komt reeds halverwege de

Mythoiogica'sMythoiogica's tot een cruciaal punt. Aan het einde van Van honing tot as bevindt
hett scharnierpunt tussen de Zuid- en Noordamerikaanse mythen: het gespleten fundament
vann het mythologische denken moet als onontbeerlijk effect de vorm van een 'totale'
boventijdelijkee spil aannemen. Ik zeg met nadruk 'moet', omdat Lévi-Strauss
overduidelijkk aangeeft dat er iets en niets denkt: een proces dat als het ware naar een
totalee symmetrie toewerkt. Hierin komen het transcendentale en structurele schematisme
overeen:: beide vormen van denken worden gereguleerd vanuit een transhistorisch
standpunt.. Kant zocht via schema's toenadering tot de ware kerk. Wat zoekt LéviStrausss nu in de jungle?
Dikwijlss doet Lévi-Strauss het zelfs voorkomen alsof de schema's en structuren,
diee bij al parafraserend reconstrueert, reeds verborgen lagen in het 'ruwe' materiaal, als
eenn soort "oorspronkelijke Idem". Juist met deze veronderstelling van een verborgen
oorsprongg komt zijn wetenschap, ironisch genoeg, zeer dicht bij een transcendentale
vormm van schematisering zoals Kant die reeds aan het einde van de Kritiek van de zuivere
rederede heeft omschreven: "systemen lijken gevormd te worden, als gedierte, door een
generatiogeneratio aequivoca, uit de ntetsverhullende versmelting van begrippen, begrippen die
aanvankelijkk gebrekkig waren en door de tijd heen compleet geworden zijn, alsof ze
allemaall hun schema (ihr Schema), als de oorspronkelijke kiem, in de zich louter
afwikkelendee rede hadden (als den ursprünglichen Keim, in der sich blofi

auswickelendenauswickelenden Vernunft natten). Daarom lijken zij niet alleen elk voor zich vol
ideee samengesteld (gegliedert), maar daarenboven ook alle onder elkaar in een systeem
vann menselijke tennis wederom, als delen (Glieder) van een geheel, doelmatig verenigd
tee zijn, en een archhektoniek van al het menselijke weten te veroorloven, van de huidige
tijd.. Omdat er ook zoveel stof verzameld is of ontleend kan worden aan de ruines van
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ingestortee bouwwerken, lijkt dat met alleen mogelijk te zijn, maar zelfs niet eens zo
moeilijk"(A83533 863, mijn CUTS).
Kenmerkendd voor Kants transcendentalisme is niet alleen dat er op basis van 'de
11

idee

wordt gewerkt, maar vooral ook dat er ter uitvoering van die idee altijd een

'schema'' nodig is: "De idee beeft voor de uitvoering een schema nodig, dat wil zeggen
eenn a priori uit het principe van het doel bepaalde wezenlijke verscheidenheid en ordening
vann de delen.. Het schema, dat uit een idee voortkomt (waarbij de rede de doeleinden a
priorii

aangeeft

(aufgibt)

en

niet

empirisch

afwacht

(erwartet)),

fundeert

architectonischee eenheid"(A 8333 861, spattering van Kant). Vanuit een a priori
denkbaree eenheid stuit Kant zoals gezegd, in zijn articulatie van die systematische
eenheid,, op mentale grenzen van de menselijke aanschouwing en zuivere rede, en daarbij
makenn we eveneens kennis met een opmerkelijke eigenschap van de menselijke rede,
namelijkk "dat de menselijke rede een natuurlijke hang heeft deze grenzen te
overschrijden"(AA 6423 670).

Hett structurele schematisme.
Alss we nu niet langer kunnen vertrekken vanuit of naar de Idee toe, en niet langer zuivere
effectenn van de ontkiemende rede kunnen waarnemen, dan is mogelijk ook ons vermogen
omm een architectonisch geheel te maken altijd ook eenfictiegeweest. De architectonische
droomm (zeg een kerk) is een of andere geforceerde fictie geweest - de compulsieve
gedachtee van een niet te gewelddadige sprong, niet te gelijk. Kants kerk werkt
gewelddadig.. Maar ook Lévi-Strauss forceert, altijd quasi-empirisch, en altijd tegelijk met
datt hij afstand doet "van elke verwijzing naar een centrum, naar een subject, naar een
geprivilegeerdee referentie, naar een oorsprong of een absolute arcM" (ED, 419).
Vanuitt de kleinst denkbare ficties en lacunes onthult hij elementaire structuren die
teleologischh en analogisch zouden samenhangen, alsof er in de 'kiem', voorafgaand aan
verschillendee betekenaars, toch reeds ook een 'wet' van structuraliteit verscholen lag, een
ordeningg van de delen, een draad die door de structurele analyse slechts hoeft te worden
opgerold.. Vanwege dit genealogische aspect van de structurele analyse stuit ook de
structuraliteitt herhaaldelijk op iets: de resten van een soort gebeurtenis, van een
interventiee - die een grens aan de structuraliteit stek (in De elementaire structuren heette
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hett effect van een lokale markering nog "een conceptuele limiet en een negatieve
realiteit",, ESK, 47).
Dee zogenaamde kiem van het transcendentale subject, het naakte centrum van het
dwingendee schematisme dat een redelijk doel dicteert (laten we zeggen vrede en
vriendschap),, is voor de structurele schematisering niets anders dan een rest. In die rest
resteertt mogelijk ook een sluier, een textiel. Ja, hoe triviaal of absoluut zijn de resten die
zichh achter of voorbij de grenzen van de transcendentale analyse bevinden? En hoe ver
zijnn de structurele en transcendentale grenzen en resten van elkaar verwijderd? Vast staat
datt ook volgens Lévi-Strauss altijd iets - in De elementaire structuren de 'vrouw' - als
gemanipuleerdd ding en als verspilling moet functioneren. Er moeten schema's op iets,
ergensergens en hoe dan ook worden toegepast. Hoe gewelddadig is het structuralisme in de

Mythological,Mythological, wat moet de structurele analyse geweld aandoen, en waaruit zou kun
blijkenn dat het mythologische denken ook een hang heeft naar het hogere, Iets hogers, en
steedss iets hoger, een drang om zich boven haar eigen grenswerkingen te verheffen?
Dezee vragen kunnen voorlopig worden teruggebracht tot een enkele. Nadat in
RauwRauw en gekookt het incestverbod in kook-categorieën is vertaald, waarbij de spil niet
doorr een vrouw maar door 'kookvuur' wordt gevormd, draait in Van honing tot as de
forceforce van uitwisseling en uitwissing niet langer om voortplanting of voedselbereiding,
maarr om de logica van de genotsmiddelen 'honing' en 'tabak'. De spil van deze dynamiek
iss niet een vrouw of man, maar een ambigu wezen. Hoe voltrekt zich nu in dit werk de
schematischee in- en uitsluiting van ambiguïteit, de "neutralisatie van de onzin" (ED, 93)?
Gesteldd dat het structurele schematisme een volstrekte inversie is van die van de
transcendentaalfilosofie,, en gesteld dat om die reden de lacunaire resten en absoluta van
Kantt en Lévi-Strauss als onuitwisbare ongelijktijdigheden - of onujdigheden - kunnen
wordenn beschouwd, dan wijzen deze heterogene resten eveneens op het oneindig resteren
vann iets volstrekt anders. Met andere woorden, als de interventie van de categorische
imperatieff niet als oorsprong het redelijke Zelf heeft, en als de interventie van het
incestverbodd altijd wijst op andere interventies, dan kan geen enkel effect als centraal
wordenn aangewezen, elk effectief affect is dan - als eenheid - onmogelijk. Elk netwerk is
altijdd al een rest van niet volstrekt niets. Het absolute en het triviale raken elkaar: het
goedee is altijd een gedoe. Het gaat hier niet alleen om effecten van verschillende
observaties,, maar ook om vele reductionistische, egalitaire schema's of wetten van
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'vriendschap',, 'gemeenschap' en 'vrijheid'. Resten van onderdrukte interventies van de
ander.. Resten van onrecht.

Schriftt en geweld.
Bijnaa aan het einde van het essay Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting? zegt
Kantt dat de mensen "zich vanzelf geleidelijk uit de primitiviteit loswerken (noch und
nachnach aus der Rohigkeit heraus1)". Met betrekking tot dit progressieve 'feit', dat als doel
"hett vertrek (der Ausgang) van de mens uit de onmondigheid" heeft, geldt het
geschrevenn woord ais de ware gift en het cruciale medium van de "onbeperkte vrijheid"

(uneingeschrankte(uneingeschrankte Freiheit) van het "vrije denken" (freie Denken). Daarmee he
hett schrift op kosmopolitische wijze (Leserwelt) verbonden met bevrijding, dat wil
zeggen,, het gaat hier om het vertrek - uitsluitend met behulp van het schrift - uit een
primitieve,, analfabetische toestand die wordt gekenmerkt door een toestand van
natuurlijkee rechteloosheid: onvolwassenheid of minderjarigheid (Unmündigkeit). LéviStrausss relativeert deze koppeling: "als we menen dat het schrift ooit een voorwaarde
voorr progressie (progrès) is geweest, dan moeten we tegelijk inzien dat bepaalde
essentiëlee ontwikkelingen (certains progrès essentiels) die de mensheid

heeft

doorgemaaktt - en misschien wel de meest essentiële (et peut-être les progrès Ie plus
essentiels)essentiels) - hebben plaatsgevonden zonder de interventie van het schrift (sans son

intervention)"intervention)"22 Hij relativeert de status van het schrift, en wijst andere interventies a
voorafgaandd aan het schrift, en maakt zo Kants aanspraak op de onpartijdige status van
hett schrift tot doorgestoken kaart. Met de afwijzing van de ene progressie omarmt LeviStrausss echter tegelijkertijd "misschien wel de meest essentiële": ook deze is nooit in
essentiee onschuldig of geweldloos geweest.
Lévi-Strausss heeft ten dele gelijk: met het schrift begint niet een universele
cultuur,, analfabetisme is niet gelijk aan cultuurloosheid en, omgekeerd, het schrift is niet
volstrektt vrij van primitiviteit en rauw geweld, het kent zijn eigen restricties en belangen.3

11
Rauw ia de betekenis van grot bruut, barbaars, dus onbeschaafd. Maar Susan Shell wijst er tevens op
datt Kant in zijn vroege werk roh in de betekenis van 'Verstrooiing" en "wanorde" gebruikt (The
EmbodimentEmbodiment of Reason, 56-57).
22
Charbonnier, Entretiens avec C. Lévi-Strauss, 31.
33
John Ladd wijst er op, in zijn inleiding van de Metaphysical Elements of Justice (XXVm, vodnootX
datt Kant in een van zijn colleges het verhaal vertelt van een dorp van ongeletterden en Kant meent dat
datt dorp zelfc beter dan andere wordt bestuurd. Analfebetisme en (fonologische) macht completeren
elkaarr mogelijk zelfs.
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Inn contrast met de bevrijdende eigenschappen van het schrift was echter voor Kant aan
RohigkeitRohigkeit een schier eindeloze reeks depreciaties verbonden: primitiviteit zou equivalent
zijnn aan ongeletterdheid, analfabetisme, slavernij, bestialiteit, wanorde, waanzin,
kannibalismee etc. Rohigkeit wordt door Jean-Michel Muglioni vertaald als "grossièreté",
lompheid,, onbetamelijkheid.1 Voor Lévi-Strauss is rauwheid een empirische categorie geenn zuiver ethische bepaling van onbetamelijkheid - en een onderdeel binnen een
netwerkk van ethische en esthetische opposities en relaties: de erudite van Rauw en
gekooktgekookt is geen toestand van absolute onvrijheid, maar evenmin een genieten 'Van
onbeperktee vrijheid" (in het geschreven woord, voor Kant). Als we hierbij de zevende
stellingg van Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch perspectief betrekken,
waarr Kant meent dat "het onvermijdelijke vertrek" (der unvermeidJiche Ausgang) van de
"wildee 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 vertrek uit een primitieve toestand, de voorwaarde van alfabetisering van
allee 'wilde' mensen verbindt, waaronder ook alle Europese vrouwen: onze gift en onze
wetgevingg begint met een anagrammatologisch gebaar. Deze rauwe geefdrang wordt
gemotiveerdd door de categoriale angst voor hun gevaarlijke doelloosheid. Die wilden
kennenn van nature slechts één brute wet, een natuurlijke zucht naar oorlog (misschien
well omdat wij zeker weten dat zij niet ons woord (erkennen).2 Hoewel er ver weg altijd
well uitzonderingen op de regel te vinden zijn: "Der canadische Wilde ist übrigens
wahrhaftt und recüich" (2: 243).
Lévi-Strausss ondergraaft de uitgekookte dubbelmoraal van de Verlichting: als kan
wordenn aangetoond dat de schema's van dat zogenaamd onbetamelijke mythische denken
geenszinss verschillen van die van het getemde transcendentale denken, en als bovendien
inzichtelijkk kan worden gemaakt dat het mythische denken volgens een aanverwante
logicaa functioneert (zich zelfs ontwikkelend tot een architectuur) en geenszins wetteloos
is,, dan is de rauwheid van die zogenaamde primitievelingen mogelijkerwijs toch ook
zorgvuldigg 'gekookt', en geenszins zo halfgaar, brutaal, gewelddadig en asociaal als Kant
inn zijn Verblinding aannam Sterker nog: Kants ideaal van een wettige en rechtvaardige

11

Muglioni, Qu 'est-ce que Les Lunueres?, 79.
Uit de Rechtsleer van de Metafysica van de zeden, bijvoorbeeld §§60 en 61, blijkt dat Kant de
'natumtcestandd van volkeren' gelijkstelt aan ongerechtigheid (wetteloosheid) en de wilde, barbaarse
omgangg Top de wijze van de wilden") aan ooriogsmchtigheid.
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toestandd zou wd eens een voorwendsel kmmen zgn geweest, om onze Gemeinshm het
alleenrechtt op rauwe vrijheid te kmmen geven: "men moet vrij zijn om zich in vrijheid van
zynn krachten te kunnen bedienen. De eerste pogingen zullen weliswaar rauw (rok) en
gewoonlijkk (gemeinichlich) met een bedenkelijke en gevaarlijke toestand verbonden
geweestt zijn" (6: 292, voetnoot).
Inn het hoofdstak Het geweld van de letter: van Lévi-Strauss naar Rousseau in De
lala grammatologie heeft Derrida de droom van de mogelijkheid van een volstrekt andere

geweldlozegeweldloze cultuur doorgeprikt. Deze perforatie komt er op neer dat Lévi-Strauss de
betekeniss van het schrift weliswaar heeft gerelativeerd maar zonder de waarde van het
belangrijkstee onderscheid volledig in twijfel te trekken. Lévi-Strauss vertrouwt toch nog
blindelingss op het onderscheid tussen 'volkeren met schrift' en 'volkeren zonder schrift'.
"Lévi-Strausss ne suspecte jamais la valeur d'une telle distinction" (GR, 176; 120). Zijn
anti-etnocentrismee blijft derhalve ook gevangen binnen het logocentrisme van Rousseau
enn Kant. En hij bekrachtigt zelfs deze verwantschap door het schrift exclusief te koppelen
aann geweld - "cette conquête, c'est 1'écriture".1 Lévi-Strauss' anti-etnocentrisme raakt
verstriktt in zijn eigen vooroordeel van schrift- en geweldloze ideaal.
Aann de notie 'volkeren zonder schrift' beantwoordt realiteit noch begrip - het is
dee rest van een fictie - en derhalve is ook de structuur van geweld veel complexer - het is
eenn 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
niett eenduidig aan het schrift dan wel het analfabetisme worden toegedicht. Relevant is
nuu de vraag of Lévi-Strauss zijn opvatting over het schrift nog heeft herzien. In de

MythologicalMythological wordt niets meer over het schrift gezegd, een enkele opmerking ov
(zijn)) taal is echter wel veelzeggend. Vandaag de dag zouden we volgens Lévi-Strauss
wetenn dat een taal van nature discontinu is (nous savons aujourd'hui que la nature du
langagelangage est discontinue)" (MC, 279; HA, 326). Deze actuele wetenschap van
'natuurlijke'' discontinuïteit kan opgevat worden als een volstrekte inversie van de
transcendentalee gedachte dat onze redelijke natuur a priori continu is. Het gebruik van de
termm langage is de articulatie van een wezenlijk onderscheid.2 Onder de noemer van 'ons
weten'' vallen daarmee spraak en schrift samen. Zo bezien distantieert Lévi-Strauss zich in

11

Chartxmnier, 28 en verder. 32-33,74,76)

22

Zie oak Gieanum' dicritmaiic, onder de lemmata 'langage' en 'artiwilarinw'
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MythologicalMythological in het geheel niet van zijn vroegere standpunt: voor 'schrift' komt n
'taal'' in de plaats, maar het mythologische schrift promoveert tot een natuurlijke
articulatie:: een weten van de discontinue natuur van taal als een voor ons aanwezig weten
-- aujourd'hui - dat in geen enkel opzicht meer verschik van Kants geloof: het is de
huidigee tijd waarin de Idem zich ongehinderd en continu moet ontwikkelen (6: 197-98).
Ditt fbno-mytho-logische weten rechtvaardigt de typering die Fabian vermoedelijk ook in
deerichtingvan Lévi-Strauss heeft bedoeld: "a kind of textual fundamentalism".1
Hoee zeer wijkt Lévi-Strauss wetenschap van vandaag de dag nu toch nog af van
Kantss aanwezigheidsgeloof? Lévi-Strauss doelde wellicht ironisch op 'de natuur' van zijn
eigenn Franse, men-talige taalgebruik, die van nature een familie vormt met de IndoEuropesee talen.2 Met het 'wij' van 'wij weten' kan Lévi-Strauss niemand anders hebben
willenn aanspreken dan zijn eigen taalgebruikers (de vrienden van het structuralisme), de
discipelenn van de leer van structurele universele eenheid (en zijn volgelingen disciplineren
zichh natuurlijk mentaal). De discontinuïteit die Lévi-Strauss in de context van
"aujourd'hui''' plaatst, wordt geregeld door een hardnekkige rest van transcendentaal
schematisme.. Wat Lévi-Strauss niet meer maar anders kan hebben bedoeld, laat zich niet
inn één taal en in één weten articuleren, het is in geen enkele taal te lokaliseren of te
isolerenn (maar het is toch niet eenvoudig niet). De uitspraak "wij weten vandaag" kan
daaromm beter als een uiting van structurele performativitert worden geïnterpreteerd: "wij"
wetenn vandaag, en "zij", de anderen, elders, niet van vandaag (van gisteren, van
morgen?),, zijn de onwetenden. De uitspraak is een supplement van de interventie van het
incestverbod,, en daarmee ook een rest van een oneindige keten van (geschreven en
gesproken)) articulaties van wij en zij, strategische effecten van de différance ofwel het
oerschriftt (archi-écrituré), ook wel "heterologiew genoemd.3

Hett verwijderen (van de feiten).
Volgenss Lévi-Strauss wordt het mythische denken "in beweging gehouden doordat
steedss onderlinge verschillen noodzakelijk zijn" (TSM, 75). Deze beweging speelt zich
ookk af in de Mythological, als een aodo-lngica van het taalgebruik in mythen, verhalen
enn legendes. Voor deze logica zijn de vormen van wederkerigheid en circulariteit

'Fabian,, ibid, 2001,64.
Benveniste, Indo-European Language and Society, 9.
33
Gasché, The Tam of the Mirror. 79,100.
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constitutie!! Door middel van een reconstructie van die 'discontinue natuur' meent LéviStrausss voorts te kunnen aantonen dat de mythen uit honderden taalgemeenschappen een
samenhangendd vlechtwerk vormen, systemen van logische restricties, een archi-textuur dat
zelfss universele geldigheid zou hebben.
Inn de positivistische tijd na Durkheim was een dergelijke gedachte een "logisch
schandaal",, voor Lévi-Strauss echter - die juist weer in het voetspoor van Durkheim en
Mausss wil treden - staat deze 'archi-natuur' eenvoudigweg gelijk aan het schandaal van
hett incestverbod. * Om in het veld van 'empirische gegevens' duidelijke schema's en
structurenn te kunnen blootleggen, zal Lévi-Strauss - volgens Derrida met het zelfde
gebaarr als Rousseau of Husserl - allefeitenmoeten verwrjd(er)en (écarter tous les/cats,
ED,, 426) en aldus de 'resten' van 'arbitraire gegevens' moeten neutraliseren en
uiteindelijkk elimineren. Met andere woorden, wil Lévi-Strauss zijn aanspraak op
universelee geldigheid tout court kunnen handhaven, dan zal zijn (Franstalige) gebruik van
schematismee onherroepelijk sommige anderstalige gegevens geweld moeten aandoen. In
hett structuralisme bevindt zich een kiem van totalitair denken, een zich ontwikkelend
process van neutralisatie van alle onzin.
Lévi-Strausss heeft vlak na de Tweede Wereldoorlog wel nadrukkelijk op de
absurditeitt van volledige functionaliteit gewezen, en dus is de veronderstelling
gerechtvaardigdd dat een totaal samenhangende structuur en een volstrekte annulatie een
weerzümigee fictie is (dat wil zeggen: Iets waaraan geen reëel en ook geen fictief object
beantwoordt).. Het mythologische denken is niet wezenlijk Frans, daarom spreken waarschijnlijkk de 'feiten' ook niet altijd duidelijke taal. De structurele analyse als een bepaalde
articulatiee is eenfictiefproces dat in schijn een onvermijdelijk teleologisch karakter heeft.
Voorr het 'weten' van Lévi-Strauss geldt dat de grenzen permanent moeten worden
verlegd,, er moet onophoudehjk (sans arret) worden gesuppleerd. Daarmee herhaalt de
neteligee kwestie zich met nog groter geweld: met de articulatie van structurele ficties
wordenn in de Mythological de fictieve resten - als fictief logisch en onlogisch symmetrischh geneutraliseerd. De Kfythologica's zijn doortrokken van het geloof dat iets
enn niets met elkaar denken

11
Dmkheim beschouwde het primitieve denken immers nog als pre-logisch. Lévi-Strauss gebruikt de
uitdrukkingg "scandale togkrae" in Le Cru et Ie cuit, 13. De Engelse vertaling heeft voor "scandak

lagupeTlagupeT "crying illogicality" (Rf?, 3), mmkwr de kmesrig van h*4 '«rfuwwfaar wirtmjnt yn flmffmrt df

verwijzingg naar het mcestverbod in De elementaire structuren.
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Omdatt het mythologische denken begrepen moet worden als een archaïsche drang
tott scheiding en binding, is misschien wel het belangrijkste effect van de quasiontheemdingg van de Mythological dat dh zoekende denken zich afspeelt in een fictief
elementt en zich door narratieve velden heen beweegt. Zin en onzin permuteren in iets en
iets,, iets en niets, Iets en Klets, en uiteindelijk ook in Niets en niets etc., oneindig
symmetrisch.. De verleidelijke macht van het oerwoud dient voor de structurele analyse
alss force en grondstof, voor de productie van een eindeloos reduceerbaar spoor van
residuenn en resten. Het fundament van de transcendentaalfilosofie, het substraat van de
menselijkee rede zelf; is de humus van de jungle van de Mythologica 's. En Lévi-Strauss is
verslingerdd aan elk mogelijk totaaleffect van en in het "gewoel van verschijnselen" (A
111).. Een zorgvuldige lezing zal moeten uitwijzen hoe onvermijdelijk en hoe fataal het
beoogdee totaaleffect voor de mythologica's zelf is.

Dee doelmatigheid van het mythische denken.
Dee logica van wederkerigheid die in de Kritiek van de praktische rede, de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen en de Metafysica van de zeden domineert, heeft Lévi
getransformeerdd van een zuiver ethische naar een etnische, preciezer gezegd: naar een

esthetisch-ethischeesthetisch-ethische werking die altijd als één kracht zou werken (Ia même fo
toujourstoujours a 1'oeuvre). Met deze aanspraak op het (herontdekken en transformeren van
eenn wereldwijde force in menselijke relaties, gedreven door een aanspraak op continuïteit
("dee continuïteit van het programma"CC, 17; RC,) draagt de structurele analyse tegelijk
dee kiem in zich van homogenisering.
Maarr de mythologische schematisering neemt afstand van het mentalistische en
bewustzijnsfilosofischee perspectief van de transcendentaalfilosofie. De transcendentale
schematiseringg beoogde de twee "grote zedelijke krachten" (6: 449) van respect en liefde
(off verhevenheid en schoonheid; analyse en synthese) in een analogische samenhang te
denken.. Deze krachten of vermogens worden onder invloed van de structurele linguïstiek
getransformeerdd tot de semiologische effecten van con- en disjunctie. Lévi-Strauss heeft
daarbijj een kritisch motief: de krachten van Kant zijn nooit zuivere substanties geweest,
duss ook altijd zinnelijke, onzuivere krachten die nooit direct kunnen worden
waargenomen.. Hij houdt echter onverkort vast aan de gedachte van een universele logica
vann een archi-geest.
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Inn Het wilde derken neemt Lévi-Strauss al enige afstand van zijn otyectrvistjsche
enn natuFaiistiscne uitgangspunt van De elementaire

structuren.

De wet van het

incestverbodd maakt plaats voor een "wet van net mythische denken, te weten dat de
transformatiee van een metafoor op een metonymie uitloop" (TSM, 106). Om te kunnen
volgenn welke dynamische liguïstische relatie Lévi-Strauss meent waar te nemen tussen
'onderwerp** en 'lijdend voorwerp' (respectievelijk subject en object, of leidend en lijdend
voorwerp),, moet ik ook de con-tekst citeren:

Ookk al is in de voor ons moest vertrouwde en in de wereld ongetwijfeld meest verbreide
equivalentiee het mannelijke wezen de eter en het vrouwelijke het gegetene, dan mogen we toch niet
vergetenn dat in mythen vaak de omgekeerde vorm voorkomt in het thema van de vagina dentata,
datt duidelijk 'gecodeerd' wordt in termen van voedsel en wel op directe wijze (en zo een bewijs
levertt voor deze wet van het mythische denken: dat de transformatie van een metafoor op een
metonymiee uitloopt). Het is trouwens mogelijk dat het thema van de vagina dentata overeenkomt
mett een niet langer omgekeerd maar direct gezichtspunt in de seksualiteitsfilosofie van het Verrre
Oostenn waar, zoals de werken van Van Gulik aantonen, de bedkunst voor de man hoofdzakelijk
efmm bestaat te vermijden dat zijn levenskracht (sa force vitale) door de vrouw wordt opgezogen en
ditt gevaar in zijn voordeel om te keren. (PS, 141; TSM, 127).

Dee werking van de vitale force,

en de mythische verboden en geboden die daarmee

noodzakelijkk verband houden, zijn niet altijd direct te observeren als gedragsregels, maar
mogelijkk wel te reconstrueren door middel van het schematiseren van taal- en denkregels
omtrentt die (bedreigende) zuigkracht. De semiologie is hiermee voor Lévi-Strauss
definitiefdefinitief gepromoveerd van hulpwetenschap tot de grondslag van structurele
schematiseringg van mogelijke en onmogelijke verhaallijnen. In Het wilde denken worden
dee transcendentale waarden van 'respect' en 'liefde' voor het eerst getransformeerd tot
linguïstischee effecten van dis- en conjunctie. De mythische motieven in relatie tot de
getandee vagina (vagina dentata) transformeren onophoudelijk in andere mythologica's.
Derridaa karakteriseert en deconstrueert dit schematisme als een metafysica van
'gemeenschap'' en 'samenleven', een denken dat "een sociaal lichaam (familie, etnie,
natie)"" met behulp van een "organische metafoor" meent te kunnen begrijpen. Maar, zo
vervolgtt hij, "samenleven kan niet gereduceerd worden tot organische symbiose of
juridisch-politiekk contract. Niet tot het 'leven' volgens de natuur of volgens de geboorte,
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hett bloed of de aarde, niet tot het leven volgens conventie, contract of institutie." (AI,
194).. Als er al een begrip van zoiets als 'gemeenschap' en 'samenleven' mogelijk is, dan
zouu dat dus volgens Derrida niet moeten bestaan in voortzetting van de genealogische
zuigkracht,, maar juist in een breuk daarmee, in een interruptie van een andere orde.
Hett werk van Lévi-Strauss is overduidelijk gelieerd aan de ontoereikende
begripskoppelss die "in het westen bijna de gehele metafysica, elke interpretatie van de
socialee relatie, elke filosofische politiek of sociologie van het samenzijn conditioneren, de
oudee koppels physi/nomos, physis/thesis, natuur/conventie, biologisch leven/recht" (AI,
194).).. In dit opzicht shiit ook de Lévi-Strauss van Het wilde denken nauw aan bij de
post-kritischee Kant Beiden menen door middel van vergaande schematisering een
culturelee logica te kunnen baseren op de seksuele, orgamcistische krachten van de
menselijkee natuur die zou blijken in aantrekking en afstoting - zin en weerzin, of aan- en
uitzuiging.. Zoals ik in het vorige hoofdstuk heb betoogd, is er voor Kant in de

MetafysicaMetafysica van de zeden sprake van een homologie tussen het stichten van de nationale
staatt vanwege het initiatief van de 'soeverein' en de natuurlijke drang tot het stichten van
dee femüie vanwege het viriele initiatief van de 'morele persoon'. In zijn optiek kan dan
ookk de ontwikkeling van de staat volgens het schematisme van de natuurlijke familie
wordenn voorgesteld:
Dee mensen die een volk uitmaken, de autochtonen, kunnen worden voorgesteld naar analogie van
dee afstamming van gemeenschappelijke stamouders (congeniti), terwijl ze het niet echt zijn. Maar
inn intellectuele en juridische zin maken zij toch wel - geboren uit een gemeenschappelijke moeder
(dee republiek) - als het ware een familie (gens, natio) uit waarvan de leden (staatsburgers) allen
gelijkk van geboorte zijn en die zich niet mengen mett degenen die zich, in natuurtoestand levend,
vlakbijj bij 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
hebbenn (sich vomehmer danken) hoewel zij uit volksstammen bestaan en niet uit staten (6: 343).

Dee wilden moeten vanwege ons categorische imperatief een marginaal bestaan als
bannelingenn leiden, zij zijn niet eenvoudig elimineerbaar of integreerbaar, maar zeker
(nog)) niet volstrekt reduceerbaar. In zijn essay Over een voorname toon die recentelijk in
dede filosofie is aangeslagen (1797 een jaar later dan de Metafysica) schrijft Kant aan de
'voornamee toon' van de geëxalteerde zieners de "dood van alle filosofie" toe (8: 398,
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405).. Dat wil zeggen, die "hoge dunk van zichzelf staat gelijk aan arrogantie,
"Schwarmerei",, de boventoon voeren, daaraan lijkt Kant het land te hebben, en misschien
beoordeeltt die wilden daarom als staatsgevaarlijk. Als iets wat uh de staat moet worden
gebannen.. Die zwervers mogen alleen als potentieel wilde krachten buiten ons bestaan,
maarr ze moeten wel bestaan, zonder hen voelen we onze eigen grote krachten niet en zou
dee redelijke staat niet eens ontstaan - laat staan bestaan (ontheemding loert, en wij
moetenn terugloeren). Dit pre-performatieve verschil tussen de staat en de stam,
respectievelijkk wettige en wetteloze vrijheid, is reeds door de structurele antropologie
gedeconstrueerd.. De deconstructie van Lévi-Strauss keert zich tegen het tonische
apriorisme,, toch is ook zijn toon ("wij weten vandaag de dag") zeker niet die van een
paria. .
Err blijkt nu ook, met andere woorden, welk ander mythologjsch-ideologisch
aspectt de structurele interpretatie nog beheerst en deconstrueert. Behalve dat de structurelee schematisering van die volksstammen ons zelf-kritisch ertoe in staat stelt om in te
zienn dat de transcendentaalfilosofie, op grond van een lokaal moreel vooroordeel, de

monogamiemonogamie (congeniti) tot hoogste familie- en staatsvorm heeft verheven, maakt de
structurelee antropologie het ook mogelijk te begrijpen dat onze morele wet, waarin onze
burgerlijkee staatsvorm zijn quasi-fundament vindt, geenszins impliceert dat alle andere
samenlevingsverbandenn wetteloos zijn. De structurele antropologie bekritiseert en transformeertt aldus de fundamentalistische analogie tussen monogamie en de burgerlijke
rechtsstaat,, en wel door onze mono-leefvorm te ontheemden. De aprioristische analogie
off mongrammatologie heeft zeker niet zuiver en onschuldig de prioriteit gekregen: alle
andere,, heidense vormen van geloof; eensgezindheid en samenleven waren op een goede
dagg gewoon bedreigend.

Hett wilde geloof.
Hett volgende voorbeeld uit Het wilde denken moge nog een en ander verhelderen. Het
zuiverheidsgebodd schijnt bij de Hidatsa een grote rol te spelen. Deze Noord-Amerikaanse
indianenn begrijpen de dichotomie 'reinheid* en 'bezoedeling' als een complex van
restrictiess die het praktische bestaan structureert De bezoedeling (Ia souilhire) bestaat,
volgenss de verhalen van deze Noord-Amerikaanse indianen, "in een te nauwe conjunctie
(une(une conjunction trap étroité) van twee termen die in een toestand van 'zuiverheid'

283 3

dienenn te btijven" (PS, 70). Deze vorm van incestverbod ontleent zijn 'logica* aan de
menstruatie,, de periodiciteit van de vrouw (les regies feminities) (ibid), die kan worden
afgelezenn aan verschillende definities van de jacht. Het gaat hier om een structurele relatie
tussenn een gewone klopjacht (resulterend in een bloedende prooi) en eenrituelelokjacht
(mett bloederig aas, maar gericht op een ongehavende prooi: de adelaar, waarvan de veren
waardevoll zijn). De klopjacht is uitsluitend een mannenaangelegenheid: het is voor de
vrouww verboden deel te nemen aan deze bloederige jacht. Bij de rituele lolgacht op de
adelaarr is echter de aanwezigheid van de ongestelde vrouw juist geboden. Dit is een
typischh voorbeeld van een overgang, een scharnier tussen De elementaire structuren en
MythologicaMythologica 's, want Lévi-Strauss beroept zich hier op een etno-gra/ïscte observatie
gedrag,, de jacht bij de Hidatsa, maar hij veronderstelt tegelijk, dat de "termen*' etno-

linguistischlinguistisch verband houden met "het denken" van de Kdatsa. Zo komt hij tot d
volgendee analogica (dat wil zeggen, "totemistische logica" (TSM, 54) of "concrete
logica's"" (TSM, 66)). Bij de klopjacht, die meestal bloederig is en aan derituelelokjacht
vooraff c***. geldt de (ongestelde) vrouw als een "conjunctief exces (un exces de

conjunction),conjunction), hetgeen vanwege overtolligheid zou leiden tot verzadiging (saturation
dee oorspronkelijke relatie, de dynamische kracht neutraliserend (peutratisantf (ibid.).
Vandaarr dat bij deze jacht de aanwezigheid van vrouwen taboe is, zij zou de afstand
tussenn de jager en zijn bloedende prooi voortijdig verkleinen (het hiaat vullen) en
daarmeee het noodzakelijke contact tussen jager en prooi ontkrachten, de prooi misschien
zelfss afstoten. Voor de lokjacht op de adelaar daarentegen, waarin de prooi levend en
onbeschadigdd (niet bebloed) gevangen dient te worden - van hoog in de lucht gelokt door
middell van een bloederig stuk vlees - is de aanwezigheid van de ongestelde vrouw juist
bevorderlijkbevorderlijk en dus geboden, haar bloed zou een extra verlokkende invloed hebben
duss de vangst versnellen. Dezelfde tekens krijgen dus bij de lokjacht een omgekeerde
betekeniss samenhangend met een omkering in richting, om de adelaar zijn jager-rol te
kunnenn ontnemen, kan hij alleen in de prooival gelokt worden door jager(s) die zich
voordoenn als, transformeren in 'bloederige prooi'. De structuur van culturele regels - in
ditt geval de relaties tussen geboden en verboden in twee jachtsoorten - wordt bepaald
doorr wederkerigheid. Conclusie: bezoedeling (excessieve conjunctie, incest) is
gerelateerdd aan de shmthanefteit van dezelfde tekens (als het dier de bloedende prooi is,
iss een bloedende vrouw een bezoedeling van de jacht van de man); zuiverheid is
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gerelateerdd aan periodiciteit en ruimtelijke distantie. De jacht is een tekst met een
structuurr van regels van dis- en conjunctie: "niet de elementen zelf zijn constant, maar
alleenn de relaties ertussen" (TSM, S3). Effectieve relaties hangen altijd samen. Anders
gezegd,, Kants extreme behoefte aan periodiciteit (het Ding van niemand, de oneindige
progressie)) moet wel structureel samenhangen met excessieve conjunctie (redelijke
monogamie,, Gememsirm).
Err zijn ook eetverboden, "voortkomend uit het geloof dat de voorouder
geïncarneerdd is in een dier- of een plantensoort" (TSM, 88). En een verbod met een
zelfdee structuur verschijnt op linguïstisch niveau: "alle homofonen van de naam van de
overledenee worden door zijn nageslacht vermeden, dat betreft zelfs gewone termen met
nauwelijkss fonetische overeenkomst. Men verbiedt geen bananen, maar woorden" (ibid.).
Achterr elk ogenschijnlijk willekeurig onderscheid schuilt een taboe, ofwel sociaalcultureleerichting-en grenseffecten: "dezelfde formule verschijnt en verdwijnt, identiek of
getransponeerdd van het ene niveau van consumptie naar het andere, soms toegepast op de
behandelingg van vrouwen, soms op voedsel, en dan weer op het taalgebruik" (ibid.).
Tussenn al deze effecten zou een zowel metaforisch als metonymisch verband
bestaan,, niet alleen tussen de man ate consument en de vrouw als geconsumeerde, maar
voorall ook tussen allerlei gebruiken omtrent seksualiteit en voedselbereiding. Zo zijn de
Arandaa endogaam maar niet endoculinair, terwijl bij de Wakelburo endoculinariteit
verplichtt is en juist endogamie strikt verboden. Deze inverse symmetrie maakt zoveel
duidelijkk als "dat men 'hetzelfde kan zeggen* (la même chose) door middel van regels die
formeell 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
tussenn copulatie en consumptie, tussen huwelijkse regels en de regels rondom domesticatie. .
Nuu begrijpt Lévi-Strauss de logica van het wilde denken nog steeds op identieke
wijzee als in De elementaire structuren, de waarde van 'de vrouw' als uniek ruilobject is
echterr wel gerelativeerd. Het gaat in alle gevallen om "middelen" van wederkerigheid die
altijdd op één of andere wijze "aanwezig" zijn:
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Dee uitwisseling van vrouwen en de uitwisseling van voedsel zijn middelen om de wederzijdse
verbondenheidd (Vemboltement réciproque) van sociale groepen te garanderen of om deze
vertxMKknheidtotuitdnikkin^ ^
gaatt (du même type) (die overigens algemeen worden opgevat als twee aspecten van hetzelfiJe
gebruikk (du même procédé) is te begrijpen dat ze ofwel beide tegelijk aanwezig (simultanèment
presents)presents) kunnen zijn en daarmee hun werking vergroten (beide op reëel niveau, of alleen het ene
gebruikk op reëel en het andere op symbolisch niveau), ofwel om beurten aanwezig

(alternattvement(alternattvement presents), zodat slechts het ene gebruik de functie totaal vervult (kt c
totale),totale), of die op symbolische wijze voorstelt in het geval deze functie op een andere wijze vervuld
wordt,, zoals dat ook kan gebeuren bij de afwezigheid (1'absence) van beide gebruiken (PS,
144;TSM,, 109, vert. aangepast).

Evenalss in De elementaire structuren zijn alle tekens relationele categorieën, maar LéviStrausss richt zich in Het wilde denken niet meer op één ruilmiddel of één praktijk, er zijn
verschillendee vormen van "endo-praxis en exo-praxis" (TSM, 118). Leidt nu de
structurelee dis- en conjunctie niet toch tot onvermijdetijke unificatie, en ten slotte tot een
totaal-effectt van het scharnier: de essence

van de presence

en absence?

Het

genealogischee schematisme is sis force zo machtig, dat het uiteindelijk wel fataal lijkt
voorr de ontdekkingspraktijk van de structurele analyse zelf ("& ontdekte een objectieve
reflexie"1). .

Structuntliteitt en contingentie. 2
Hett denken in de Mythological

gaat langs "een middenweg tussen esthetische

waarnemingg en logische denkoefening in" (CC, 22). Het begin van deze weg wordt
gemarkeerdd door een mythe, die afkomstig is van de Bororo, een Zuid-Amerikaanse
Indianenstamm (een volk dat voor het eerst door Karl von den Steinens Unter den

NaturvölkernNaturvölkern Zentral-Brasiliens (1894) bekend is geworden). De redenen {les caus
waaromm juist deze mythe (Mi) het eerst de aandacht vraagt, noemt Lévi-Strauss
"grotendeelss contingent" (largement

contingentes,

CC,

10). Deze

grotendeelse

toevalligheidd doet geen afbreuk aan de methodologische status ervan: Mi is een

11

Eribon, De prés et de loin, 140.
"Wetenschap in haar gebed is gebaseerd op het onderscheid tussen het contingente en het
noodzakelijke,, hetgeen gelijk is aan het onderscheid tossen gebeurtenis (evenement) en structuur" (TSM,
21). .

22
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referentiemythee (mythe de reference, ibid.) waarnaar steeds - ook in de drie volgende
delenn van de Mythological

- zal worden verwezen. Het is een brandpunt of draaipunt

vann reflecties, van mythemen en zoemen, die gaandeweg caleidoscopisch (een ander
woordd voor 'anadastisch') worden ontleed en aan elkaar worden gevlochten. De
beschouww de analyse en synthese van deze referentiemythe als een belangrijke
beweegredenn van de Mythologica's.

het doel is de structurele uitwissing van elk

contingentt referentiepunt.
Watt betekent nu de uitdrukking "grotendeels contingent"? Welk kleine 'deel' zou
nietniet contingent zijn, en wat betekent dan nog 'klem'? De voorkeur voor Mi is met name
gelegenn in de "onregelmatige positie binnen een groep" (ibid). En daarmee geeft LéviStrausss een specifieke betekenis aan 'contingentie', namelijk niet die van absolute
arbrtrariteit,, maar van onregelmatigheid, hetgeen een nauwkeurig bepaalde negatie is: er
ontbreektt - anti-podisch - structuralhek. Het verband tussen dit gebrek en de voorkeur
voorr de Bororo-mythe is zeer hecht: "Vanwege de interpretatieproblemen die deze mythe
oproept,, is zij inderdaad bij uitstek geschikt (spécialement propre) om er de reflectie op
uhh te oefenen" Qk kom in de volgende paragraaf nog eens terug op de kantiaanse
reflexie).. Hoe fictioneel de feiten ook mogen zijn, en als er hier al gesproken kan worden
vann - verstrooide - gegevens, het initiatief tot de structurele analyse lijkt toch zeker wel
eenn a priori gegeven.
Maarr Mi is volstrekt arbitrair noch autonoom. Als het al iets is, is het een positie
inn een verzameling van Mi-M« - een verzameling die vervolgens een relatieve positie
inneemtt temidden van talloze andere verzamelingen etc. Geen enkele mythe kan op zich
eenn autonome waarde hebben, want het belangrijkste uitgangspunt van de structurele
analysee is immers dat "de betekenis relatief is in een netwerk," de betekenis van een
mythee is "primair positioneel" (CC, 64; RC, 56). Mi is wat zijn positie betreft volstrekt
gelijkk aan alle andere mythen: "de waarheid (..) is niet een geprivilegieerde inhoud. Zij
bestaatt in logische relaties" (CC, 246; RC, 240).
Dee vraag omtrent de status van Mi verschuift naar een mogelijk ethisch-esthetisch
motiefmotief voor de keuze van Mi. Een positief antwoord op de vraag waarom die ene mythe
11

In ded drie De oorsrpong van detafelmanierenfungeert weliswaar de mythe M354 als ieJcrentiemythe,
naarr toch bhjft Mi daarbij van belang "deze neemt een itiategisdie positie nu vergeJqldMar met dk van
dee eerste mythe Mj" (OTM, 15). In ded vier wordt alken verwezen naar Hde irierenrkmythe" en daarbij
wordenn opvattend genoeg zowel M] als M7-u genoemd - vennoeddrjk is in Dr naakte mens M354 niet
meerr van strategische waarde.
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dee voorkeur heeft, is echter niet eenvoudig te geven. Voorlopig lijkt de middenweg van
dee Mythohgica 's te beginnen bij een bepaalde lacune. Dit begin licht Lévi-Strauss verder
toe: :
beginnendd bij een mythe, niet zomaar willekeurig gekozen als wel krachtens (en vertu) een
intuïtieff gevoel (sentiment intuitif) van zijn rijkheid en vruchtbaarheid, heb ik deze mythe daarna
geanalyseerdd volgens regels die ik eerder uiteengezet heb (CC, 10; RC, 2).
Zouu dit - kleine - deel van het 'intuïtieve gevoel' nu als een noodzakelijk prelogjsch
toevall kunnen gelden, als een niet zomaar willekeurig vermogen? Een vermogen van wie
off wat? Van dee mythe zelf, of van de mythe van het zelf, van Lévi-Strauss' geloof in zijn
eigenn intuïtieve gevoel? Wat is er gebeurd, wat is er "per toeval gekozen" (choisi au
hasardfihasardfi Wat voelde Lévi-Strauss intuïtief, hoe voelde hij zich, misschien zelfs
voorafgaandd aan een gegeven moment waarop hij zeker wist dat "de kern van de nevel
zichh zal condenseren en zich zal organiseren" (CC, 11; RC, 3)? De nevelachtige sluier die
hett mythische denken vooralsnog omhuld, is zonder twijfel verwant aan de "wervelende
wolk"vann De Saussure, "waarin geen vorm intrinsiek is bepaald".1 Zo contingent als het
'intuïtievee gevoel* is, is het ook een precies afgepast voorgevoel-voorbegrip - zeg maar
eenn voorafgaand voordeel - van de systematische geest. Vandaar dat organisatie-geloof,
enn vandaar de wetmatigheid van een of andere activiteit, en vandaar de suggestie van het
niett zomaar willekeurige gevoel dat er iets aan 'mij' wordt "opgelegd van buiten af'.2
Dezee keuze, hoe intuïtief ook, is het effect van een a priori inventieve intuïtie: de
voorstellingg dat er "orde achter de chaos" moet zijn; dat wil zeggen, dat er een
(v)oorsprongg is van "organiserende principes" en van "mythische materie" (ia mattere

myünque),myünque), die zich "niet anders dan geleidelijk aan (progressivemenf)n zal onthullen (CC
11;; RC, 3). Omneveld genaakt de oorsprong reeds, maar niet op het eerste gezicht.3

11

Ferdinand de Saussure, Course in general linguistics, 110.
Ibid., 111.
33
Christopher Johnson wijst er op dat Lévi-Strauss ook een voorkeur voor de "kosmologische metafoor"
vann de nevel heefi wanneer hij het ontstaan van de structurele antropologie beschrijft: This metaphor
describess what is basically a double bind situation: anthropology is unable simply to impose itself as an
autonomouss diycipMif - it must negotiate the context of adjacent disciplines and the history of its
emergencee in relation to those disciplines At the same time, as the nebular metaphor implies, the
rightfull place of anthropology is at the centre of these disciplines": Claude Lévi-Strauss. The Formative
Years,Years, 18.
22
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Hett intuïtieve gevoel van de structurele analist lijkt zich niet te bevinden in een
orgaan.. Het a priori-gevoel is wd een systematisch ledemaat, waarschijnlijk omdat elke
mythe,, ook de mythe van het gevoel, onderhevig is aan meer dan éénrichtingsverkeer.In
dee Ouverture van de Mythological wordt de kantiaanse autonomie getransformeerd tot
voorgevoell en voorbegrip, het gespleten begin van de analyse: "de mythe zelf {Ie mythe
hti-même\hti-même\ is onderworpen aan de toets van de analyse, die ertoe in staat is de natuur van
dee 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 softe d'harmonie
préétablie)préétablie) tussen verschillende structurele niveaus" (SA1, 333) gepostuleerd, maar wel
eenn natuur van de mythe zelf die 'zich* zou onthullen.
Stukk voor stuk verbinden voorts de "losse draden zich, lacunes worden gevuld
(des(des lacunes se combleni), relaties ontstaan", en daaruit blijkt dat de mythe zelf - of
beter:: het zelfde van de mythe - behalve ergen aan voorafgaat ook proleptisch gelieerd is
aann "iets dat lijkt op (ressemblé) een ordening die zichtbaar wordt". Omdat er volgens
Lévi-Strausss geen sprake kan zijn van een totaal overzicht - want het "ultieme punt"
waaropp de mythologie mogelijkerwijs zou kristalliseren tot een stabiel geheel "zal nooit
bereiktt worden" - kan de kennis van de mythe wel verdiept worden (doit permettre

d'approfondir\d'approfondir\ maar onmogelijk tot een definitief einde komen. Deze onmogelijkh
houdtt direct verband met het gedecentreerde zelfbegin: zoals er geen positief beginpunt
valtt te 'observeren' - Mi is niets anders dan een doorkruist kruispunt - is er 'natuurlijk'
ookk geen eindpunt. De thema's van deze zelfinythe zouden echter wd ad infinitum
kunnenn worden opgesplitst in complexe spiegelbeelden.
Gebruiktee Kant als metafoor de 'roos', Lévi-Strauss gebruikt na het 'wilde
viooltje'' het "rozet" of roosvenster (en rosace), waarbij in talloze cirkelbewegingen het
semantischee veld van een mythe (son champ sémantique) in kaart kan worden gebracht,
omm te ontdekken dat "de analyse van de mythe een taak is zoals die van Pendope, een
afwisselendee weving en ufteenrafèling: Ie dossier n 'estjamais ctos" (CC, 13; RC, 5).
Achterr de aanvankelijke 'grotendeels

contingente redenen' blijkt

een

systematische,, anonieme geest te schuilen die in tweevoud iets oplegt: "het is mij
misschienn gelukt, dankzij een plan en een methode die eerder aan mij zijn opgelegd (qui
sese sont imposes) dan door mij gekozen, bepaaldefijndamentdeeigenschappen van het
onderwerpp te pakken te krijgen" (mijn CUTS.). Het "misschien gelukt" van mij werkt als
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tweevoudigee macht, een trait d'union-force van bümen-buhenaf en voor-na. Gebeurtenis
enn structuur blijken als gelijktijdige amsi-overrompeling plaats te vinden, door LéviStrausss geënsceneerd volgens de eeuwenoude mythe van zeltbprichting, opgevoerd als
symmetrischh gespleten bepalingen. Het "grotendeels" contingente is een effect van een
listigee inventiviteit en een fatale teleologie: de structurele geest is een zich opleggende
forceforce die de relatie tussen gevoel en methode, structuur en gebeurtenis bepaalt.
Welkk schematisch effect moeten het plan en de methode hebben, die als het exacte
tegendeell van het intuïtieve gevoel aan hem zijn opgelegd? Als het transcendentaal
subjectt is gedecentreerd, de rationaliteit getransformeerd tot relaüonalitek, en de
metafysischee gevoelswaarden linguïstisch zijn vertaald in discontinue effecten, hoe zou
dann de mythe zelf aanschouwelijk gemaakt en geschematiseerd kunnen worden? Onder
regiee van het transcendentale subject kon Kant in de Kritiek van het oordeelsvermogen
hett 'esthetische* spel spelen van gevoel en reflexie. Met behulp van het categoriale kader
meendee Kant deze vermogens in evenwicht te houden en tot een 'sprong', een eenheid te
(ver)leiden.. Hij wilde ze niet afleiden of herleiden, maar wel teleologisch oriënteren op
eenn redelijke totaliteit. Staat nu de verdeling van Lévi-Strauss ook in dienst van een
dergelijkee totale oriëntatie? Is de horizon en daarmee de ajshating van de mythologica's
tochh in het geheim gepredisponeerd door die zelfde macht?
Dee mythologica van (imitaties wordt bepaald door inwerking van dubbelzinnige
organiserendee principes die het effect hebben van anticipaties. Er ontbreken auteurs
("mythenn hebben geen auteur" (RC, 18), het 'centrum' is van begin af aan gespleten
(twee(twee mythen), een motief ontbreekt (absent, CC, 64). Er is een oorspronkelijk gebrek (ia
carencecarence initiale, MC, 98), mogelijk een gebrek aan mededogen (absence de pitié?, CC,
101).. Om nu de structurele effecten van de interventies van 'gevoel' en 'methode' als
transformatiess van het transcendentale esthetische spel te kunnen begrijpen, wil ik in de
volgendee paragraaf de relatie tussen 'lust* en 'reflectie', met name in de Kritiek van het

oordeelsvermogen,oordeelsvermogen, bespreken. Volgens de Kritiek van het oordeelsvermogen
esthetischee veld geen begrip mogelijk. En dh begripsloze veldwerk is zeer relevant voor
dee mythologica's, omdat Lévi-Strauss immers nog meent dat er bepaalde structuren van
dee esthetisch-ethische wilde jachtvelden beschreven kunnen worden. De bipolariteit, die
zichh heeft aangediend als mythische zelfwerkzaamheid, is mogelijk zelfs een exact
resterendee truc, die is overgebleven - een metafysisch dubbel verblijf - van de Kritiek van
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hethet esthetische oordeelsvermogen: de transformatie van Kants lust en reflectie rondom de
schoneschone Sache. De twee mythische krachten van gevoel en methode zijn de getransformeerdee oer-delen van wat ooit de zedelijke krachten waren van het oor-delende zelf

Lostt en reflexie.
Hett gevoel van plezier of hut (Lust, Wohlbehagen, wat iets anders is dan Wohlhtst of
wohltim)wohltim) wordt in de Kritiek van het oordeelsvermogen systematisch gelieerd aan
reflectie.. Ter interpretatie van de mogelijke relaties tussen hist en reflectie laten zich drie
optiess onderscheiden: 1. reflectie gaat a priori vooraf aan de hist, en brengt onbedoeld

(unabsichtticht)(unabsichtticht) en a posteriori hist teweeg; 2.. lust gaat a priori vooraf aan reflec
brengtt onbedoeld en a posteriori reflectie teweeg; 3. reflectie en lust gelden beide a priori.
Jenss Kulenkampff merkt op dat het "bij het oordeel over schoonheid gaat om een
esthetischh oordeel, evenwel niet om een oordeel over het gevoel, maar om een oordeel
waarvann de cognitieve intentie resulteert in een gevoel van lust".1 Wat zou een
'cognitievee intentie' in dh toevalsveld kunnen betekenen? En hoe dwingend kan een
'oordeel'' resulteren m een gevoel? Kulenkampfxs interpretatie sluit nauw aan bij de
hierbovenn genoemde eerste optie: het gevoel moet wel een soort epifenomeen van
voorkenniss zijn. Een alinea later lijkt hij toch ook te neigen naar de tweede optie: "Omdat
hett gevoel hier de modus van het kennen is, gaan oordeel en gevoel in elkaar over". Er is
misschienn toch niet zoiets als een zuiver voorafgaande cognitie. Maar wat zou dan die
'modus'' betekenen? Het gevoel is volgens Kulenkampff slechts mogelijk als derde
modaliteit,, dat wil zeggen het is niet noodzakelijk, het 'existeert' niet.
Mett name over de volgorde tussen lust en reflectie doet Kant allerlei lastig te
interpreterenn uitspraken, en hij houdt zelfs de derde optie open waarbij reflectie en lust
vrijwell vereenzelvigd worden tot 'doelmatigheid': "Het bewustzijn van de louter formele
doelmatigheidd in het spel van de kenvermogens van het subject (..) is de lust zélf (KU,
37).. Zelflust en zelfreflectie - ondenkbaar zonder zelfrespect - zijn in het bewustzijn
doelmatigg (teleologisch) gerelateerd: lust en reflectie verwijzen naar elkaar, zoals vrijheid
enn onvoorwaardelijke wetgeving naar elkaar terugverwijzen (5:29).
Voorr Kant moest de activiteit van de redelijke wil prioriteit hebben boven het
onbepaaldee gevoel en deze prioriteit laat haar sporen na in de wederkerige relatie tussen

11

Jens Kntenkampff, Kants Logik des Osthetischen Urteils, Frankfim a. M. 1978,89.
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'reflectie'' en 'hist'. De strijd tegen de ongegrondheid van de kloof of kun" tussen verstand
enn gevoel (rede en geloof denken en verbeelding etc.), **oet categorisch worden
beslecht.. Het onbepaalde tussen, een gevoel dat geen plaats mag en kan vinden
(ongereflecteerdd gevoel). Eenmaal gearticuleerd als 'zelflust' krijgt het gevoel binnen het
kaderr van de Gemeinsirm wei een reflexieve fanctie, die van dynamische wederkerigheid.
Lévi-Strausss neemt deze apriorisering, tussen structuraüteit en gevoel regelrecht over,
samengevatt als: "L'anthropoloque ne feit done pas seulement take ses sentiments" (AS,
398;; SA1, 364).
Gaschéé laat geen twijfel bestaan over de intieme relatie tussen het gevoel en het
reflexievee spel van de kenvermogens, en hij benadrukt ook terecht de wederkerigheid:
"Pleasuree is thus not merely an effect (..) it is intimately tied up with taste as a state of
mindmind in which powers freely become attuned to one another in, or rather as pleasure
itself. 11 De prioriteit van een of andere oorzaak kan in deze 'state of mind' niet worden
bepaald.. Hierin stemt Gasché overeen met het standpunt van Derrida. Kant zag zich
volgenss Derrida door iets volstrekt anders genoodzaakt: hij moest de volgorde van de
categorieëntafell omwisselen (KU, §1, de eerste voetnoot 2 ). Er is een weerzinnige
onplaatsbaarheidd - die het redelijke onderscheid tussen hist en onlust, zin en onzin
verstoortt en teweegbrengt. Door Kant wordt "een logisch kader getransponeerd naar en
opgelegdd aan een met-logische

structuur" (VEP, 80-81; 69). De formulering van een

"niet-logjschee structuur" is lévi-straussiaans gezien een tegenspraak. Ten aanzien van
Kantt betekent het echter, dat er voorafgaand aan de zuiver zelflust niet mets was, er is
mogelijkk een owwederkerige andere hist of intentie geweest - voorafgaand aan onze
reasonreason d'etre.
Binnenn en buiten het kader van de Kritiek van het esthetische

oordeelsvermogen

lijktt alles goed geregeld: zoals aan de rede het gevoel ontbreekt, ontbreekt aan de lust de
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Paul Gayer Gayer meent zelfs dat "Kants gebruik van het kader in de derde Kritik zowel
jtiMJchiymi«ri«Rhh als jtHsieiriend is" (131), hij vecht Kants omkering aan en verdedigt "de prioriteit van
hett aspect van universaliteif (133). Deze revisionistische lezing (Guyer gebruikt 'anachronic' in de
betekeniss van nefcHaaM of verouderd) is alleen acceptabel wanneer we Guyers overtuiging delen, te
wetenn dat de algepyaig cominuniceerbaarheid van het smaakooxded het enige actuele aspect van Kants
estheticaa zou zijn. Gustavo Leyvaformuleerthet standpunt van Guyer op een reductionistische wijze:
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reflectie,, en daarom - zo lijkt de algehele redenering - moeten ook verbeelding en
verstandd gezamenlijk streven naar zuivere vereniging. Dit doelmatig gereguleerd
samenspell van kenvermogens versluiert een problematisch proces van zuivering, een
systematischh streven tot uitwissing van een qporie: de relatie en de grenzen tussen het
sensibelee en intelligibele worden volgens een synthetiserende logica geforceerd tot delen
vann een harmonische totaliteit, allerlei weerkerige markeringen en zich repeterende
(lh)tekenss duiden evenwel ook op de onmogelijke uitwissing vann aheriteit.
Dee "diepten van het menselijke hart zijn ondoorgrondelijk" (Leer van de deugd,
6:447,, §22,) en daarom moet de reflectie gegrond zijn in het redelijke besef dat er altijd
iets,, maar wel iets bepaalds, aan mijn gevoel of mijn kenvermogens ontbreekt, iets
waaropp ik ooit greep krijg. Alles - ideeën, dieren, sterren - streven er toch immers naar
zichh in cirkels of keerkringen thuis en geborgen te voelen (an sick, in zichzelf). De

GemeinsamGemeinsam is van nature inhuizig, tegen ontheemding, en gevoelens van ontheemdin
moetenn worden uitgesloten. Als Kant stelt dat er geen "grond van deze hist" is (KU, 29),
meentt mj toch - ongeveer zoals Lévi-Strauss zijn vertrouwen stelde in organiserende
principess - dat dit absolute gebrek door een zuiver redelijk (merendeel vanzelf wordt
gecompenseerd.. Het wegvallen van die a priori grond betekent betekent zeker niet het
absoluutt verdwijnen van compens&tiedrang: de techniek van ontheemding opereert vanuit
eenn wilde behuizing die toch, ogenschijnlijk gaandeweg, een bepaalde gestalte moet
aannemenn (het was toch een gift die niet geweigerd kon worden?).
Watt voor een effect zou een structurele ontheemding kunnen hebben op de
harmonischee lust-reflexies? Lévi-Strauss is zich van zichzelf niet langer vanzelfsprekend
verzekerd,, niet van zijn gevoel, maar er moet wel onophoudelijk structureel gearticuleerd
worden,, via het andere. De même-force, de logica van een soort memme, resulteert bij
Lévi-Strausss in een vernuftig vlechtwerk van mythologische schema's, dat door een
machtigee wisselwerking tussen steeds Iets en iets anders tot stand moet worden gebracht.
Dee mythologische schematisering is een indirecte drang tot eenwording. Ergens moet
aheriteitt zich dus ook gaan voordoen, wellicht niet als zuiver a priori gecensureerd, maar
dann toch wel als de onreduceerbare resten van de macht van de archi-tekst. Structuraliteit
gebeurtt ergens als anmilatie van aheriteit.
Naa het wegvallen van de "harmonie van de kenvermogens" moet er a posteriori
structuurr gegeven worden. Die 'structuur' kan niet anders dan arbitrair zijn, door iets
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andersanders gegeven, een toevallig met-centrum, zonder doel, zonder structuur (ED, 427).
Dezee mogelijkheid van de onmogelijkheid van de stnicturalheh wil Lévi-Strauss door
middell van schematisering uitsluiten. Is dat niet a priori orjbegonnen werk? Hoe is
structurelee schematisering zonder reductie en zuivering mogelijk? De mythe van het
bipolairee zeMeffect moet in allerlei anticipaties worden voltrokken, door het oerwoud van
hett andere heen. Aheriteh moet in relationalheh opgaan.
Dee structurele hang om 'altijd termen te opponeren' is onlosmakelijk verbonden
mett een hang altijd grenzen te overschrijden. De opponeerbare termen van een mythe, de
organiserendee principes, moeten zijn opgenomen in een proces van zuivering waarvan de
doelmatigheidd wordt ingefluisterd door niet één force. De voltooiing moet dan ook het
werkk zijn van een geforceerd toeval. De totaliteit wordt door iets gereguleerd dat niet
bewustt gewild kan worden, het kan niet het directe effect van een (wel)willend ego zijn.
Maarr de mythe van een "innerlijke causaliteit" (KU, 37) wordt wel voortgedreven door
"dee lust zelT (KU, 37). * Dit gevoel heeft een zekere evidentie en helderheid - omdat het
kennelijkk altijd gereguleerd wordt door een s-censorisch centrum, een organicistische
doelmatigheidd die altijd het symmetrische tegendeel vindt. Het is niet exact duidelijk aan
welkk 'vermogen' of 'redelijke idee1 de structurele schematisering zou zijn gekoppeld,
maarr dat lijkt ook niet meer relevant. Het speelt zichzelf onophoudelijk uit. Dit spel heeft
geenn idee nodig en kan onmogelijk gelijk gesteld worden aan Kants schematisering van
dee noumenale, redelijke vrijheid. De objectieve reflectie is het effect van een absolute lust.
Dee structurele hang tot opponeren en overschrijden wordt voortgedreven door
eenn schematiserende force: schema's zijn symmetrische en asymmetrische affecten en
effecten,, hiaten die moeten binden - de ontbindende factoren moeten worden uitgesloten.
Dee Mythologica 's organiseren zich als organismen volgens het genealogische schema van
wederkerigheid,, voorbestemd tot totaliteit.
Dee structurele ontheemding heeft aan het licht gebracht dat die autochtone
waardenn en regels van de Gememsirm nooit iets anders zijn geweest dan lokale effecten
vann een oerlust tot relationaliteit. Dit proces beoogt Lévi-Strauss in de Mythologica 's te
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formaliserenn en te reconstrueren ais een oneindig dis- en conjunctief teleologisch proces.
Hett moet echter ook mogelijk zijn - zo denkt Lévi-Strauss vermoedelijk - om de
toevalligee beginpunten van relationele netwerken te begrijpen als een soort 'kiemen' van
eenn geheel. Kants esthetisch-ethische substanties van liefde en respect lijken aldus als
effectenn van een wereldomvattende force te worden opgevat. Maar ook deze processor
'streeft'' naar de reductiee van alteriteit - dat wil zeggen een, mogelijk hermetische, uit- en
insluiting. .
Dee onbepaalbaarheid van begin, centrum en einde, beschouwt Lévi-Strauss als de
voorwaardee voor de mogelijkheid van een ander schematisme. Dit schematisme kent
geenn redelijke identiteit en spiL het is altijd gebrekkig, en dit relatieve gebrek (als effect
vann het ontbreken van een absolute waarde) werkt a priori en a posteriori, binnen en
buitenn een schema, als negatie en positie. Er volgen steeds nieuwe effecten die zich niet in
bestaandee schema's laten voegen, maar het proces van vloeiende schematisering moet
ookk steeds dit onvermogen via nieuwe schema's opheffen.
Kantt noch Lévi-Strauss kunnen alteriteit als een noodzakelijke onmogelijkheid
begrijpen,, als de voorwaarde voor de mogelijkheid en onmogelijkheid van schema's.
Dezee twee schematismes laten het andere alleen toe voorzover het kan worden
gereguleerdd en uitgewist. De force tot schematiseren is het verweer tegen de ontregeling
vann het zelf door het volstrekt andere. Maar het volstrekt andere kan nooit een relatieve
lacunee zijn, nooit volledig relateerbaar en integreerbaar. Het is, in de woorden van
Gasché,, "een andersheid die zowel de voorwaarde voor een mogelijkheid als voor een
onmogelijkheidd representeerf; de schematisering heeft altijd al betrekking op een
onreduceerbaree "heterologie" (Gasché 1986, 100). Een toestand van verstrooiing die niet
zuiverzuiver subjectief of zuiver objectief is, een niet te reduceren nevel, een zwerm zonder
middenweg,, contaminerende effecten die de auto-effectiviteit ook altijd regelen en
ontregelen;; krachten die de mythe van het schematiserende Zelf continu op het spel
zetten:: "Le tout-autre m'affecte de plaisir pur en me privant a la fois de concept et de
jouissance"(VEP,, 55; 47).
Dee gedachte van Kant dat de wilde vrijheid en het barbaarse gevoel
geneutraliseerdd kunnen worden tot de universele Gemeinsinn van plezierige leed-deel
netwerken,, is geboren uit de 18e eeuwse gemeenschap (niet alleen van Koningsbergen),
eenn maatschappij waarin "een conceptuele grens" in stand werd gehouden, dat wil zeggen
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eenn "logische connotatie van het idee van gemeenschap" werd in het leven geroepen door
nietsniets anders dan een "effectieve solidariteit van de groep" (ESK, 46-47). Deze zelflust
eistt de dood van de ander door een niet te gewelddadige sprong, en dat is ook de kiem
tott het unilateraal ontplooien van een kosmopolitisch ontwikkelingsnetwerk. De
mythologischee vorm is de drager van een werking, een virus dat het effect heeft van een
lustt tot binding, in- en afsluiting, die tegelijk een lust onderwerping is.

Hett grondgevod.
Dee gedachte dat "mythen geconstrueerd zijn op basis van een logica van zintuiglijke
kwaliteiten"" (RC, 240), staat ogenschijnlijk ver af van Kants norm van zuiverheid en
aprioriteit.. Empirische categorieën zoals rauw en gekookt, verrot en verbrand zijn
moeilijkk gelijk te stellen aan Kants "zuivere categorieën" (A 2483 305). Lévi-Strauss
legtt echter een relatie tussen logica en intuïtief gevoel, die vrijwel identiek is aan Kants
notiess van reflexie en esthetisch gevoel. Lévi-Strauss streeft ernaar een "niveau te
bereikenn waarop logische eigenschappen, als attributen van dingen, zich even direct
zullenn manifesteren als smaken en geuren" (RC, 14). Hij meent, evenals Kant in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen, dat de lust ten aanzien van een object altijd kan
omslaann van een zinnelijke smaak {Sirmengeschmack) in een reflexieve smaak

(Reflexionsgeschmack)(Reflexionsgeschmack) (KU, 22), want voor het mythische denken zijn plant
niett alleen "goed om te eten", maar ook "goed om te denken" {bonnes èpenser, T, 89).
Inn het commentaar na §29 van de Kritiek van het oordeelsvermogen geeft Kant
eenn toelichting op zijn transcendentale benadering. Op grond van de mogelijkheid dat
iemandd zijn ego kan negeren, zou de esthetische reflexie opgevat kunnen worden als een
niet-egolokaall gevoel - niet alleen ik voel iets. De reflexieve smaak moet noodzakelijk als

pluralistischpluralistisch worden opgevat, om die reden zou er ook een principe aan ten grondsla
kunnenn liggen (KU, 130). Dit principe, zoals Kant reeds in §§ 20 en 21 heeft betoogd,
kann niets anders zijn dan een zuivere negatie van het eigenbelang, resulterend in
saamhorigheidd en relationaliteit (Gemeinsmri).
Dezee structurele koppeling, van een welbehagen en een niet-ik-aüeen-gevoel, dat
verbandd zou houden met iets algemeens, is door Kulenkampff als volgt bekritiseerd: "Bij
hett gevoel van hist of onlust van privé-motieven afzien, laat - zo zou men toch zeggen -
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nietss over, het leidt niet tot een algemeen, maar tot helemaal geen standpunt".1 Het
subjectt kan esthetisch gezien vrijwel niet om zijn ego en zeker niet om zijn gevoel van
eigendomm heen. De puur esthetische zdflust is een gevoel van vrijwillige antiverstrooiing:: een vrije tijdsbesteding die wel een triomf van (burgerlijke) gehoorzaamheid
genoemdd mag worden. Dit is tevens de kiem van de mythe van het redelijk en vrij met
zichzelff spelende ik. Een levensgevoel (KU, 4) of zelfs een levensprincipe (KU, 129), dat
opp onachterhaalbare wijze verbonden is met onze lichamelijkheid en sociaal-culturele
gesitueerdheid.. Voor de instandhouding van het structurele of transcendentale intuïtieve
zelff zijn belang (begeerte), negatie en kritiek (rede) permanent op elkaar aangewezen. Er
bestaatt geen zelfkritiek zonder zdflust, en vice versa.
Waaropp zou die mythe nog anders kunnen zijn gebaseerd? Diegene waarbij een
dingg hist of onlust opwekt, meent tegelijk dat hij zijn gevoel met een ander kan delen:
"daaromm zegt hij: de zaak is mooi" {die Sache ist schön, KU, 50). Maar dat oordeel kan
niett gebaseerd zijn op de zekerheid dat iedereen het ermee eens is: er ontbreekt niet
alleenn ons begrip van een "Sache", het is de vraag of er ooit één "Sache" is (geweest).
Daaromm kan men ook anderen niet bij wet verplichten een bepaald gevoel te hebben, laat
staann hetzelfde gevoel. Maar dat ene gevoel, datzelfde gevoel, van die "Sache", hjkt wel
altijdd aan anderen te moeten worden toegeschreven, anders werkt het niet (so mutet er
anderenanderen ebendasselbe Wohlgefallen zu, KU, 19). Als ik het gevoel van mij a priori aan
anderenn misschien zelfs moet toeschrijven of toedichten - dus ook als een ander niet
feitelijkk in de buurt is - hjkt die ander welhaast geen ander gevoel te mogen hebben dan
onzee gezelligheid. De "Sache" van het gevoel is voor Kant vrijwel niets anders dan onze
zinn om tot het zelfde Selbstte behoren.
Inn de Antropologie in pragmatisch opzicht wordt vooral deze hist onderstreept,
dee lust van socialiteit. "Hier voelt het gemoed zijn vrijheid in het spel van de fantasieën
(duss van de zintuiglijkheid); want aan de socialiteit met andere mensen is vrijheid
voorondersteld,, en dit gevoel is hist" (7: 241). Kants oogmerk om de smaak te funderen
opp een zelfde gevoel, een gevoel van hetzelfde en ergens bij te horen (als gevoelde
pendantt van het zelfde begripX zou geen onverschilUgheid hihouden, gememgültig is
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immerss met gleichgütög.1 De "reflexieve smaak" is zogezegd "gememgültig", dat wil
zeggen,, publiek (KU, 52). Dit met-begripsmatige gevoelige aspect van de publieke sfeer
iss volgens Francoise Proust de reden waarom Hannah Arendt zich intensief met de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen heeft bezig gehouden, omdat zij beoogde aan te tonen
datt de smaak "voor Kant een andere naam is voor socialiteit".2
Dee kwestie kan ook, en wellicht beter, als volgt worden gesteld. Als het plezierige
gevoell van vrijheid niet gegrond kan zijn in begrip, waar zou dan redelijkerwijs de grens
kunnenn liggen tussen zin en weerzin? De 'zin' is altijd al geforceerd. Kant meent niet dat
allealle gevoelens oorzakelijk zijn geconditioneerd, zoals Lévi-Strauss in Het totemisme van
vandaag.vandaag. "In waarheid verklaren de impulsen en emoties niets; zij zijn altijd het gevolg:
hetzijj van een lichamelijk vermogen {la puissance du corps), hetzij van een geestelijk
onvermogenn {Vimpuissance de l 'esprit). In beide gevallen komen zij ergens uit voort en
zijnn zij nooit de oorzaken" [T, 100]. Ook voor Kant geldt, ten aanzien van de meeste
emoties,, dat deze een geconditioneerde en heterogene status hebben, maar hij denkt wel
eenn uitzondering te kunnen maken: het gevoel van schoonheid kan aanspraak maken op
autonomiee louter vanwege de force van de publieke zaak.
Dee grond van het esthetische gevoel is niet uitsluitend zinnehjk-hchamelijk en
evenminn uitsluitend redelijk of verstandelijk. Mijn auto-affectie kwam altijd al voort uit
eenn ambigue zin in en weerzin, met en zonder de ander. De bron van mijn grondgevoel is
niet-lokaliseerbaar,, ik voel mezelf het eerst als onderdeel van een nevel. Het is een nonplaatss (non-lieu, non-topos), helemaal geen standpunt, maar juist deze plaatsloosheid
moett worden bewerkt, moet worden omgewerkt tot hetzelfde publieke gevoel. Een
privésmaakk is even ondenkbaar als een privétaal.

Dee stem, de stemming en de overeenstemming.
Omm de oorsprong van de "esthetische algemeenheid" (KU, 24) aan te duiden, gebruikt
Kantt ook wel de ambigue uitdrukking van "een algemene stem" (KU, 25), waarbij hij
benadruktt dat het "slechts een idee is" (KU, 26). Lyotard heeft als eerste op de
bijzonderee betekenis van de term 'stem' gewezen. Kant gebruikt deze term drie keer vlak
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naa 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
stemmenn en een mentale toestand (Stimmung) uit, en bovendien het ontwerp van zijn
bepalingg als bestemming (Bestimmungf (1991, 31-32). Lyotard legt op basis van een
analogiee een verband tussen stem, stemming en teleologie. Het is verleidelijk om Lyotard
hierinn te volgen en eik kenvermogen een eigen stem toe te dichten: "de stem van het
verstandd en de stem van de verbeelding" (ibid.) De tweede plaats waar Kant het woord
StimmeStimme gebruikt, legt hij inderdaad een direct verband met een kenvermogen: die Stimme
derder Vemunft (KU, 91). Maar Kant drukt zich in de Kritiek van het oordeelsvermogen
niett meer zo specifiek uit. Met andere woorden, er zijn in de derde Kritiek geen andere
stemmenn te vinden, niet een stem van het verstand, een stem van de verbeelding of een
stemm van het oordeelsvermogen. Er is maar één stem: de "stem van de rede", de "hemelse
stem"" (5: 35).
Vanuitt Lyotards optiek lijkt er in de Kritiek

van het esthetische

oordeelsvermogenoordeelsvermogen een sfeer van transcendentale meerstemmigheid te spreken. A
eindee van zijn betoog heeft Lyotard het zelfs over niets minder dan "een stem die het
concertt van stemmen oproept" (1991, 253). In het Nederlands kan een formulering van
Lyotardd als "la voix de la concordance" (idem, 259) in één woord worden vertaald met
'overeenstemming1,, daarmee is zoveel gezegd dat de door Kant gesuggereerde
samenhangg kan worden opgevat als een koor of samenzang. Een andereformuleringvan
Kantt kan mogelijk ook pleiten voor Lyotards apriorisch a capella, wanneer Kant namelijk
betoogtt dat er een subjectief principe is (waarschijnlijk het gevoel van lust) dat "al onze
kenvermogenss overeenstemmend (zusammenstimmend)" maakt (KU, 242). In de lijn van
Lyotardd geredeneerd zou er aan elk kenvermogen een stem moeten worden toegekend,
anderss heeft het weinig zin om van overeenstemmen te spreken.
Dee directe relatie die Lyotard wil leggen tussen alle kenvermogens en de
menselijkemenselijke stem, is geforceerd. Termen als 'stemmen', 'overeenstemming' en
'gestemdheid11 kunnen immers evenzeer verband houden met de klank van
nwiziekinstnimenten,, en ook met de klank en muzikaliteit van iets dat niet menselijk is.
Kantt waardeerde de zang van een vogel mogelijk zelfs hoger dan die van een mens. Met
anderee woorden, door Lyotard wordt de stem uitdrukkelijk humanistisch geïnterpreteerd.
Lévi-Strauss'' kritiek op "filosofen" die "doof zijn" kan daarom ook kritisch gericht
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wordenn tegen Lyotard als één van degenen die "weigeren in te zien en toe te geven" dat
err zoiets zou kunnen zijn als "die grote anonieme stem", "cette grande voix
anonymen(HN,, 572; NM, 640). Maar heeft Lévi-Strauss hier nu een volstrekt andere
sft»mm in gedachten dan die ene heilige stem van Kant die ook in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen moet zorgdragen voor een wechselseitige Zusammenstimm
57)? ?
Inn reflectie op Derrida's De stem en het fenomeen is een andere benadering
mogelijk.. We krijgen hierdoor een beter inzicht in het foneem of fantoom stimm (de
laatstee 'e' is niet altijd hoor- of leesbaar) als iets dat niet exact lokaliseerbaar en
relateerbaarr is. Beginnen we weer bij de uitspraak van Kant dat "de algemene stem (..)
slechtss een idee is" (KU, 26), en leggen we vervolgens een verband met de latere
formuleringg van de "stem van de rede" (KU, 91), dan lijkt Kant toch bijna niet iets anders
tee zeggen dan dat er een verband is tussen de algemene stem en de idee van de rede

(Vernunftidee,(Vernunftidee, KU, 193). Met andere woorden, we treffen hier bij Kant de uitdr
aann van wat Derrida "de eenheid van het denken en van de stem in de logos" noemt
(VPh,, 83; 100). De belangrijkste aspecten die in Derrida's optiek het zogenoemde
aanweagheidsdenkenn van Husseriflankeren,zijn zonder uitzondering van toepassing op
Kantss bepaling van de zuivere mteUigibiliteit en transcendentie van de rede. Deze operatie
vann de rede - het volstrekt bij zichzelf blijven van de rede als een zuiver zichzelf horen
oordelenn (onoverschreeuwbaar) - noemt Derrida de "auto-affectie (..)die "in het medium
vann de universaliteit opereert" (ibid, 88; 104, vert, aangepast). Deze algemene stem van
dee rede zou bovenzinnelijk zijn en alleen toegankelijk voor zichzelf voor een zuiver
redelijkee auto-affectie.
Hett lijdt geen twijfel dat Derrida's karakterisering van de metafysica als logo- en
fonocentristischh ook betrekking heeft op Kants notie van die Stimme der Vernunft. In
dezee stem, die het gevoel als spreekbuis van saamhorigheid gebruikt, klinkt ook nog een
anderee Stimm-ung mee. De geldigheid van het esthetisch oordeel kan nooit bereikt
wordenn door het postuleren van ieders instemming {Einstimmung), dat kan namelijk
alleenn bij een logisch algemeen oordeel. En daarom formuleert Kant listig dat iemand die
eenn smaakoordeel uitspreekt "zichzelf de instemming van anderen belooft" (KU, 26).
Dezee formulering bevestigt Derrida's inzicht in La Vérité en peinture dat zelfs "in de
meestt intieme auto-affectie - intrinsiek - de meest onreduceerbare hetero-affectie
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huist"(VEP,, 56; 47). Uit die listige zeJf-vervuDeode-bek>fte spreekt ode een weeneiimtge
oriëntatie. .
Inn de Kritiek van de praktische rede meent Kant dat de stem van de rede
onoverschreeuwbaarr is en dus zelfs voor de gewoonste mensen verneembaar moet zijn.1
Err schuilt voor Kant kennelijk iets onredeüjks in net overschreeuwen van de stem van de
zuiveree rede. Moet de rede daarom z e ^ overschreeuwen? Een onoverschreeuwAaor zelf?
Dee stem van de rede is niet één, met de hist tot zelfreflexie moet er ook steeds een
andereandere stem meespelen. Voordat er iets redelijk is, zijn de zinnen al gezet op de juiste
Stimmung,Stimmung, en zijn die zinnen al op hun hoede voor Verstimmung. Of ongeveer zo:
voordatt ik iets zeg zijn mijn zinnen al bang voor spraakverwarring. In zijn essay Over een
voornamevoorname toon die recentelijk in de filosofie is aangeslagen omschrijft Kant de

VerstimmungVerstimmung als een gevoel dat meent de waarheid van iets in te zien, een waarneming
diee echter

volstrektt niets met logica gemeen heeft, die geen vooruitgang van het verstand, maar een
voorgevoell (praevisio sensitive) zou zijn van datgene wat geen object van de *mfaiiggn is, dat wil
zeggen,, een vermoeden van het bovenzinnelijke. Dat het hier gaat om een zeker mystiek
invoelingsvermogen,, een sprong {salto mortale) van begrippen in het ondenkbare, een vermogen
tott het bevatten van datgene wat geen begrip bereikt, een verwachting van het geheimzinnige of
veeleerr een aandachtig luisteren ernaar, maar eigenlijk om een disharmonie (Verstimmung) van
dwependee hoofden (Schwórmerei): dat is wmA-iaar (8:398).

Derridaa geeft in zijn essay Over een apocalyptische toon die recentelijk in de filosofie is
aangeslagenaangeslagen

de dubbele waarde van de Verstimmung aan. Enerzijds duidt deze

wanklank,, vanuit het perspectief van de zuivere rede - die alles in harmonie wil houden
doorr middel van orders en voorschriften - op een "sociale wanorde en een verstoring"
(DTA,, 34; 132). Wanneer deze Verstimmung echter niet exclusief vanuit de regulatieve
dwangg 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 ontsporing {déraallement) zou kunnen noemen,
lala saute du ton zoals wd een stemmingswisseling heet, is verwarring of de vervoering
11

$8, Anmerknng II: "die Stimme der Vermunt ... so anöberschrabar, selbst mr den gemeinsten
Menscfaenn vemehmlich (3:35).
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overr een bestemming (Bestimmug), maar ook de mogelijkheid van elke articulatie. De
eenheidd van toon, als die zou bestaan, zou zeker de bestemming garanderen, maar ook de
dood"" (DTA, 68; 150).
Err kan van een excentrische of a-centrische dynamiek worden gesproken, zoals
Rodolphee Gasché laat zien in zijn gebruik van termen als "verstrooid zelf* en "innerlijke
verstrooiing",, een toestand als voorwaarde voor "de mogelijkheid om zich op iemand
anderss terichten",maartegelijkook een toestand die moet borden overwonnen, opdat
kenniss mogelijk wordt".1 Daarmee is zoveel gezegd dat bij Kant de innerlijke harmonie dee gedeelde en verdeelde saamhorigheid - direct negatief en positief verband houdt met
eenn a priori disharmonisch gewemel, waartoe mijn bezinning zich altijd a priori negatief
moett verhouden om zich te kunnen verzekeren van zijn/haar echt eigen bestaansrecht (je
bentt niet zomaar een disgenoot, echtgenoot of landgenoot).
Inn de bewustzijnsmythologie van de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen
wordtt getracht een 'wetteloze' toestand te zuiveren, maar de instantie die deze zuivering
praktiseert,, moet zich evenzeer in een publieke of semi-publieke toestand van Schwürmereirei begeven (wil er überhaupt iets gehoord worden). De voor Kant bedreigende
nevehoestandd waarin exaltatie en waanzin samenzweren met andere vermogens, wijst niet
zozeerr op een 'ontsporing' als wel op een "vermenging van stemmen, van genres en
codes,, verwarring van bestemmingen, waardoor het dominante contract of de dominante
overeenkomstt wordt ontmanteld" (DTA, 83; 160).

Eenn verborgen betekenis onthullen.
Hett ontstaan van de antropologie is, in de woorden van Fabian, "tied to the question of
aherity".22 De grootste vraag is volgens hem: "How should we think about confrontations
betweenn us and them, self and other, Occident and Orient, the West and the rest?3 Voor
Fabiann kan het antwoord alleen gevonden worden in de praktijk waarin een "meeting of
minds"" niets anders betekent dan een ontmoeting van anderen in den lijve.4 Dit antwoord
lijktt mij kritisch gericht tegen "the theoretical gaze" van de antropologie tot op heden.

11
Gasché, "Ober das WggSfhfti; AntiT"-***"»1"** ""d Ahstralrtifm hei Kant", in: Aujmerksankeit. (ed. N.
Haass et aL) Eggingen: Edition Klaas Isete, 1998,133 en 156.
22
Fabian, Moments of Freedom: Anthropologic and Popular Culture, The University Press of Virginia

1998,23. .
33

Ibid., 33-34.
'Ibid,, 105.
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Tenn aanzieo van de antropologie, maar zeker voor de structurele antropologie geldt dat
hett "did not find its object, it construed it as an other"(niijn curs,).1 Het theoretisch
voyeurisme,, met als doel constructie, reconstructie en schematisering, is ook de
benaderingswijzee van de Afythotogica 's. Met andere woorden, Lévi-Strauss stelt nergens
dee ethiek van zijn eigen praktijk ter discussie. Hij werkt als een architect ex cathedra aan
eenn kathedraal die als het ware uit één rozet moet bestaan.
Mett dit objectivistische en quasi-empirische doel voor ogen verwerkt LéviStrausss een zeer omvangrijke wereldverzameling van tenminste 1200 mythen (van Mi tot
enn met M»u, plus 385 varianten), en dan tel ik de verwijzingen naar oude Japanse en
Chinesee mythen, episoden uit de Griekse mythologie, en zelfs alledaagse Europese
rituelenrituelen en gebruiken (bijvoorbeeld de charivari, ook wel chivarie genoemd) niet mee.
Vanwegee de lengte van sommige mythen is Lévi-Strauss vaak genoodzaakt zich te
beperkenn tot een samenvatting of een summiere omschrijving. Ten aanzien van al deze
samenvattingen,, die gebaseerd zijn op secundaire codes (de codes van het eerste niveau
zijnn die van de taal waarin de mythen oorspronkelijk verteld zijn) spreekt Lévi-Strauss
vann "observatie" alsof hij er zelfbij was:

Hett doel van dit boek isle latei zien hoe empirische categorieën, zoals de categorieën van het
rauwee en het gekookte, het verse en het verrotte, het natte en het verbrande, etc., die slechts door
dee etnografische observatie {par la settle observation ethnograflqué) precies gedefinieerd kunnen
worden,, door zich eflee keer in het perspectief van een bijzondere cultuur te verplaatsen, zodat
nietteminn die categorieën als conceptuele instrumenten kunnen dienen om abstracte ideeën te
ontwikkelenn en samen te voegen (les enchatner) in proposities (CC, 9; RC, 1).

Dee term "observatie" kan echter toch niet verhullen dat het Lévi-Strauss vóór alles gaat
omm een interpretatie

van een verzameling samenvattingen en vertalingen van

indianenverhalen.. Paul Rkoeur heeft nauwgezet aangetoond hoe Lévi-Strauss de
dichotomiee tussen natuur en geest met het bijbehorende onderscheid tussen verklaren en
begrijpen,, achter zich heeft gelaten3. En Derrida wijst er ook op "dat het hier gaat om een

11

Md., 23.
Riccenr 1981, 145-164. Van belang is de gedachte van Ricocur dat "structurele analyse en
hermeneutiekkromptementairzijn" (idem, 160). In «amdiHffrg hierop typeert Lévi-Strauss in zijn
inaugureleeredede dichotomie van verklaren en begrijpen als "een onware dichotomie, ingevoerd door
denkerss als Düthey en Spengkr" (SA2,9, mijn cars.).
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taall over de taal" (ED, 422). Als de term 'observatie' kan worden opgevat als vrijwel
identiekk aan 'interp^etatie, (schreef Diderot niet "De Vinterprétation

de la Nature "?),

hoee zou het dan staan met de circulariteit die Lévi-Strauss op het oog heeft, in relatie tot
dee zogenoemde 'hermeneutische cirkel'? Evenals in De elementaire structuren wordt in
dee kfythologica's

overduidelijk een cirkelgang voltrokken. Wat de methode betreft om

dezee cirkelgang op het spoor te komen, moet uitsluitend gedacht worden aan de
linguïstiek:: "zoals in de linguïstiek, zijn het de discontinuïteiten die het ware onderwerp
vormenn van de antropoiogie"(SAl, 328). Lévi-Strauss begrijpt het mythische denken als
eenn denken "dat overeenstemt (coüicider) met zijn object door er een homoloog beeld
vann te vormen, maar dat er nooit in slaagt om ermee te versmelten (mais sans jamais
réussirréussir a s'y fondréf

(CC, 14). De structurele antropoloog beoogt dus niet deel te

hebbenn aan één waarheid of aan één cirkelgang, zoals de hermeneuticus, maar hij
observeertt en reconstrueert gestolde denkvormen om te tonen dat er "vele waarheden"
mogelijkk zijn (CC, 172).1
Err is geen sprake van een 'moment van versmelting' (als een soort
hermeneutischee eenheid), maar de structurele zoektocht anticipeert wel op een
samenhang,, "een gemeenschappelijke betekenis" (une signification commune) (CC, 20)
enn een "globale coherentie" {coherence globale,

CC, 21) die bereikt kan worden

vanwegee de "wederkerige vertaalbaarheid van vele mythen" (CC, 20). Toch vervalt
volgenss Lévi-Strauss "de methode niet in een vicieuze cirkel", want

dee methode houdt alleen in, dat elke mythe op zich bestaat als een beperkte toepassing van een
schemaa (d'un scheme), dat gaandeweg duidelijk wordt met behulp van wederkerig inzichtelijke

11
7n «Hiyrfftprehend nk deze uitqnaak in de context van de structurele analyse is. zo problematisch is
dezee nog in bet licht van Gadamers hermeneutiek. Een geslaagde, hefmenentische üaerpretarie is in zijn
optiekk namelijk altijd gebaseerd op een versmelting, en daarmee op Waarheid: de honingachtige
oplossingg van de 'horizon' van de interpreet en de 'horizon' van de tekst: "lm Vollzug des Verstehens
geschatt cine wirkliche Hori/fflrtwrschf'Kfaffng. die mit dem entwurf des historischen Horizontes
7ngi«>iehh dessen Aufhebung voflbringT: Hans-Georg Gadamer, Wakrhett und Methode, J.C.B. Mohr
(Paull Skbeck): Tubingen 1986, 312. De problematische relatie tossen de structurele analyse en
Gadamerss hennenentiek kan nog iets verder worden uitgediept Gadamer begrijpt de mythos als een
domeinn met een eigen waarheid, en wd een waarheid "die buiten het bereik ligt van de rationele
wereldverklaring"" (Gadamer. EHe Aktualitüt des Schonen, Stuttgart, 1977, 4). Er zijn aldus in Gadamers
visiee twee waartieidsdomeinen: "Dat in de mythos een eigen waarheid verneembaar wordt, vereist toch
dee «twining van de waarheid van kenwijzen die buiten de wetenschap vallen" (ibid., 53). Voor LeviStransss zijn het mythische denken en de (kritische) wetenschap twee aspecten van het stractnrele
schematisme. .
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relatiesrelaties {les rapports d'inteltigibiUtè réciproque), die tussen de verschillende arytiVn te
ondaschadenn zyn" (CC, 21; RC, 13)
Overr het "gaandeweg duidelijk worden" van dat "schema" zegt Lévi-Strauss aan het
eindee van de Ouverture het volgende. Het vlechtwerk van wederkerige relaties moet
opgevatt worden als een woud van beelden en tekens, waarin een "geheime betekenis"
zichh schuil houdt: "verscholen in de diepte van een woud van beelden en tekens, geheel
omgevenn door de betovering waar zij haar emotionele werking aan dankt, en die men in
elkk geval in deze vorm niet begrijpt". Die geheime betekenis is hier equivalent aan de
'oorsprong'' van 'emotionele werking', opgevat als een zeek-vermogen, de schematische
tegenhangerr van conceptie. Vervolgens heeft Lévi-Strauss "getracht de verborgen
betekeniss {secrete signification) te veroveren (conquérir)y niet zonder deze te beroven
vann een macht (puissance) en een overduidelijke majesteit die een schok teweeg brengen
bijj degene die haar voor het eerst ontdekt" (CC, 40). Al deze effecten en affecten zijn
kennelijkk toe te schrijven aan die ene verborgen betekenis, de mythe van de mythologie is
kortomm de force die zichzelf het ontdekken van een verborgen, huiveringwekkend naakte
waarheid,, een geheel van logica's, belooft (onzichtbaar voor het blote oog).
Lévi-Strauss'' bijzondere intellectuele inspanning om de macht van de geheime
betekeniss te veroveren, is identiek aan Kants "schematisme van ons verstand ten aanzien
vann de verschijningen", dit vermogen is namelijk ook "een verborgen kunst in de diepten
vann de menselijke ziel" (A 1413 ISO). Lévi-Strauss spreekt van een "primair
schematisme"" (NM, 675).
Evenalss voor Kant zijn er voor Lévi-Strauss oneindig weinig punten die voor het
bewustzijnn toegankelijk zijn. Maar volgens Kant houdt "de verbeelding" er toch van om
"inn het donker te wandelen" (7: 136). Hoe laat het spiegelspel zich interpreteren, tussen
Lévi-Strauss'' woud waarin een verborgen betekenis schuilt en Kants gemoed met zijn
verbolgenn kunst en weinig verlichte plekken? Lévi-Strauss' aanwending van "de kantiaansee notie van schematisme" interpreteer ik als een omwending. En daarom moeten
mythenn ook altijd worden begrepen als de "zichtbare schaduw van een verborgen
logischee structuur" (RC, 339). Susan Shell wijst er op, dat ook voor Kant de gedachte
vann een "grenzeloze verbeelding" een afstotende gedachte was. Kant "wishes to preserve
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himselff from nomadic wanderings through imagination's wasteland".1 Ook voor LéviStrausss is er altijd een "verborgen logica" («we logique secrete) die de relaties tussen de
mythenn regelt (HN, 614), een techniek om zich oneindig te (herontdekken.
Inn zijn "L'échange et la hitte des hommes" heeft Claude Lefort, zoals indertijd
velenn met hem2, Lévi-Strauss beschuldigd van zogenoemd 'reductionisme* (logificering
enn mathematisering van de cultuur), waarmee hij voorbij zou gaan aan de geleefde
subjectievee ervaring. De vermoedelijke angst voor de evident rationalistische
mogelijkhedenn van het strocturalisme heeft menig criticus echter ook verstrikt in autochtonischee kritiek, vanuit de vermeende essentie van de eigen leefwereld. En daarmee
werdenn ook de onmogelijkheden van de structurele logica aan het zicht onttrokken. Het
mythischee denken wordt als het ware voortgedreven door het ontbreken van een a priori
zuiveree rede en het streeft quasi-immanent naar een onmogelijke toestand van voltooiing.
Datt maakt die geheime logica zo absoluut inventief en aporetisch tegelijk. Wij weten
vandaagg de dag dat het structurele schematisme slechts de schijn heeft van een
"autonoomm mechanisme".3 In het volgende hoofdstuk wellicht blijken dat er onophoudelijkk onuitwisbare resten opdoemen. Resten die de voorwaarden zijn van de mogelijkheid
enn de onmogelijkheid van het structurele schematisme.

Effectievee affecten.

Omdatt Lévi-Strauss zo de nadruk legt op het 'intuïtieve gevoel' kon ik in de eerste
paragrafenn van dit hoofdstuk niet anders dan een vergelijking maken met de Kritiek van
hethet oordeelsvermogen. Dit had niet tot doel om te betogen dat de Myihologica's pure
verzinselss zijn - in deze werken ontrolt zich zeker een inventieve mythe. Ik heb reeds
aangegevenn dat de parafrasering van het transcendentale schematisme in de structurele
analysee resulteert in een lacunair schema. De lacunariteit van dit schema is door en door
linguïstisch,, en dat betekent tegelijk dat het een spil vormt van het structurele
schematisme:: dit schematisme werkt evenals dat van Kant retrospectief en prospectief.
Hett gaat om niets minder dan het schematiseren van proleptische en paraleptische
effectenn en affecten, het verhalend verbergen en ontdekken van lees- en schrijfhchtingen.
11

SxisMShQThe Embodiment ofReason,20\.
Voor een meer uitvoerige bespreking van de kritiek van Lefort eaanderoj,zie:EduaidDdnieUe.C£w<fe
Lévi-StraussLévi-Strauss et la phitasophk, Bruxcücs 1989. Het citaat van Lefort «neen ik ook aan deze studi
Maarr zie ook: Jean Pouiüoa "L'oeuvns de Claude Lèvi-Stnuss", 105-109; 122-127.
33
Loeien Scabla,, Lire Lévi-Strauss, Édüons Odüe Jacob, Paris 1998.
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Watt voor een soort weten wordt ons nu door de structurele schematisering
verschaft,, welke aha-eriebnis? Het gaat om schematische inzichten in grensweridngen,
gedomineerdd door de zelfregulatie van wederkerigheid, precies zoals die bijvoorbeeld
ookook in de Kritiek van de zuivere rede worden onderzocht, onder de rubriek van kwaliteit:
realiteit,, negatie en linritatie. In de paragraaf die aan de tweede editie is toegevoegd (§
11),, licht Kant deze driedeling beknopt toe: "de derde categorie ontspringt uh de
verbindingg van de tweede met de eerste. (..) Zo is de inperking niets anders dan realiteit
mett negatie verbonden"( BI 10). Beoogd Lévi-Strauss, in een theoretische praxis van
relationaüteit,, de schema's bloot te leggen van etbisch-esthetische limiteringen en
grenswerkingen?? Van effectieve affecten?
Kantt gebruikt een keer de term 'limftatie' (Limitation), maar in zijn toelichting, en
ookk verder in de gehele eerste Kritiek, komt het woord 'limitatie' niet meer voor en
gebruiktt hij uitsluitend de kennelijke equivalente term "inperking" (Einschrankung).
Onderr invloed van het Angelsaksisch empirisme, met name Hume, begrijpt Kant de relatie
tussenn realiteit en inperking niet meer, zoals zijn rationalistische leermeesters, als zuiver
logisch.. Kant houdt wel de traditionele bepalingen vast - realiteiten zijn affirmerende en
negatiess ontkennende predikaten - maar bij verschuift de grens tussen beide: het begrip
'negatie'' wordt in essentie opgevat als inperking van 'realiteit'. Bij de inperkingen van de
realiteitt van het gevoel, moeten we bij Kant denken aan de invloed van het verstand en de
redee op de verbeelding. Lévi-Strauss vat de werking van mythologische negaties op als
onbewustee regels van de totale sociale realiteit.
Kantt laat zich in het begin van de Kritiek van de zuivere rede summier uit over
dezee categorieën van kwaliteit.1 In de twee boeken van de transcendentale analyse,
waarinn bij respectievelijk het "schematisme" en de "grondwetten van het zuivere
verstand"" behandelt (A 1363 175), licht Kant het aspect van 'kwaliteit' enigszins toe,
voorall in de paragraaf over de "anticipaties van de waarneming" (A 1663 207). De drie
genoemdee oordeelsfuncties blijken hier onder een noemer gebracht te kunnen worden met
gebruikmakingg van de formule 'intensieve grootte'. Kantformuleerthet epistemologische
principee van kwaliteit nu als volgt: "In alle verschijningen heeft het reële, wat een object

11

K t is reeds geconstateerd door Aimclirar Maier. Zij betoogt voorn np overtuigende wijre dat dg H » w
vann kwaliteitscategorieën, waarvan volgens haar de 'intensiteit' het belangrijkste zo niet het enige
kenmedcc is, veeleer thuishoort in de itnoaoenóeBt^cabeéc^'^mnéc Kritiek van de zuivere reek.
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vann de gewaarwording is, intensieve grootte, dat wil zeggen een graad" (A 1663 207).
Kantt heeft deze graduele grenswerkingen ook als volgt geformuleerd:
Hett is echter ook evident, dat hoewel de categorieën in de eerste plaats door de schemata van de
zintuiglijkheidd worden gerealiseerd, de schemata tegelijk ook de categorieën restringeren, dat wil
apggCTT tot de voorwaarden inperken die zich buiten het verstand bevinden (namelijk in de
zinnelijkheid)!! B185-186, mijn curs.).

Dee inwerkingen van iets buiten het verstand, iets zinnelijks, worden door de schema's
gemarkeerd.. Hoe zouden nu de zinnelijke categorieën in de Mythologica's worden
geschematiseerd?? Ook in de structurele schematisering lijkt het vooral te gaan om
effectenn van ver- arweringen, bemiddelingen met iets onuitwisbaars, daarbuiten. Er is ook
lust1.. De realiteit ervan moet nog nader worden bepaald.
Dee vier paragrafen over de "grensbepalingen van de zuivere rede" (§§57- 60) in
dee Prolegomena heeft de limitatie ook het effect van een dubbelwerking de begrenzing is
niett uitsluitend negatief! want "in elke grens is ook iets positiefs" (4: 354). Zuivere lust
kann worden opgevat als tegelijk iets negatiefs en positiefs, equivalent aan het a priori
gevoell van respect. Respect is misschien mets anders dan zuiveringshist.
Lustt en respect vormen de weerzmnige limietwerkingen van voortdurende
grensbepalingg en - verschuiving, continue limitering, continue grensoverschrijding. De
redee is, zoals de lust, ook een rest, een zwervende limitering die nergens is, niet binnen of
buitenn een wereld, maar Lévi-Strauss meent evenals Kant dat het bij het "inzicht in de
grenss hoort, dat het zich louter {blofi) beperkt tot de verhouding van datgene, wat buiten
dee grens ligt tot dat wat er zich binnen bevindt" (4: 361). Waar binnen, waar buiten?
Mythologicaa is het geloof dat op een dag de verschuivende limieten zichzelf limiteren.
Err is geen zuivere lust en geen zuivere rede. A priori moet 'de rede' zich altijd
vann iets anders hebben onderscheiden. Een soort totale herleesrichting domineert de hele
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen: de rede moet de realiteit van de lust systematisch in
zichh oprollen. Maar die 'realiteit' is lust noch rede: aheriteit, verstrooiing. Derrida heeft
dee aporetische werking van het transcendentale schematisme kernachtig geformuleerd:
"eenn met-kennis organiseert (organise) het veld van de schoonheid" (VEP, 102; 89-90).
11
Derrida noemt dcre tast, die vooraf gaat aan het onderscheid tussen kennis- en smaakoordeel,
oapkzxerr (archi-plalsir) (VEP, 130; 113).
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Dee hist tot eenwordingtypeertde inwerking van het actieve zen; de gerichte wederkerigheid.. De door de rede systematisch geannexeerde hist houdt ook zeer waarschijnlijk
verbandd met de behoefte tot 'discretie' in morele zin.
Dee kwaliteitslimiet die Kant aanlegt, te weten welbehagen zonder enig belang, is
zekerr niet "anachronistisch" (zoals Guyer meent). De tweede paragraaf van de Kritiek
vanvan het oordeelsvermogen opent als volgt: "welbehagen wordt het belang genoemd, dat
wijj aan de voorstelling van het bestaan (Eastern) van een object hechten" (mijn CUTS.)
Kantt refereert mogelijk aan de heersende opvatting van zijn tijd ('wordt.. genoemd': er
kunnenn Hamann, Herder of Jacobi bedoeld zijn), en meent te moeten beginnen met een
bepalingg van de term 'belang*: welbehagen wordt door sommigen ook wd belang
genoemd.. Kant meent vermoedelijk dat die twee niet hetzelfde zijn, 'belang' is een nog
naderr te bepalen soort welbehagen. Kant gebruikt in dit verband ook de ouderwets
aandoendee term 'streefvennogen'. De openingszin van §2 kan nu als volgt worden
geïnterpreteerd:: welbehagen dient zich wd het eerst aan als het bevredigen van een
eigenbelang,, maar dient ook a priori een algemeen belang (de smaak van ons).1
Uitgaandee van deze koppeling van streven en wdbehagen, introduceert Kant de
categorieënn van 'realiteit' en 'negatie* op een weloverwogen manier. Het welbehagen
overkomtt ons het eerst bij het bevredigen van een behoefte, maar dat wil dus zeker niet
zeggenn dat die twee factoren - welbehagen en directe bevrediging - noodzakelijk
verbondenn zijn. Er is kennelijk ook zoiets als wdbehagen zonder behoeftebevrediging,
eenn puur plezier, min of meer gefixeerd op het uitstellen van bevrediging. Derrida ziet
zelfss een verband met Husserls èpochè en meent dat er sprake is van een "soort transcendentalee reductie, de èpochè van een these van het bestaan waarvan, onder bepaalde
formelee condities, het uitstel het pure gevoel van plezier losmaakt" (VEP, 52; 44). Leidt
dezee 'discretie' of ontbinding - zo lijkt Kant zich af te vragen - niet tot verdwaling en
dromerij?? Verlies, van mijzelf; in het histoerwoud van de geest? Kants antwoord luidt als
volgt:: wanneer de vraag zich aandient of iets mooi is, wil men niet weten of iemand doett er niet toe wie - iets gelegen is aan het bestaan van de zaak (die Eastern der Sache),
maarr "hoe wij die zaak in naakte beschouwing (aanschouwing of reflectie) beoordelen"

'Ookk op dit pont lom Kant begrepen worden als aanhanger van de eooooom Adam Smith: de oatuor van
dee mens werkt zodanig dat hij net allereerst en vooral zijn eigenbelang nastreeft. De 'eigenhefile' moet
doorr oTe onzichtbare hand van de znhoepniM^
tott redelijke eigenliefde (zie: S: 73).
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(KU,, 40-41). De existentie doet er niet toe: "die Sache ist schön" (KU, 50). Wij moeten
"volstrektt indifferent" (gleichgültigf zijn om "in zaken wat de smaak betreft de rechter
tee kunnen spelen" (KU, 41). Deze zuivere indifferentie moet voorkómen dat onze
gevoeligee publieke zaak te vol en te drukbezet wordt, niet exclusief bezeten. Geen enkel
oordeell is ooit belangeloos geweest: ongerichte gevoelens zijn er om gereguleerd te
worden.. Bezitterige of opdringerige, bandeloze gevoelens moeten aan één zaak worden
gebonden.. Er is niet één zaak, de zaak is onze openbare eenheid. En daar ligt een taak en
eenn zaak voor de rechters van de Gemeinsmn. Gereguleerd door de redelijke censor die
opp grond van zijn redelijke wetgeving oordeelt, wordt onze Ursache toch nog een mooie
Sache.Sache. Negatie is de weg tot onze (nood)zaak.
Omdatt de negatie in de analyse van het schoonheidsgevoel zo'n significante rol
speelt,, concludeert Derrida terecht: "Het is het zander dat telt voor de schoonheid"
(VEP,, 101; 89). Wat Derrida vooral met betrekking tot het derde aspect van
doelmatigheidd uitwerkt in La vérité en peinture in het hoofdstuk Le sans de kt coupure
pure,pure, geldt voor de gehele analyse van schoonheid: "het spoor van het zonder", dat wil
zeggen,, de zich herhalende negaties, "het spoor van de afwezigheid van niets", is "de
oorsprongg van schoonheid (..). De censor wordt nooit an sich waargenomen, "niet in de
totaliteitt en niet erbuiten: het zonder is niet zichtbaar, aanschouwelijk, waarneembaar, het
bestaatt niet. En toch is er iets.... Het geeft (ca dorme) de schoonheid" (VEP, 103; 91).
Hett eerste aspect van publieke 'kwaliteit' wordt gedefinieerd als 'zonder enig
belang',, vervolgens geldt voor het tweede aspect van 'kwantiteit' dat het hier

algemeengeldigheidalgemeengeldigheidbetreftbetreft 'zonder begrip', voorts wordt het derde asp
gedachtt als doelmatigheid 'zonder doel', en tenslotte valt onder het vierde aspect van
'modaliteit'' de notie van noodzakelijkheid 'zonder begrip' (het zij wellicht ten overvloede
opgemerktt dat voor Kant het 'zonder begrip' dubbel teh). In de transcendentaalfilosofie,
evenalss in de structurele analyse, functioneert de lacune van het 'zonder', als methodisch
gebrek.. Onze innerlijke en uiterlijke openbare ruimte wordt gezuiverd door een zich
systematischh verbergende jungle-macht.

Hett verbergen en ontdekken van schema's.
Lévi-Strausss (re)construeert met behulp van de Enciclopédia Boróro de vermoedelijke
structuurr van de Bororo gemeenschap. Om een voorstelling van die gemeenschap te
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maken,, kan een "gesimplificeerd roodeï" dienen, maar mj hecht minstens zoveel waarde
aann de historische en demografische geschiedenis van "een bijzonder dorp". Deze
uitersten,, het gesimplificeerde mathematische model en de singuliere historiciteit, voegt
hijj vervolgens samen in een "syncretisch model" ofwel een "uniek schema (un scheme
uraquéfuraquéf (CC, 48). Hierin volgt hij de Enciclopédia Boróro, maar hij distantieert zich er
ookk van, omdat de auteurs de indruk wekken "een enkele en absolute waarheid na te
jagenn die, wat betreft de Bororo, waarschijnlijk nooit heeft bestaan" (RC, 42). LéviStrausss schetst dus een uniek schema van een leefgemeenschap en leidt uit allerlei
etnografischee bronnen af dat "de realiteit van de Bororo niet monolitisch is geweest"
(RC,, 42). De structuur van de Bororo-gemeenschap is vermoedelijk dualistisch geweest,
bestaandee uit twee exogame groepen bewoners, de Tugare en de Cera, elk met vier
dans.. Het principe van wederkerigheid, dat vermoedelijk de sociale realiteit van
verwantschapsrelatiess tussen de Tugare en de Cera heeft bepaald, geldt nu eveneens als
principee van de transformaties van hun mythen.
Dee referentiemythe Mi moet toegeschreven worden aan de Tugare. Nadat de
namenn van personages, planten en dieren zijn toegelicht, en tevens duidelijk wordt dat de
mythee verwijst naar het ornament (de peniskoker) en de gebruiken rondom het
inwijdingsritueell van jongemannen, wordt de tweede mythe geïntroduceerd. Kennelijk
kann er pas iets structureels worden gezegd over Mi als M2 er aan wordt gerelateerd. In
diee zin is niet Mi het centrum, maar vormen "deze twee mythen de centrale positie in de
filosofiefilosofie van de Bororo" (CC, 58; RC, 50). De mythologische werkelijkheid heeft een
leegg centrum, dat tegelijk de grens vormt tussen Mi en M2.
Ikk zal een poging doen om een paar belangrijke verhaallijnen weer te geven. Het
iss evident dat in beide mythen de hoofdpersoon geassocieerd wordt met incest. In de
eerstee mythe betreft het een oningewijde jongeling, Gerguiguiatugo genaamd, die zijn
moederr verkracht. In de tweede mythe is een jongeling getuige van de verkrachting van
zijnn moeder door haar 'broer' - geen broer van geboorte, maar omdat hij tot dezelfde
groepp behoort is hij wel als broer verwant aan haar. In beide mythen speelt wraak een
belangrijkee rol. In het eerste geval tracht de vader zijn zoon te vermoorden door middel
vann levensgevaarlijke opdrachten: hij stuurt hem naar het 'nest' van de zielen (of de
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waterwereldd van de dode zielen) om rammelaars1 te stelen. Dit nest bevindt zich hoog in
off op een rots, het gaat in elk geval om een positie die in verticaal opzicht de tegenpool
iss van de wereld van de aardse gemeenschap. De jongen overleeft de intrige van de vader,
enn deze stuurt hem vervolgens naar een andere gevaarlijke hoogte met als opdracht jacht
tee maken opp ara's. Eenmaal naar boven geklommen haak de vader de ladder weg en laat
dee jongen eenzaam achter. De held komt in zijn isolement bijna om van honger en dorst,
maarr vindt na verloop van tijd de pijl en boog uit, waarmee hij op reptielen gaat jagen.
Gierenn bedreigen hem, maar helpen hem ook om terug te keren naar zijn dorp. Hij
ondergaatt allerlei metamorfosen die gepaard gaan met een storm die alle vuren in het
dorpp dooft, behalve het vuur van zijn grootmoeder. Teruggekeerd naar zijn dorp herkent
zijnn grootmoeder hem, die zijn vader waarschuwt. De vader verwelkomt hem alsof er
nietss is gebeurd. Maar de zoon zint op wraak. Hij verandert zich in een hert, spiest zijn
vaderr aan zijn gewei en gooit hem in een meer (of moeras), waar hij opgegeten wordt
doorr Buigoé-geesten (waarschijnlijk piranha's). Daarna keert hij terug naar zijn dorp en
wreektt zich op zijn eigen moeder en tevens op de andere vrouwen van zijn vader.
Inn de tweede mythe (M2) vermoordt de echtgenoot metterdaad de verkrachter
(zijnn 'zwager') maar ook zijn eigen vrouw. In reactie hierop zint zijn zoon op wraak die,
evenalss in Mi, gericht is op de vaderfiguur. Door toedoen van de moederloze zoon, die in
dee hoedanigheid van een vogel de vader met uitwerpselen verjaagt, wordt de vader een
invalidee woudreus. De naam van deze hoofdpersoon, Baitogogo, betekent 'de
uitgestotene'' of 'uitgestotene'tffeconfine, CC, 63).
Hett is glashelder hoe deze twee mythen het gespleten centrum vormen, hoe zij
"elkaarr 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
benadruktt herhaaldelijk dat zowel in Mi als in M2, de incestpleger minder schuldig blijkt
dann de wreker (RC, 48, 55). In beide gevallen is het de wraakneming en niet de
incestplegingg waardoor bovennatuurlijke sancties worden opgeroepen. Het begin van de
MythologicalMythological

kan dus begrepen worden als een omkering van de probleemstelling va

11
Aan het einde van het volgende hoofdstuk zal duidelijk worden om wat voor een soort rituele
muziekinstrumentenn het hier vermoedelijk gaat Nu is vooral van belang dat deze instrumenten
geassocieerdd 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 Mi om de goden te wekken moet in relatie worden gezien tot
eenn « v w gebod om de goden op te roepen, en is dus slechts een aspect van het complexe mediatiesystcemm twsse" **et nat^mriijke en hetbovennatonriijke. mythe en rite, etc.
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DeDe elementaire structuren van verwantschap: daar werd het incestverbod als uitganspunt
gepresenteerd,, hier is de mythe van ongestrafte incest het uitgangspunt. Voorafgaand aan
dee samenvatting van M 2 moet er nog op het volgende worden gewezen:

Hett aanvankelijke gegeven van dercferentiemytheis 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
zijnn zoon verlangt en daartoe ook initiatieven neemt De mythe zelf veroordeelt hem echter niet,
wantt de held vraagt zijn grootmoeder om hulp en zij geeft hem die, dankzij welke hij de
beproevingenn doorstaat. Tenslotte gaat de vader voor wehnl*%* door schuldig omdat bij zich heeft
willenn wreken. En hij is het dk gedood wordt. Deze eigenaardige onverschilligheid (curieux
detachement)detachement)tenaanzien van incest komt ook in andere mythen voor." (CC, 56")

Onverschilligheidd ten aanzien van incest en het ontbreken van straf op incest maken Mi
duss niet uniek, maar benadrukken slechts dat deze twee aspecten spiegelbeeldig
samenhangenn (Lévi-Strauss wijst nog een keer op deze "opmerkelijke onverschilligheid"
(CC,, 89; RC, 81 1 ): betekenis überhaupt (van transgressie, lustbevrediging, incest, moord
opp de eigen moeder) manifesteert zich in de mythenjungle altijd indirect.
Dee analogica speelt zich ook op meta-mythisch niveau af'm De naakte mens stelt
Lévi-Strausss dat Mi "van alle beschikbare Amerikaanse mythen'* zich heeft wgflri;ttnd
"voordatt ik de reden (la reason) ervan wist" (HN. 458). Deze lacune is binnen de context
vann de structurele analyse zeer functioneel: de reden ontbreekt inderdaad altijd a priori,
omm a posteriori om te slaan in bepaalde effectieve relaties tussen imperatieve inperkingen
enn overschrijdingen, affecten met een zowel esthetische als ethische effectiviteit
Lévi-Strausss sluit zich aan bij Colbaccbjni (een van de auteurs van de

EnciclopédiaEnciclopédia Boróro) die de twee mythen typeert als "etiologische verhalen" (RC, 50):
zee vertellen beide iets over het oorsprong. De anonieme stem verklaart hoe water is
ontstaan.. Aan het einde van elke mythe wordt de uitgestoten hoofdpersoon geassocieerd
metmet het ontstaan van 'schadelijk' hemelwater (storm in Mi) of met de inversie ervan,
'heilzaam'' aards water (rivieren en meren in M 2 ). Een belangrijk verschil is dat in M 2 de
11
Levi-Söanss gebruikt eerst "detachement" en later "indiffirence". In zijn vertaling van de Kritiek van
hethet oordeelsvermogen heeft Louis Guilknnit voor "gtrichgnhig" -indiffirence" (188). "Gkichgutag"
kann ook met "demchement" worden vertaald. De termen ^letachemenf' en "üKKfBfrence'* die ik hier
beidee heb vertaald met onverschilligheid z ^ equiva^
inn Kants esthetische betekenis van het woord. Met bcbeldang tot 1^ volgt hieruit, dat de jaguar, zoals
KaialKtzoozeggent"ganzglcichgnltigT,tf(KU§2). .
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uitgestotenn vader, nadat hij meren en rivieren heeft doen ontstaan, gezelschap krijgt van
eenn andere man: beide ontpoppen zich als de schenkers van ornamenten. Alleen in deze
mythee wordt dus aan de schepping van water de schepping van ornamenten gekoppeld.
Bijj de term 'ornament' moet men in de eerste plaats denken aan de &4 de peniskoker, het
eerstee ornament dat het ingewijde mannenlichaam markeert, waaraan vervolgens ook
allerleii andere toevoegingen, versieringen, huidbeschilderingen etc, geassocieerd zijn. In
Mii blijkt dit ornament ook een rol te spelen, maar niet aan het einde als 'conclusie' van
dee mythe (zoals bij M2), maar meteen in het begin als 'premisse'. Reeds aan het begin van
dee eerste mythe, na thuiskomst uit het woud alwaar een vrouw bladeren voor de
peniskokerr van haar zoon heeft verzameld, wordt zij door haar echtgenoot gewantrouwd:
eenn paar veren1, die aan haarriemzijn blijven vastzitten, verraden in de ogen van de man
datt zij contact heeft gehad met het andere geslacht (wat ten strengste verboden is tijdens
dezee rituele activiteit). Dit spoor leidt regelrecht naar de incestpleger: de zoon van de
wantrouwigee echtgenoot.
Tallozee significante transformaties tussen Mi en M2 zijn relevant voor de
structurelee schematisering. Het begin van Mi wordt bijvoorbeeld ook nog gemarkeerd
doorr andere vogels en veren (kolibrie, duit gier). Nadat in M2 de vader zijn eigen vrouw
enn de incestpleger heeft vermoord, verandert de zoon in een vogel, die vervolgens zijn
vaderr Baitogogo door middel van zijn uitwerpselen verjaagt en doet veranderen in een
grotee boom (als inversie van de hoge rots in Mi), waarna hij, invalide, in het woud
verblijftt en meren en rivieren maakt. De vader Baitogogo wordt, zoals gezegd, daarna
begeleidd door het plaatsvervangende opperhoofd (dat wil zeggen, het uitgestoten
opperhoofdd wordt verdubbeld in de helden Bakororo en Ituboré), en tenslotte keren
beidenn soms naar hun dorp terug om ornamenten, sieraden en muziekinstrumenten te
schenkenn {faire don). Ten aanzien van de relatie tussen de ornamenten en de uitsluiting
reflecterenn dus Mi en M2 elkaar ook: in het begin van Mi leiden de veren tot de
identificatiee van de incestpleger (tevens hoofdpersoon) en tenslotte tot zijn uitsluiting; aan
hett einde van M2 keert het voormalig uitgesloten opperhoofd als verdubbelde held terug
naarr zijn dorp om zelfgemaakte ornamenten te schenken.

11
Dergelijke veren, vennoedeüjk veren van de ara, wenden veelal door jongelingen als versiering
gebruikt t
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Naa deze synopsis kan opgemerkt worden, dat Kants definitie van de pijnlijke
relatiee tussen de kortwiekende smaakrecbter en het incest-zuchtige genie, een verstrekkendd mythologisch gegeven lijkt zijn. Het spiegelspel lijkt reeds afgelopen. De cirkel is
rond.. Hoe en wat moet de structurele analyse nu (nog) verder onthullen?
Niett geheel toevallig besluit de tweede mythe met een episode die Lévi-Strauss
"opp het eerste gezicht raadselachtig" noemt: "Hij vermoordde niet degenen die hem veel
brachten,, maar hij vermoordde degenen die hem weinig brachten" (CC, 58; RC, 50). Elk
raadsell wordt opgevat als een relatief hiaat in ons (ge)weten. Een oplossing wordt
gezochtt in een derde mythe, van de Cera, de andere helft van de Bororo-gemeenschap. Zn
dezee mythe (M3) laat de zon, na de zondvloed door middel van een valstrik de
hoofdpersoonn Akaruio Bokodori, als enige van een geheel dorp, overleven. Deze
hoofdpersoonn wekt vervolgens groepen mensen tot leven, die van hem een naam krijgen.
Vann al deze weergekeerde groepen neemt hij alleen diegenen in de nieuwe gemeenschap
op,, die hem bekoorlijke geschenken geven, de anderen vermoordt hij.
Inn deze Cera-mythe dienen zich tal van overeenkomsten en inversies aan ten
opzichtee van M,.2 waarvan ik er slechts één bespreek. Het is eigenlijk een keten van
schematischh geweld. Ornamenten worden gelieerd aan een selectie van uitverkoren
personen:: "Versieringen en ornamenten dienden aldus ter introductie van differentiële
leemtess (des écarts chfférentiels) in de samenleving" (CC, 60), In de mythe hangt het 'tot
levenn wekken', de naamgeving en het ontvangen van bekoorlijke ornamenten (ook de
ba),ba), als wederkerige elementen, onderling samen met de macht die het individu al dan
niett erkent (of door hem erkend). Dit is ook het antwoord op het raadselachtige slot van
M2,, want deze laatste mythe neemt zo een bemiddelend niveau (un niveau intermediaire)
tussenn de twee andere in, waarbij op elk niveau een vorm van discontinuïteit wordt
bereikt:: enerzijds duiden de mythen op verschillen tussen individuen in een groep (Mi),
anderzijdss op verschillen tussen groepen (Ma), en M2 zou, daar tussen in, de sociale
verschillenn tussen subgroepen binnen een groep aanduiden (gemarkeerd door de held als
dubbell opperhoofd). Lévi-Strauss is bepaald niet blind voor het geweld in sociologische
zin:: "de mensen moesten minder talrijk worden opdat de fysiek meest aanverwante typen
opp heldere wijze konden worden onderscheiden (ckarement discermblesf (CC, 60).
Zowell Kants zuiverende categorie van limitatie als Lévi-Strauss' semio-logische spatiènngg lijken resten van oer-geweld: "Op elk gebied geldt dat een netwerk van significa-

315 5

tiesties alleen kan worden opgebouwd als men uitgaat van discrete kwantiteit (la quantité

discrete)"discrete)" (CC, 60)}
Err kan worden geconstateerd dat een discreet systeem (un système discret) in al
dee besproken gevallen direct verband houdt met de destructie (destruction)
elementen,, of met de onttrekking (soustractkm)

van

van elementen uit een oorspronkelijk

geheell (ensemble primitij) (CC, 60). Daarom is bijvoorbeeld een lichamelijk gebrek hetgeenn voor de westerse common sense

geldt als invaliditeit - juist voor het

mythologischee denken dikwijls een verrijking. Lévi-Strauss zegt het zo:

Mythologischeefigurendie blind of lam zijn, eenogig of eenarmig, komen over de hek wereld voor,
enn wij vinden ze verontrustend omdat hun toestand ons voorkomt als een gebrek (une carence).
Maarr zoals, door middel van het onttrekken van elementen, een netwerk discreet wordt gemaakt en
hett daardoor in logisch opzicht rijker (logiquement plus riche) wordt - al is het numeriek armer zoo kennen de mythen aan de invaliden en zieken vaak een positieve significatie toe: ze belichamen
dee modi van bemiddeling" (CC, 61).

11
Lévi-Strauss bedoelt vermoedelijk een zowel wiskundige als morek betetan* van discretie. Het Engels
beschiktt over een subtiel gemarkeerd onderscheid tussen "discrete" en "discreet". "Discrete" heeft
betrekkingg op de ™ti«m*ti«>h«> en algebraïsche betekenis: het onderscheiden van verzamelingen
volgenss een topologie. "Discreet" heeft een morele betekenis, waarvoor in bet Nederlands meestal ook
hett woord 'discretie' woidt gebruikt, verband houdend met tact, temghonctendheid en geheimhonding (in
hoofdstukk 6 kom ik nog uitvoerig te spreken over Kants begrip van discretie als sensus moraïis van de
morelee vriendschap). De Engelse vertalers merken in een voetnoot op: "the author is no doubt playing on
thee double meaning of discret, "discrete" and "discreet" (RC, 50). Lévi-Stiauss speelt inderdaad een
taalspel.. Maar bet is de vraag of in het Franse taalgebruik het ooderscheid exact hetzelffe is als in het
Engelsee taalgebruik, zijn "discreet" en "discrete" gewoon gelijk aaa het Franserespectievelijk"discret"
enn "discrete"? In bet Frans is het verschil onuitwisbaar genvukeerd door derelationelecategorie
niamtehjk-vrouweüjkk Dat speelt in het Engels veraioedeHjk geen (bewuste)rol.Dat verklaart w e l ^
eigenaardigee todi<*«™g van de vertalers. Om Lévi-Strauss' keuze voor "discret" (discreet) - in deze
paragraaff - te rechtvaardigen, beroepen ze zich op het onderscheid letterlijk-figuurlijk: "However, the
literall meaning requires 'discrete' in English" (ibid). Willende vertalen ecm zeggen, <lat^
discretie,, in het Engels, een "letterlijke betekenis" heeft, en de morele discretie altijd een figuurlijke?
Geldtt morele discretie nooit en nergens letterlijk? Dat is misschien wd veelzeggend voor de Engelse
sensussensus moralts, maar het geldt niet als structureel criterium: derelationelecategorie letterüjk-figuurlijk
iss in Lévi-Strauss' vocabulaire gerelativeerd, evenals die van manncilijk-vroowelijk. De kritische intentie
vann Lévi-Strauss, zo dunkt mij, is juisttewijzen op de interferentie van twee (schrift)vonnen van discretie.tie. Lévi-Strauss lijkt, van meet af aan, zoiets te bedoelen als een moreel-wiskundige denkfigmir van
mannelijkee en vrouwelijke discretie. Hij observeert inored-gecakaüecrde en in beginsel gewelddadige
topologieen.. Detoposwerkt vooral in het Frans, omdat in dk taal het grammaticale verschil manndijkvrouwelijkk zo dominant is. Voor het Engels geldt dat minder, het Nederlands kent zelfs maar één
schrijfwijzee van discreet Lévi-Strauss' kritische taalspel wordt door de opmerking van de vertalers
geneutraliseerd. .
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Zoalss gezegd, de lacune is de grond van de structurele schematisering, en die leegte is
eenn litteken van een gecalculeerde wond die ooit is toegebracht om het sociale zelf te
creëren.. De eerste sporen van logische" rijkdom tekenen zich nu reeds af. Het schematismetisme van bet a priori hiaat heeft volgens een verborgen logica het effect van a posteriori
waarneembaree Imitaties en relaties waardoor ook transformaties, uitwisselingen en
vereffeningenn denkbaar worden (te interpreteren als sporen van een streven naar herstel
vann een "oorspronkelijk geheel", of als tekens van het willen inlossen of vereffenen van
schuld).. De relaties zijn analoog aan die van respectievelijkk het incestverbod (de kloof) en
dee uitwisseling (het huwelijk).
Eenn bijzonder probleem is de interpretatie van de naam van de held van M2,
Baitogogoo (soms ook Birimoddo genoemd), het verstoten en tegelijkertijd machtige
individuu bij uitstek. Lévi-Strauss ziet af van een vergelijking met synonieme bijnamen van
heldenn in Noord-Amerikaanse mythen, hetgeen hij waarschijnlijk in dit stadium van de
analysee een te grote sprong acht en uitstelt tot De naakte mens (CC, 63; RC, SS). Uit
dezee anticipatie - in Kants optiek een vertaling van Epicures' begrip prolepsis1 (A 1 6 6 3
208)) - blijkt reeds echter dat Lévi-Strauss opereert vanuit een zeker overzicht over al het
if&cnaaïvMAfythologica's,if&cnaaïvMAfythologica's,

Hij wil evenwel, in dit voor de lezer premature

lezerr loopt structureel achter en is tamelijk blind), de betekenis van de naam slechts
verhelderenn met behulp van een "paradigmatisch geheeT waarin "de Bororo een
tegenhangerr vormden van de Karaja" (CC, 64; RC, 56, M4, daarna M J6 en Mi»).
Wanneerr we deze lokale verhaallijn en de daarbij mogelijke locale logica van inversies
gehoorzaamm volgen, zullen we gaandeweg misschien w d inzien dat het mythische denken
-- zoals Kant reeds de metafysica typeerde - "anticipeert op een toekomstige staat van een
wetenschap"(7'Ifctf/irfurr d'une science, CC, 247; RC, 240).
M 22 kan als volgt worden samengevat. De moord op de incestueuze vrouw,
waardoorr de zoon wordt beroofd van zijn moeder, is een excessieve handeling, en dit
11
De Random Home Dictionary heeft, bij het lemma prolepsir. ^afimiameBïBi coaocp6<mm assamf^
inn Epicureanism or Stoicism arising spontaneously in the mind without conscious reflection; thought
provokedd by sense perception*". Ten aanzien van net men-tale bewustzijn en het intuïtieve (taaI)gevoel
vann Levi-Strauss zou van schijnbare prolepsis flwqwftf kunnen worden, quasi-spontaan, waarbij
sommigee relaties enreflexiesbewust worden weggelaten Meestal helpt hc;Fiau-spom^an-een hanaje
meee (zie ook de vorige noot). Op deze wijze Kpct Lévi-Strauss ook te willen zeggen dat de mentale
'regel** altijd inwerkt in en tegetijk door het voorbijgaan aan het zintuiglijke. Hier geldt een soort
formule:formule: als een regd ergens werkelijk effectief is, wijst dk feit op dieregeLAl lezende, en dus in het
vooibygaan,, speelt dfeftramk; als geua^
enn textuurvan éskfythologica's.
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excessievee karakter wordt nog eens versterkt door een ontheiligende begrafenis van de
vrouww (namelijk in de (eigen) grond, en niet in water, dat voor de Bororo heilig is en als
voorwaardee geldt voor reïncarnatie). Deze transgressie heeft een disjunctie tot gevolg,
eenn bipolaritett van de hemel (de jongen wordt een wrekende vogel) en de aarde (de
vaderr wordt een invalide woudreus). Nadat hij is uitgesloten, herstelt de held het contact
tussenn hemel en aarde door aards water te creëren. En nadat hij zich heeft verdubbeld
hersteltt hij ook het contact tussen de doden en de levenden (door middel van
geschenken).. Bahogogo is een invalide bemiddelaar (een mediatieve term bij uitstek).
Nadatt M2 en Ms als eikaars spiegelbeeld zijn begrepen, vooral wat de mediatieve
termenn betreft (oorsprong van versiering - kleding - en ziekten), kan Lévi-Strauss het
schemaa {Ie schema, CC, 71; RC, 63) van de verzameling M M als volgt samenvatten:

Eenn excessief denkbeeld vanfemüiairerelaties leidt tot de disjunctie van elementen die normaliter
verbondenn zijn. De conjunctie is hersteld dankzij de introductie van een mediatieve term, ten
aanzienn waarvan de mythe zich ten dod stelt de oorsprong (l'originé) te herleiden: het water
(tussenn hemel en aaide); de lichamelijke sieraden (tussen natuur en cultuur); de begrafenisrituelen
(tussenn levenden en doden); de ziektes (tussen leven en dood)" (ibid.)
Opp allerlei finesses van de verdere bewijsvoering, subtiele inversies en analogieën,
gedetailleerdee sluitingen van cirkels van geweld, kan ik hier niet verder ingegaan, maar op
basiss van mijn samenvatting, blijken misschien toch "bepaalde gemeenschappelijke
kenmerkenn {traits)" die op "syncretische wijze zijn gereconstrueerd" (CC, 72). Het "uniekee schema" van het dorp vormt als het ware de logische tegenhanger van de matrix van
hett mythologisch schematisme. Hier ligt een duidelijk verband met Kants begrip "schema"" als "zintuiglijk begrip" (A1463 186). Er bestaan twee lacunes in dit schema.1 In Ms
ontbreektt incest en in Mi ontbreekt een mediatieve term. Wat betreft M5 weet LéviStrausss op ingenieuze wijze aan te tonen dat M5 de inversie is van M2, waarbij de incesthandelingenn "diametraal tegengesteld*' zijn (RC, 64) en dus symmetrisch equivalent.
Daarmeee is de lacune van Ms uitgewist of ingevuld. Rest nog het antwoord op de cruciale
vraagg naar de in- aanvulling van het andere hiaat: waar is de mediatieve term van Mi? Het
schemaa wordt gemarkeerd door één vraagteken (RC, 64):
11

In eenft~Vrberoemd schema geeft Lévi-Strauss de Oidipus-mythe weer, zie hoofitetuk XI van

StructureleStructurele antropologie.
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+

Zodraa de held van Mi 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 Mi deel
uitmaaktt van een omvattende groep mythen die de oorsprong van het koken van voedsel
verklarenn - een vorm van mediatie volgens het "inheemse denken" - hoewel in Mt "dit
motieff overduidelijk ontbreekt {absent}" (CC, 72). De interpretatie van dit verborgen en
ontbrekendee motief levert de hypothese voor het verdere verloop van de lacunaire
schematisering:: dit motief blijft in de Bororo-mythe verborgen 'omdat' deze mythe een
"inversiee of reversie blijkt te zijn van mythen van naburige gemeenschappen, die culinaire
operatiess opvatten als mediatieve activiteiten tussen hemd en aarde, leven en dood,
natuurr en samenleving"(RC, 64-65, mijn CUTS.).
Inn Mi ontbreekt de straf op incest: de incestpleger is zelfs de held die,
getransformeerdd als hert, zijn hele familie, behalve zijn grootmoeder, uitmoordt. Op
grondd van de relationele categorie incest-straf zou de mediörende term van Mi zich in
geïnverteerdee vorm elders kunnen bevinden, in een andere groep mythen, van een
andereandere gemeenschap. In een ethisch-esthetisch vocabulaire zou de schuld elders en op
eenn andere wijze worden vereffend. Dh gedachte-experiment kan alleen worden
gedemonstreerdd als, volgens een metonymisch principe, bij die andere groep de gehele
code11 als diametrale inversie wordt geïnterpreteerd. En dus volgt hieruit, dat de incestthematiekk een ondergeschikt onderdeel moet gaan vormen binnen een terminologisch
anderee dominante code. Het mythische denken is listig, want de cruciale term voor deze
spiegelbeeldigee code is in de M M groep reeds gemarkeerd. In "de vermomming (travesti)
vann een mythe over de oorsprong van water" (CC, 196; RC, 188). De referentiemythe
wass dus (eigenlijk) een mythe over de oorsprong van het kookvuur: de smeulende sintels

11
Aan het begin van het vierde deel van Rauw en gekookt (RC, 199) geen Levi-Strauss een definitie van
dee belangrijkste begrippen die hij gebruikt Armatuur, een aantal eigenschappen die onveranderd blijven
inn twee of meer mythen; code: het systeem van de functies die door dke mythe «fcyndatijk aan dk
dgeiMchappcnwoidmm toegeschreven; de mededeling: de inhoud van een individuele mythe.
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vann het kookvuur van de grootmoeder, waar de held van Mx Gerguiguiatugo na zijn
verbanningg beschutting zocht. De smeulende sintels zijn vuurtekens die na de regenstorm
zijnn overgebleven. De referentiemythe selecteert aldus indirect de meester van het
kookvuur1. .
Omm een mythe te kunnen begrijpen, zoekt de structurele analyse naar een
oplossingg of invulling van bepaalde, relatieve lacunes. De benodigde elementen lijken zich
altijdd in geïnverteerde vorm in een andere mythe te bevinden. Het unieke schema van de
Bororo-mythenn houdt verband met een lokale lacune, dat wil zeggen met een mytheem
aann de andere kant van de (taal)grens. Door de mytho-Iogische reconstructie van de
symmetrischh contraire lacunes, moeten de limieten en grenzen en daarmee ook de
wisselwerkingenn tussen (taalgemeenschappen in beeld komen. De mogelijkheid tot de
reconstructiee van deze effectieve en affectieve grenzen vormt de noodzakelijke
voorwaardee voor de structurele reflexie.
Zonderr dat de lezer echt het spoor bijster raakt moet een uiteindelijk doel worden
bereikt,, een kosmologische vereffening van een (bijna) oneindige reeks lacunaire affecteffecten.. Of kortweg: de overweldigende storm van schuldgevoelens) moet ooit gaan
liggen.. De opmerking in het voorwoord van Van honing tot as - "de wereld van de
mythologiee is rond" - lijkt gericht tot een wanhopig naar zin zoekende lezer, die vooral
dee moed om verder te lezen niet moet opgeven.
Dee volgende uitspraak kan ook nog als gedachtebepaling dienen: "We weten dat
eenn concrete samenleving nooit gereduceerd kan worden tot baar structuur, of beter,
haarr structuren (want er zijn er zoveel, gelokaliseerd op verschillende niveaus, en deze
verschillendee structuren zijn zelf, tenminste gedeeltelijk (partiellement au moins),
geïntegreerdd in een structuur). Zoals ik in 1949 schreef; toen ik de rudimentaire versie
vann structuralisme, het zogenoemde functionalisme, bekritiseerde: 'Te zeggen dat een
samenlevingg functioneert is een gemeenplaats, maar te zeggen dat alles in een
samenlevingg functioneert is een absurditeit"' (AS, 357; SA1, 327-328, mijn curs.). In
dezee reflectie op een eerdere uitspraak wijst Lévi-Strauss op een raadselachtige verzameling:: structuren van een samenleving wordt niet gelijk gesteld aan een structuur, maar
aann een samnestelling van verschillende structuren, die kennelijk toch niet onder één
noemerr gebracht kunnen worden, ze zijn namelijk slechts "gedeeltelijk geïntegreerd".
11

Ook in Freuds tekst over de 'verovering van het vuur' vormen water en vuur eikaars logische tegendeel.
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Hierr resoneert ecu ander ded, een onuitwisbare contingentie: er moet iets gedeeltelijk wd
enn niet geïntegreerd zijn. Vanuit wdk fantastisch perspectief zou er nog sprake kunnen
zijnn van hyper-fantastische resten die "nooit gereduceerd" kunnen worden binnen het
symmetrischee spiegelspel? Resterende omntergreerbaarhetd kan door Lévi-Strauss niet
wordenn (h)erkend als een even noodzakelijke interventie (dont I 'intervention nous semble

résiduelle).résiduelle). De conclusie van dit hoofdstuk is een variant op die van het vorige
hoofdstuk:: het genealogische schematisme is de dominante force, en vanuit dit perspectieff is de overweldigende schuld equivalent aan de lust tot zuivere vereffening.
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5.. CIRKELS VAN HET DENKEN, HET RESIDU, EN DE REST.

Dee kwestie van de gift
Welkk veiband bestaat er tussen de logica die in De elementaire structuren is aangeduid
alss wederkerigheid en het complexe spiegelspel van mythen zoals dat in de Mythological
wordtwordt gespeeld? Anders dan in het eerste boek, waarin vooral de structuren van
huwelijksee ruil met vrouwen en de ruilhandel en de potlatch met betrekking tot dingen
werdenn belicht, is de structurele analyse in de Mythoïogica's gericht op de interpretatie
vann het "denkproces van mythen in mensen" (CC, 20; RC, 12), ook wel een "anoniem
denken"" genoemd (HN, 559; NM, 625). In de Mythoïogica's lijkt het wel alsof de zaak
waaromm alles draait, is verdwenen. Toch wil Lévi-Strauss zeker niet op toevallige
overeenkomstenn wijzen of ons enkele van zijn persoonlijke associaties, naar aanleiding
vann indianenverhalen, opdissen. Evenals in De elementaire structuren heeft Lévi-Strauss
inn de Mythoïogica's overduidelijk universalistische pretenties. En evenmin als er in het
eerstee werk een apriorische logica van uithuwelijking kon bestaan, kan er voorafgaand
aann de lezing van mythen en legendes één logica van relaties worden waargenomen. Die
duizendenn verhalen houden op zich geen verband met elkaar. Maar de arbitrariteit, van
hett begin, van het einde, en van een bepaalde leesrichtmg en interpretatie, kan worden
gecompenseerd,, zo lijkt Lévi-Strauss te denken, door bepaalde denkfiguren in mythen te
zienn en deze vervolgens op te vatten als verknoopte draden, "jeux de ficeües" die,
eenmaall vervlochten, als gestalten van bricolage toch een geheel zouden vormen.
Dee onderlinge verstrengeling van een eerste groep van twaalf mythen is zo hecht
datt Lévi-Strauss zelfe spreekt van een "paradigmatische verzameling** (MC, 374; HA,
435).. Zo wordt ook nog een andere draad opgepakt. In de Kfythologica 's wordt de zeer
diepgaandee analogie uit Het wilde denken in detail hernomen: "Behalve een seksueel
aspectt hebben deze mythen allemaal een voedingsaspect. Zoals in de gehele wereld
getuigenn ook de Zuid-Amerikaanse talen ervan dat deze twee aspecten nauw gelieerd

(étroitement(étroitement lies) zijn aan elkaar" (CC, 274; RC, 269). Het was geen tnmscendent
aberratiee van Kant om de seksuele en de morele code met de voedingscode

11
Saros Hjkt LéVi-Stranss relaties op bet oog te hebeen die doen deidra aan Wittgensteins begrip van een
gecompliceerdd netwerk van gdijkwrimraf "We zien een gecompliceerd net van gelijkenissen (Ahnlichkeiien),keiien), die «nryr overlappen en doorkruisen" ( Philaxphtsche Urtiersuchtmgen, 66). Verscheidene
voorbeeldenn van ^rtecatspeUetJes" zijn te vinden in RC, 224; HA, 198,311,385.
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(kannibalisme)) te associëren, of meer in het algemeen, de zintuiglijke hist met de
intellectuelee hist (Smnengeschmack, Refteaonsgeschmack).
Ahh nu in de Mythological een soort reflexieve logica wordt ontwikkeld, wat
blijftt er dan over van datgene waar het volgens Mauss en Lévi-Strauss altijd ook om
draaide:: de gift? Wordt in de Mythologica's inderdaad de ene schone Sache
geëlimineerd?? Derrida stelt vast: "Lévi-Strauss heeft er geen enkele moeite mee de logica
vann de uitwisseling en de relatie te privflegeren, om zo de kwestie van de zaak te
eliminerenn {élimmer la question de la chose)" (DT, 100-101; 76.). Op een drastische
wijzee wordt het programma van de structurele antropologie in de Mythologica's
gecontinueerd,, want ook hier speelt vóór alles een kwestie die vooraf gaat aan alle
andere,, niet het volstrekt andere of de Ander maar wel iets wat vooraf gaat aan alles:
avantavant tout autre chose (SEP, 37). De structurele analyse is maar op één ding gericht, te
wetenn deforce: de ruil - en dat er geruild moet worden - ongeacht wat err geruild wordt.
Welkee kwestie, van welke schone Sache, zou nu tegelijk verspeeld of verspild
worden?? Derrida concludeert: "de gift reduceren tot een uitwisseling staat eenvoudigweg
gelijkk aan het annuleren van de mogelijkheid van de gift" (ibid.). Gesteld dat in de

Mythologica'sMythologica's de gift inderdaad volstrekt gereduceerd is tot uitwisseling en tot e
denkfaewegingg van wederkerigheid, welke andere beweging zou er zich dan toch, en altijd
-- laten we zeggen als een zaak van derden - als een andere en onderschattefarce,vrijwel
onvermijdelijkk moeten manifesteren? Onvermijdelijk hoe en waar?
Mythologischee verwikkelingen worden door Lévi-Strauss niet als fenomenen
geobserveerd,, en de wereld wordt nietfenomenologischbeschouwd of beluisterd maar
structureell geanalyseerd en gereconstrueerd, geïnterpreteerd als fonemen, zoemen en
mythemenn dte onderdelen vormen van "machines om detijduit te schakelen" (CC, 24).
Vanuitt deze invalshoek zijn de mythen van het Bororo-lied (M M ) verweven met de
mythenn van de Gé (M7-12), voorts zouden ook M M 2 aan M13.19 gekoppeld kunnen worden
ett cetera. Uiteindelijk staat Lévi-Strauss niets minder dan een complexe keten van relaties
voorr ogen, verspreid over het gehete continent van Noord- en Zuid Amerika en elders.
Volgenss een ingenieus schematisme generaliseert Lévi-Strauss tal van onderlinge
relatiess om aannemehjk te maken en te willen demonstreren dat alle ogenschijnlijk
onzinnige,, onbegrijpelijke of absurde contingenties en ideeën zich tot in de kleinste details
latenn interpreteren als posities in een geheel. De aaneengeregen mythologische schema's
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zoudenn zelfs een gesloten systeem (un système chs, MC, 304; HA, 355) vormen. Dit
systeemm is de zaak waarom het draait, de Sache selbst. de wereld van relaties. Een
passagee in De jaloerse pottenbakster (een studie die zi<A laat lezai ab een pflW»o» van
dee Mythologica 's) geeft aan hoe speculatief deze zaak is:
Elkee mylfae stelt een probleem en die mythe behandeU dit docir te tonen dat het analoog is aan
anderee problemen; of ook wel behandelt de mythe verschillende problemen simultaan,tonenddat
zee analoog zijn aan elkaar. Er correspondeert met dit spiegelspel - reflexies die door elkaar
wordenn weergegeven -nooit eenreëelobject (JP, 171).
Wass er ooit een "reëel object"? Hoe zou Lévi-Strauss de vraag naar de zaak überhaupt
hebbenn kunnen elimineren, als voor hem de gift nooit een ding is geweest, wel een "don",
maarr op zich nooit één iets, geen bloot feit van "donner", niet "donné", geen "donnée"?
Err is geenszins gezegd dat de aporieèn en paradoxen omtrent de gift, zoals Derrida die in
DormerDormer Ie temps formuleert, aan geldigheid zouden hebben ingeboet. In relatie tot het
EssayEssay over de gift van Marcel Mauss en Lafausse monnaie van Baudelaire, problematiseertt Derrida de gift als fenomenologisch maar ook als anti-fenomenologisch effect. Wat
hijj daar ten aanzien van Mauss zegt, lijkt ook betrekking te hebben op te Mythological.
"dee waarheid van de gift is gelijk aan (Ja vérité au don équivauf) óievm de non-&& of de
non-waarheidd van de gift. Deze uitspraak gaat duidelijk tegen de gewone betekenis in {Ie
senssens commun). Daarom raakt zij verstrikt in het onmogelijke van een zeer singulierre
doubledouble bind, de relatie zonder relatie, van een bind en van een non-bind: enerzijds
herinnertt Mauss ons eraan dat er geen gift bestaat zonder relatie, zonder bind, zonder
binding,, zonder verplichting of afbinding; maar anderzijds bestaat er geen gift die zich
niett moet ontbinden (se délier) van veqtöchting, van schuld, contract en uitwisseling, en
duss van bind" (DT, 42; 27). Is er iets wat zich moet binden, en is dat iets hetzelfde als
datgenee wat zich moet ontbinden? Bedoelt Derrida wel iets met het woord "don"? En, in
dee gewone betekenis van het woord, hoe verhoudt "is gelijk aan" (équivaut) als een vorm
vann analogie zich tot gelijkstellingen in de vorm van 'hetzelfiie als', 'dezelfde als* en '='?
Alss "gift" echt gehjk is aan "non-gift", hebben we het dan nog wel over iets? Of veeleer
overr iets en nog iets, iets en Iets, dus altijd al over relaties?
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All is "de wereld van relaties" (SEP, SS3) gelijk aan "de wereld van de mythen**
(MC,, 216), deze mythen speten zich volgens Lévi-Strauss wel af bomen één wereld, een
schijnwereld,, en buiten deze sfeer van verschijningen (aufier der Sphere der Erscheinungen,gen, A 255; B 310) is ook voor Lévi-Strauss geen kennis mogelijk. In het voetspoor van
Mausss analyseert Lévi-Strauss geen reed object, maar zijn schematisme, zijn tierende
vermogenn om die ene wereld in beeld te brengen, zijn talent om dat ene samenhangende
netwerkk als totaal gelieerd voor te stellen, is eveneens - zo zal echt moeten blijken - een
machtt tegen de ontbindende, interrumperende werkingen, tegen het ir-relationele en
rigoureuss asymmetrische aspect van de gift, kortom, een detiêrende force die gaandeweg
alless tot nul wil reduceren. Deze force is de vermoedelijke voorwaarde voor de
mogelijkheidd en de onmogelijkheid van het streven naar die ene mooie, vredige wereld
vann nog niet meteen vriendschappelijke relaties.
Dee vraag naar het hoe en waar van de zich ont-bindende force van de gift laat
zichh niet eenvoudig beantwoorden. Als een geoliede economie transformeert de logica
vann wederkerigheid het toevallige karakter van de gift; en deze manische systematiek,
vann limieten, lacunes en giften, ontkent en elimineert ook zeer systematisch het
onberekenbaree en ontregelende van de gift.
Omm nu toch de mogelijke effecten van een kennelijk onvermijdelijke of zelfs fatale
annulatiee in zicht te krijgen, moet het daarbij ook om iets anders gaan dan het

fenomenalefenomenale dingachtige van de gift, en ook iets anders dan een (anti-)noumenale spil va
verhoudingenn nissen individuen en dingen onderling, iets waarbij een andere

intentionaliteitintentionaliteit van het geven een onuitwisbare rol speelt. Met andere woorden, als i

MythologicalMythological de logica van het ding of de zaak buitenspel is gezet, en als daarbij de ant
structurelee force van de gift wordt genegeerd en onderdrukt, moet deze negerende
activiteitt zich wd op een volstrekt andere wijze manifesteren. En dan moge ook blijken
datt de gift niet resteert als mogelijk Ding an sich, en niet als een zinnige wereld van
wederkerigheid,, maar als "onmogelijk onding" (DT, 61,41).
Err zoutijdensmijn lezing van de Mythologica's moeten blijken dat dit systeem
vann zin en betekenis, enerzijds een oneindige ketening van supplementen is, die wordt
voortgedrevenn door "de beweging van de supplementarheit" (VPh, 219, 225; ED, 423),
enn anderzijds eenn beweging die wordt bepaald door absolute, noumenale zin in afsluiting
enn totaliteit. Met andere woorden, de effectieve ontbinding zou uit tea fataal succes van
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dee mythologische ammlatie moeten Wijken: de onmogelijke anuulatie van weerzmnige
residuenn en resten.
Hett zou bij een eventueel tataal succes van het mythologische denken wel eens
kunnenn gaan om een niet togificeefbaar substraat van dereferentiemythe.Mythologica's
annulerenn de verwijzing naar iets, referentie en de referent worden een mythe, en zelfc de
referentiemythee wordt door de mytho-teleologica's opgelost. Toch resteert er een
gegevenn "voor alles of na alles" (DT, 103; 77). Iets waarzonder geen enkele rationaliteit
off relationaüteit kan bestaan, maar waarnaar niet kan worden gerefereerd als een religieus
EtwasEtwas of een esthetisch etwas. Het aneconomische van de gift - het afkerige en
onwederkerigee - was er toevallig altijd al, en zal ook altijd elke logische grens meemaken
enn verliezen. Voor en na, binnen en buiten, trekt iets zich niets aan van het 'systeem*, en
maaktt het onstuitbaar, zodat de conclusie mogelijk kan luiden dat het beoogde gesloten
denksysteemm nooit echt een systeem is geweest (aangenomen dat met 'systeem' en
'geslotenn systeem' hetzelfde is gezegd).
Inn dit hoofdstuk wil ik al met al twee vragen beantwoorden: hoe blijkt in de

Mythologica'sMythologica's dat de structurele analyse zd£ als proces van transformatie en logica
wederkerigheid,, een onvermijdelijke ammlatie van resten tot gevolg heeft, en dat deze
logicaa tegelijk stuit op de onmogelijke reductie van dat resterende? En op welke wijze
zouu deze onmogelijkheid van totale annulatie de structurele analyse ze^f tataal kunnen
worden? ?
Reversibiliteitt en circulariteit
Uiteraardd dient de antropoloog altijd te beschildcen over gedetailleerde kennis van de
lokalee empirische omgeving: "mythische speculaties zijn gebaseerd op actuele kennis van
zoölogiee en botanie" (JP, 93). Maar deze gegevens vormen slechts de grondstof voor de
archi-logicaa van het mythische denken, want "het mythische denken gaat boven deze
observatiess uit (au-dela de ces observations)" en trekt conclusies "die niet bevestigd
wordenn door ervaring, maar die de verbeelding en de reflexie {reflexion) bevredigen"
(ibid.).. Met andere woorden, in de Mythologica's is de structurele analyse als het ware in
haarr eigen element, de logica van wederkerigheid speelt zich daar reeds af op het niveau
vann de verbeelding en de reflexie.
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Dezee totale refiexivheit voltrekt zich op ethisch en esthetisch niveau. Alle
fenomenenn kunnen in beginsel een denkfunctie nebben. Honing en tabak of rauw en
gekooktt vlees worden niet als bepaalde consumptie- en/of genotsmiddelen begrepen,
maarr als relationele categorieën, de constitutieve elementen van virtuele of impliciete
gevoel-- en denkschema's.1
Hett spiegelspel van de Mythological heeft niet zozeer onderweg zijn referent
verloren,, er is, van aanvang af, slechts sprake van een referentiemythe, die een deel vormt
vann een - mogelijk uniek - schema. Het vorige hoofdstuk heb ik afgesloten met een eerste
beginn van een interpretatie van een lacunair schema. Gebleken is, dat dit lokale schema
alleenn voltooid kan worden door middel van een structurele relatie tussen twee mythemen
(waterr en vuur) en twee (taalgemeenschappen. De analyse moet dus als volgt worden
voortgezet:: de ontbrekende mediatieve term van het lacunaire schema van de Bororo
moett buiten hun taalgebied worden gezocht, en wel bij de Gé-mythen. Anders gezegd, de
'huwelijksee voorwaarden' die in de Gé-mythen worden verwoord vormen volgens de
structurelee analyse de inversie van de Bororo. De geïnverteerde voorstelling van de
Bororo-rdatiee tussen vader en ongehuwde zoon, wordt bij de Gé vrijwel altijd gespeeld
doorr twee zwagers: de oudere broer van een vrouw en haar echtgenoot Botoque. De
ouderee broer lijkt bij de Gé te fungeren als een soort substituut-vader, maar omdat de Géstammenn matrilineair en matrilokaal zijn (de Bororo zijn patrilineair en patrilokaal),
representeertt deze broer veeleer de inversie van een vader-functie: hij geeft de vrouw niet
weg,, maar ontvangt de echtgenoot van zijn zuster (RC. 70). De volgende punten komen
bijj Gé en de Bororo overeen.
Botoque,, die ook wel wordt aangeduid als de "nestrover" (RC, 99), moet voor
zijnn oudere zwager een lastige en soms gevaarlijke klus klaren, te weten naar een nest van
ara'ss klimmen om mooie veren te bemachtigen. Een andere opvallende overeenkomst met
dee Bororo is, dat de Gé-mythen ook beginnen met een scheiding, niet van een zoon en
zijnn ouders, maar van zwagers. Een laatste overeenkomst is dat de scheiding tussen de
antagonistenn zich ook hier in verticale richting voltrekt (een held of anti-held moet
kennelijkk altijd de boom in).

11

MaredHénaffstdt dat Lévi-Sfaants' notie van het *oabewnste'als "syiMnkm" kan wwdeo beschouwd
"vann hnplicint of virtueeT: Marcel Hénaff Claude LMStraua et I'anthropologic structural, Belfond
1991,142. .
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Hett verloop van de Gé-mythen is echter anders. Nadat Botoque heeft ontdekt dat
err zich in het nest slechts eieren bevinden in plaats van jonge ara's, bekogelt hij zijn
zwagerr met die eieren, meestal per ongeluk; in Ms zijn de eieren gemetamorfoseerd in
stenen,, en raakt zijn zwager gewond. In alle gevallen haalt de bekogelde zwager de
ladderr boos weg en blijft Botoque geïsoleerd achter. Dit motief van isolement is wel een
overeenkomstt met de hoofdpersoon van de Bororo, maar Botoque metamorfoseert niet
inn een vogel, hij wordt daarentegen op een dag, vanaf de grond, gered door een jaguar
diee hem opneemt in zgn huis. De jaguar is getrouwd met een menselijke vrouw, die
gevaarlijkee jaguareigenschappen vertoont - Lévi-Strauss suggereert zelfs dat deze vrouw
tandenn in haar vagina heeft (het motief van de vagina dentata). Zij behandelt haar
'aangenomenn zoon' in elk geval slecht: de jongeman leert weliswaar het een en ander
overr het vuur (vlees roosteren, verlichting, veiligheid, verwarming), maar hij krijgt niets
vann de jaguarvrouw te eten. In veel gevallen wordt de vrouw door Botoque gedood met
dee pijl en boog van de jaguar, soms geeft de jaguar hiervoor zijn instemming - meestal
laatt het hem koud. Hier duikt weer het motief van ongeïnteresseerdheid op, dat ook zo
nadrukkelijkk aanwezig was by de Bororo.
Teruggekeerdd naar zijn dorp vertelt Botoque wat hij heeft meegemaakt, waarna
zijnn dorpsgenoten het vuur - soms ook de pijl en boog - van de jaguar stelen M7 eindigt
fraai: :
Maarr boos door de ondanVhg3*h"d van zijn geadopteerde zoon, die van hem het vuur en het
geheimm van de pijl en boog heeft gestolen, bleef de jaguar vol haat jegens alle levende wezens, en
voorall mensen. Nu is er alleen nog de weerschijn van het vuur in zijn ogen. Hij jaagt met zijn
slagtandenn en eet zijn vlees rauw, want in zijn eenzaamheid heeft hij het roosteren van vlees
opgegeven"(RC,, 67).
Samenvattend:: de Gé-mythe begon met een radicale scheiding tussen zwagers, de omslag
iss de moord op de jaguarvrouw, en de mythe besluit na de gift van pijl en boog, met een
klooff tussen mens en dier. Een of andere grens tussen de Bororo en de Gé - een
amalgaamm van een geografische grens en een taalgrens - wordt in de structurele analyse
gebruiktt als denkvorm, namelijk als symmetrie-as, met behulp waarvan de onderlinge
relatiess van zowel scheiding (inversie, disjunctie) als equivalentie (overeenkomst,
conjunctie)) begrepen kunnen worden als reversibel. Met andere woorden, niet alleen het
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genealogischee schema en het culinaire schema zijn eikaars spiegelbeeld, maar ook de
broers-zwagerss vormen symmetrische koppels.
Zoo kan ook het gebrek aan belangstelling ten aanzien van incest by de Bororo
begrepenn worden als getransformeerde vorm van ongeïnteresseerdheid van de Gé,
namelijkk als specifiek kenmerk van de jaguar die op een bijzondere wijze
ongeïnteresseerdd is (singuliere indifference) ten aanzien van de moord op zijn vrouw. Er
zouu zelfs een opmerkelijke symmetrie bestaan (met bijbehorende inversies) in relatie tot
tall van onverschillige gedragingen (conduits d'indifference). Bij de Bororo is de held
Baitogogoo niet onverschillig, maar hij wordt binnen de context van M2 wel onverschillig
behandeldd (de mythe beschouwt incest niet als misdaad); bij de Gé is de jaguarechtgenoot
zelfzelf onverschillig (het 'subject' is onverschillig, notabene ten aanzien van de moord op
zijnn eigen vrouw). Lévi-Strauss ziet een spiegelbeeldige relatie tussen enerzijds de
hoofdpersoonn

en

de

narratieve

context

en

anderzijds

het

gegeven

van

interesse/desinteresse.. Aan het begin van het hoofdstuk met als titel "de sonate van de
goedee zeden** merkt hij op:
Dee met-cnverschillighnd" (ie non-indiffèrence) van de Bororo-hdd Baitogogo manifesteert zich
naarr aanleiding van incest, in reactie waarop hij zijn vrouw en zwager vermoordt. De
engeinteresseerdheidd van de Gé manifesteert zich (..) naar wt&fag van een hawfclmg contrair
aann incest (ie contraire d'un inceste): de hatfmcns-inoedennoord van een aangenomen zoon" (CC,
89;; RC, 81, zie ook 302; 296).

Watt betekent nu in deze getransformeerde context de agressieve bejegening van het
vrouwelijkee mens-dier, zonder enige belangstelling van haar echtgenoot? Volgens LéviStrausss worden de "redenen (les reasons) van deze ongeïnteresseerdheid" duidelijker
wanneerr we een verband leggen met een andere mythe, van de Ofaié-Chavanté (die
vroegerr tot de linguïstische Gé-groep werden gerekend), MM: "de vrouw van de jaguar".
Inn deze mythe voorziet de jaguar het dorp van geroosterd vlees en trouwt hij met
eenn Indiaanse, zij metamorfoseert tot halfjaguar. In de Gé-mythen kwam de mens bij de
jaguarr wonen, in de Ofaié-mythe verloopt het contact andersom, de jaguar trekt bij de
menss in. In beide gevallen is er sprake van een huwelijk tussen mens en dier. In beide
gevallenn kan de mens pas zelf over het vlees beschikken als de jaguarvrouw is gedood.
Dee reden van de onverschilligheid ten aanzien van haar dood blijkt nu te zijn, dat zij
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slechtss een middel tot een doel is. De vrouwelijke mensjaguar fiingeert als een brug
tussenn mens en dier, en na eenmaal deze brugfunctie te hebben vervuld, moet zij worden
geliquideerdd (niet uitgewisseld, maar geëlimineerd), anders staat zij juist de noodzakelijke
klooff tussen mens en dier, respectievelijk tussen cultuur (geroosterd vlees) en natuur
(rauww vlees) in de weg.
Dezee brugfunctie - anders dan in De elementaire structuren (de vrouw als
ruilobject)) of de Kritiek van het esthetische oordeelsvermogen (lm) - wordt in de

MythologicalMythological niet exclusief gekoppeld aan een bepaalde sekse. De transformatie die
Muu plaatsvindt, kan ook worden gevonden in andere mythen. Zo levert de Ofeié-mythe
"dee ontbrekende schakel, die het mogelijk maakt de groep mythen over de oorsprong van
wildee zwijnen te koppelen aan die van de mythen over de oorsprong van het kookvuur"
(RC,, 91). Via allerlei transformaties (in

MIMS)

van de posities tussen vrouw-gever en

vrouw-ontvanger,, blijken jonge jongens getransformeerd te worden in varkens, als gevolg
vann excessieve seksuele handelingen. Het wilde zwijn is een prooidier, dat zowel door de
menss als door de jaguar wordt bejaagd. Dikwijls zijn het de vrouw-gevers die hun jonge
zwagerss in varkens veranderen, en ze soms zelfs roosteren en opeten. Opvallend is dat
"dee vrouw-ontvangers alleen de status van mens hebben als de gevers geesten zijn. In alle
anderee gevallen zijn zij dieren, dat wfl zeggen jaguars of wüde zwijnen: jaguars als de
natuurr in de richting komt van het menselijke (..), zwijnen wanneer de cultuur
degenereertt tot natuur (vanwege platvloers gedrag)" (RC, 94).
Eenn Bororo-mythe kan vervolgens inzicht bieden in de "oorsprong van de wilde
zwijnen"" (M2i, RC, 21). We maken kennis met tal van nieuwe zoemen waarbij de
strekkingg van de mythe is dat, ten gevolge van rivaliteit tussen man en vrouwtijdensde
visvangst11 de vrouwen zich, middels een drank van een vrucht die doorns bevat, wreken
opp de mannen. De doorns blijven in de keel van de mannen steken waardoor ze moeten
hoesten,, en dat wil volgens Lévi-Strauss zeggen: zij maken varkensgeluiden. Tenslotte
veranderenn ze in wilde zwijnen. De conclusie die we hieraan kunnen verbinden, is dat een
slechtee vrouw-ontvanger (of slechte echtgenoot, laten we zeggen Botoque) gekoppeld is
aann een slechte economische uitwisseling: de mannen zijn slechte ontvangers omdat zij

11
Hier wordt de 'otter' opgevoerd als belper van de vrouw en alsrivaalvan de man. De mannen doden
allee otters, slechts één weet te ontsnappen. Het is oinddijk dat vol^ns de stnicturele analyse de otter een
'supptanent'radee inverse van de jaguar vorn^
maar nu in het
water,, vis in plaats van vlees).
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geenn voedsel (vis) teruggeven, en worden daarom zeh^ voor straf; door de vrouwen tot
potentieell voedaéL gedegradeerd, varkens zijn immers de prooi van de mens en de jaguar.
Dezee zwijnmannen zijn goeddeels een inversie van de vrouwjaguar, wier dood als middel
diendee om bet vuur te bemachtigen (deze straf treft ook indirect Botoque, die zijn zwager
geenn veren kon teruggeven). In een tussenbesctouwing geeft Lévi-Strauss een toelichting
opp het "meta-systeem'* dat zich gaandeweg aftekent:

Ditt meta-systeem houdt verband met de conditie van de vrouw-gever, dat wil zeggen met de man
diee een zuster of een dochter heeft en genoodzaakt is relaties te leggen (condamné a nouer des
Hens)Hens) met wezens wiens natuur volgens hem onherleidbaar is tot zijn eigen natuur. Deze wezens
zijnn altijd geassimileerd tot dieren, en verdeeld in twee categorieën: die van de jaguar, een
welgezindee en hulpvaardige zwager, schenker van de kunsten van beschaving; en die van het
varken,, boosaardige zwager, alken bruikbaar sub specie naturae: als wild zwijn (omdat het zelfs
onmogelijkk was hem te temmen)" (CC, 105; RC, 97).

Dee onderlinge relaties tussen de mythen worden bepaald door de logica van
wederkerigheid:: de twee mytheverzamelingen van de Gé en de Ofaié zijn begrensd, en
juistt met behulp van die grens kunnen zij vanwege allerlei symbolische inversies en
reflexiess alss eikaars tegendeel worden beschouwd.
Dee twee mythen behandelen een zelfde problematiek (omtrent twee mogelijke
typenn zwagers, huwelijken, taboes), maar in een gespiegelde verschijning. Er gebeurt
nietss ongeveer: de mythemen zijn, in kantiaanse termen, "wederzijds oorzaak en gevolg
vann eikaars vorm" (KU, 291). Om een systeem van wederkerigheid te kunnen
onderscheidenn is echter de analyse van enkele toevallige relaties ontoereikend. Daarom
zouu er ook volgens Lévi-Strauss tussen de mythen een nexus finalis, een doelmatige
structuurr moeten kunnen worden waargenomen. Het moet met andere woorden mogelijk
zijnn om de afgelegde weg van reflexies om te keren en weer uit te komen bij de
'oorsprongg van de jaguar* en de 'nestrover' (MM). Wil de structurele analyse enige
bewijskrachtt hebben, dan moeten alle gegevens van de referentiemythe als reversibele
relatiess begrepen kunnen worden, als circulair. Toevallige, opeenvolgende gebeurtenissen
moetenn omgezet kunnen worden in de noodzakelijke relaties van een paradigmatische
ketenn (waarbij uiteraard de interventie van eventuele 'interpunctie' goeddeels moet
wordenn genegeerd).
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Dee noodzaak tot het relativeren van de limhaties van de beperkte uitwisseling
werdd in De elementaire structuren beargumenteerd door op de onvennijdeüjkheid van de
gegeneraliseerdee uitwisseling te wijzen. Op dezelfde manier wordt nu in de

Mythologie*'*Mythologie*'* getracht het bestaan van volstrekte reversibilfteit aan te tonen. Daa
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 afepden. De
denkfigurenn van honing en tabak worden pas in Van honing tot as behandeld, maar
vormenn hier, vooralsnog, het onzichtbare kader.
Hett selectief bespreken en het onbesproken laten van motieven en mythemen is
overduidelijkk een inherente dubbelzinnigheid van de structurele schematisering zelf: een
uitsluitingg en begrenzing die niet quasi-empirisch geografisch of linguïstisch is gegeven,
maarr een denkvorm die ook door de analist zelf expliciet wordt toegepast: "wij zullen ons
voorr het moment beperken (Nous nous limiterons pour Ie moment) tot de problemen die
vann direct belang zijn voor de demonstratie" (CC, 108-109; RC, 100).
Grenzenn tussen de verschillende groepen van mythen, grofweg in drieën
onderscheidenn als de Bororo MM, de Gé M7-12, en tal van andere zoals de Ofeié,
Teneteharaa en Nfundurucu, tekenen zich a£ maar Lévi-Strauss is nog niet in staat
geweestt duidelijk te maken op grond waarvan er hier gesproken kan worden van
reversibüiteit.. Er moet nog een raadsel worden opgelost. Zo is vuur, naast een
noodzakelijkee voorwaarde voor voedselbereiding, ook gelieerd aan een ander
consumptieartikel:: tabak. Maar omdat het pas in Van honing tot as draait om "de
oorsprongg van tabak" (M24) - gespiegeld aan de oorsprong van honing - wordt nu de
aanriarfott vooral gericht op "de oorsprong van wilde zwijnen en tabak" (M23), en in het
bijzonderr de oorsprong van wilde zwijnen in de Mundurucu-mythe (Mi«). Via allerlei
omzwervingenn kan 'het begin' aan 'het einde' worden gekoppeld en blijkt dat

alless dos «amwAangt- tabaksrook brengt wikte zwijnen voort, die vlees leveren. Opdat dit vlees
gnrv^iM-HHfawi«mitten, mnet een nestrover het kookvuur van een jaguar krijgen; om tenslotte van
dee jaguar af te komen moet een andere nestrover het lijk van de jaguar verbranden in een haard,
waardoorr hij tabak creëert" (RC, 106).
Dee seksueel-culinaire vuur-cirkel is gesloten, maar het is slechts een eerste cirkel in het
'rozet'' van talloze cirkelgangen van de mythologische jachtvelden Het lijkt er soms op
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datt het oude Zuid-Amerikaanse denken een beweging maakt - zonder het a priori
centrumm - die reeds terug te vinden is in Cicero's De Offidis: "we should regard
ourselvess as ... surrounded by a series of concentric circles. The first circle is drawn
aroundd the sett; the next takes in one's immediate family, then follows the extended
family;; then, in order, one's neighbors or local group, one's Mow city dwellers, and
one'ssfellowcountrymen. Outside all these circles is the largest one, that of humanity as a
whole".1 1
Jean-Claudee Fraisse heeft de egologische - ook kantiaanse - circulaire dynamiek
vann verwantschap reeds beknopt getypeerd als "een 'cirkel van het zelf, waarvan de
eerstee persoon het centrum is, en die zich op progressieve wijze uitbreidt".2 Ook door
Fraisee wordt verondersteld dat, idealiter, niets of niemand als vreemd of vreemdeling
hoeftt worden beschouwd, zolang deze circulaire logica in werking is.
Inn allerlei genres reconstrueert Lévi-Strauss mythische cirkels. Soms gaat het om
parodieënn op de mythe van de 'nestrover', waarbij niet vogels of eieren worden
gevonden,, maar de schaduwen ervan. Li de Amerikaanse mythen schijnt er niets zo
lachwekkendd te zijn als iemand die de schaduw voor echt aanziet, of iemand die de
schaduww van de prooi, in plaats van de prooi zelf, najaagt. Op grond van deze informatie
kunnenn we een andere cirkel ontwaren, uitgaande van een Warao-mythe over "de
oorsprongg van sterren" (Ma). Deze mythe vertelt het verhaal van twee broers die boven
inn een boom een bovennatuurlijk vrouwelijk monster bespioneren, die onder hen in de
rivierr aan het vissen is (de ene vis eet ze op, de andere doet ze in de mand op haar rug).
Onderr de boom aangekomen wil ze iets pakken, de schaduwen van de jongens, die ze
vermoedelijkk voor vissen houdt. Vanwege de vreemde bewegingen die ze daarbij maakt,
schiett 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
hett water moet laten vallen, waar de vrouw hem vangt en opeet. Even later vangt ze ook
dee oudere broer en stopt hem in haar vismand. Thuisgekomen verbiedt zij haar dochters
inn de mand te kijken, ze zijn echter ongehoorzaam en de jongste dochter wordt op slag
verliefd.. Om de vraatzuchtige moeder uit te schakelen verzint de jongeman een list zodat
zijj wordt opgegeten door een haai of een alligator. De oudste dochter wil haar moeder
11
Manila Nossbaam. "Kant and ootmopotttanian", in: Perpetual Peace, Essays on Kants Cosmopolitan
Ideal,Ideal, (James Bahman, Matthias LDtz-Badnmmi! ed.), Cambridge/London 1997,32-33.
22
Jean-Claude Fraisse, Phllia, 40.
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wreken,, waarop de held zich uit de voeten maakt met haar aantrekkelijke jonge zuster, ze
vluchtenn samen een boom in, zij eerst en hij volgt, maar hij is niet snel genoeg en zijn
beenn wordt door de oudste zuster afgehakt. Getransformeerd tot sterren, zijn de held (de
Hyades),, zijn vrouw (de Pleiaden) en zijn afgehakte been (deriemvan Orion) nog steeds
tee zien.
Dezee laatste mythe kan beschouwd worden als de water-variant van de nestroverjaguar-mythenn (en dus in die zin reeds een simulatie van Mi met gebruikmaking van het
vocabulairee van de Ge-variaties M7-12, waarbij echter dit keer de held de oudere van twee
broerss is). De algehele bedoeling lijkt te zijn dat dezelfde verticale relatie, in plaats van
mett een fatale scheiding (zoals in M1-12), gepaard gaat met een fatale vereniging, waarbij
hett mannelijke vuur-monster (de jaguar) transformeert in een water-monster met een
vrouwelijkee identiteit. In alle gevallen bevindt de held zich hoog in een boom in de positie
vann prooi, waarbij hij zich passief of actief kenbaar maakt aan de antagonist (de nestrover
spuugdee soms ook uit de boom naar de jaguar waardoor hij zijn aandacht trekt (M9),
somss is er ook sprake van een volledige disjunctie (beiden weigeren samen te werken);
"opzettelijkk of niet, de held gedraagt zich op een provocerende manier" (CC, 127; RC,
119). .
Veell mythen verwijzen naar "indiscreet gedrag" (conduite indiscrete, CC, 127;
RC,, 119), onbeheerstheden, waarop straf in de vorm van stomheid of onmondigheid
(somss door het uitrukken van de tong, M32) volgt,. Tussen enerzijds de Warao-mythe
overr de oorsprong van sterren (M») en anderzijds een Bororo-mythe over de oorsprong
vann 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
kann precies tussen (è egale distance entre) twee vonnen van desastreus gedrag worden geplaatst,
vairwegee poshieve of negatieve buhenspori
opvat,, te provoceren of te bespotten (hard uitlachen); hetzij door te weigeren met hem te
communicerenn door zich doof of blind voor te doen, dat wil zeggen, door ongevoelig (insensible)
tee zijn. Welke betekenis hecht het myünsche denken aan deze tegengestelde vormen van gedrag?
(CC,, 128; RC, 120).
Hett antwoord op deze vraag leidt tot de storting van deze cirkel. Het thema van lachen in
relatiee tot de dood, ofwel fataal lachen, komt in tal van mythen voor (M36-42) dikwijls

334 4

gerelateerdd aan vleermuizen (maar ook aan apen) die kietelende bewegingen maken, of
diee de "schedel splijten" (RC, 123) van de helden. Het lachen krijgt soms een equivalent
inn scheten (Ma). Een reeks mythen maakt het nu zelfs mogelijk een relatie te leggen
tussenn "lachen en diverse modaliteiten van lichamelijke openingen" (RC, 125).
Doorr kietelen kan zoals gezegd fataal lachen teweeg worden gebracht. Het ligt in
ditt verband ook voor de hand om een verband te leggen met een verzameling 'fatale'
openingenn - niet alleen die van de mond. Op het motief van de getande vagina van de
jaguarvrouww is reeds gewezen. In een andere Bororo-mythe (M3J) bevinden zich een
aapachtigee held en een soort guinese big in een kano, waarin het vraatzuchtige knaagdier
eenn gat vreet (fatale opening van een cultureel artefact, de inversie van een opening in een
natuurfijkk lichaam). De aapachtige bezit vuur, een jaguar wil het vuur hebben en vreet de
aapp op, maar de aap weet zich met zijn mes uit de buik van de jaguar een weg naar buiten
tee snijden (een dodelijke lichamelijke opening). De fatale of desastreuze openingen blijken
dikwijlss verband te houden met "niet-gemediatiseerde conjuncties" (CC, 140; RC, 132).
Hett antwoord op de hierboven gestelde vraag, welke betekenis het mythische
denkenn hecht aan de tegengestelde vormen van gedrag, luidt nu: in beide gevallen is er
sprakee van negatieve (disjunctieve) of positieve (conjunctieve) bemiddeling. Het
mythischee denken hecht kennelijk de meeste waarde aan het doel, nnm^ijlc de
bemiddelingg zei/, contraire wegen zijn voor dit doel schematisch equivalent. Op basis van
eenn grote hoeveelheid ander vergelijkingsmateriaal kan er nu een diagram worden
gemaaktt (RC, 132) waaruit blijkt dat de laatste Bororo-mythe over de oorsprong van
vuurr (M35) en de Gé-mythen over hetzelfde thema (M7.12) "rigoureus symmetrisch"

(rigoureusement(rigoureusement symétriques) zijn. Was in De elementaire structuren de gegener
uitwisselingg de dominante structuur, in Kfythoïogica's is het derigoureuzesymmetrie,
ofwell de totale reverabiliteit. Op grond van de gegevens die tot nu toe zyn verzameld,
magg reeds worden geconstateerd dat in De elementaire structuren en 'm Mythological
dee fundamentele structuur wordt gevormd door reversibele circulariteit, cirkels die
eikaarss spiegelbeeld vormen vanwege symmetrisch tegenovergestelde leesrichtingen.

Hett lacunaire schematisme ofwel de beweging van de supplementariteit
Onvermijdelijkk 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
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bewgsvoeringg "partieel en provisorisch"; "belangrijke fragmenten zijn buiten
beschouwingg gelaten", en daarom zijn de gedemonstreerde relaties niet "absoluut
overtuigend";; hij trekt hieruit de conclusie dat zijn methode "alleen geldig is op
voorwaardee dat deze uitputtend is (d'etre exhaustive)", want anders zou het gevaar van
"arbitrairee interpretaties" op de loer liggen (CC, 155; RC, 147). De structurele analyse
wordtt gemotiveerd

door

compensaöedrang

die

zich

manifesteert

als

een

totaliteitswerking:: "Of de structurele analyse slaagt er in om alle concrete modaliteiten
vann haar object te gebruiken of we verliezen het recht om welke modaliteit dan ook toe te
passen"" (ibid.).
Sommigee gegevens moeten worden geëlimineerd, en de gaten ten gevolge
daarvann moeten als negatieve contouren van een structuur worden geïntegreerd.
Uitgeslotenn tekens verdwijnen niet geheel: "ze blijven de plaats van de afwezige termen
markerenn (ils conïinuent de marquer la place des termes absents)" (CC, 251; RC, 245).
Dezee beweging, zo meent Lévi-Strauss, is niet zozeer een effect van de structurele
analysee m*»r een eigenschap van het mythische denken zelf: een tegelijk vernietigende en
herstellendee kracht, waardoor de teweeggebrachte gaten en lacunes altijd weer worden
getransformeerdd in bepaalde negaties, mogelijk zelfs negaties van negaties, die de
bewegingg voortdrijven tot aan- of invulling.
Datt de lacune in de Mythological een mytheem is, is reeds gebleken uit de
relatiess die konden worden gelegd tussen talloze openingen (Mi, Ms, M9-10, Mi«, M49-50,
M»).. Maar er is zelfs sprake van "een dialectiek van openen en sluiten, opererend op
tweee niveaus: op het niveau van de bovenste openingen (mond, neus, oor) en op het
niveauu van de onderste openingen (anus, urinebuis, vagina). De opening komt tot uiting
ofwell door een emissie (geluid, excretie, uitzweten, uitdamping) dan wel door een
receptiee (geluid)" (RC, 135)1. Deze zintuiglijke begrippen kunnen nu zodanig in
diagrammenn (RC, 135 en 136) worden weergegeven dat de onderlinge verbanden tussen
mythenn uit verschillende gemeenschappen en taalgebieden een zekere congruentie gaan
vertonenn móóésfomele

overeenkomsten die een opmaat vormen voor de centrale vraag

diee de structurele zoektocht tot nu toe heeft gemotiveerd: "Waarin komen de
referentiemythee (Mi) 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.

11

De tweede zin in dit citaat ontbreekt in de Engelse vertaling.
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Eenn overlaste analyse zou tot de conclusie kannen leiden dat deze episode is overgenomen, hetzij
doorr de Bcforo hetzy door de Ge^ en ingevoegd, door de een of de ander, in een volstrekt andere
contextt De mythen zouden dan bestaan uit stukken en brokken. De meen echter, integendeel, dat
kann worden vastgesteld dat het in alle gevallen om dezelfde mythe (du même mythe) gaat, en dat
dee ogenschijnlijke afwijkingen tussen de versies (les divergences apparentes entre les versions),
beschouwdd moeten worden als het resultaat van transfbrmat^ die zich in een groep afspelen (CC,
146;; RC, 136).

Inn "alle gevallen" is het dezelfde mythe ook de mythe van hetzelfde. Deze mythe wordt
permanentt gepennuteerd en het reducerende effect van deze structurele inventiviteit
wordtt juist als logische verrijking opgevat. Het constitutieve geloof van deze inventiviteit
iss dat 'iets* pas betekenis heeft als er een symmetrische relatie kan worden gelegd met
'iets'' anders - de rest is betekenisloos, is er strikt gesproken eigenlijk niet. Het incestonderwerpp van de Bororo-mythe is om die reden niet toevallig maar paradigmatisch
gelieerdd aan het ontstaan (of de uitvinding) van vuur. De smeulende sintels van het
kookvuurr van de grootmoeder zqn selectief'm de mythe aanwezig alstekensvan inversie.
Zoo heeft ook de oorsprongsmythe van de Bororo betekenis als bepaalde negatie: "de
oorsprongg niet van vuur, maar van regen en wind die - zoals de tekst duidelijk stelt tegengesteldd zijn aan vuur, omdat zij het vuur doven. In zekere zin: het anti-vuur" (RC,
137). .
Beschouwdd als singuliere gegevens zijn mythemen kennelijk altijd toevallig of
onzinnig.. Vanuit het perspectief van de structurele analyse zijn die gegevens contraire
elementenn van dezelfde mythe die - op de voet gevolgd door de alziende lezer onverzoenlijkee tegenstellingen (of contradicties) bemiddelt. Voor de Bororo ontbreekt
weliswaarr het verbod op incest en voor de Gé mislukt de uitwisseling, maar deze
symmetrischee lacunes in de seksuele code worden gecompenseerd door successen in de
culinairee code. Het totale systeem van wederkerigheid heeft als doel te bewijzen dat het
inn alle gevallen om een en dezelfde mythe gaat
Maarr wat te zeggen van de jaguar? In de hele groep M1.7 komt geen jaguar voor.
Doorr de naam van de held in Mi, Gergirigiriatiigo, etymologisch te herleiden tot de
samenstdtingg van "brandhout" (gerigigi) en "jaguar" (atugo) wordt de demonstratie van

rcveratólitehrcveratóliteh bevestigd. Het is dezefiguurdie zich aan het einde van de mythe "tijdeli
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inn de situatie van de jaguar" bevindt, en aldus verwqst de Bororo-mythe naar de
oorsprongg van vuur door middel van pretermissie of paralepsis (pretention) (CC, 147;
RC,, 137; MC, 384; HA, 446). 1
Omm de these verder kracht bij te zetten dat M w en M7-12 een paradigmatische
verzamelingg vormen, dat wil zeggen spiegelbeeldig dezelfde mythe vertellen, wijst LéviStrausss ook nog op de pijl en boog die de held van Mi zelf maakt (m het 'nest' van de
zielen)) en die in M7-12 van de jaguar worden gestolen. Voorts zijn er inversies in
atstammingg en in affectieve vader-zoon relaties, en is het incest-motief nadrukkelijk
aanwezigaanwezig bij de Bororo en nadrukkelijk afwezig bij de Gé (m combinatie met contraire
vormenn van desinteresse). Bovendien komen het hert en de jaguar in "verscheidene Zuidenn Noord-Amerikaanse mythen in een samenhangend en tegengesteld koppel voor" (RC,
139,, de held van Mi vermoord zijn vader vermomd als hert). Tenslotte wordt in de Tupimythenn (M***), een taalgebied dat de Bororo en de Gé vrijwel omsluit, de gier
gekoppeldd aan de oorsprong van vuur. De held van Mi heeft zijn leven te danken aan de
gieren.. Het zijn vogels die zich voeden met verrot vlees - verrot is, in een natuurhjke
code,, de equivalent van gekookt in een culturele code.
Mett deze laatste inversie stuiten we op een nieuwe schakel: in een groter systeem
blijkenblijken de Bororo-mythen op een reflexieve wijze verband te houden met de Gé (de
jaguar,, geroosterd versus rauw vlees) en de Tupi (de gier, verrot versus rauw vlees).
Langzamerhandd tekent zich een filosofie van het koken a£ waarbij 'koken', equivalent
aann 'huwelijk' en 'uithuwelijking', begrepen moet worden als een culturele handeling bij
uitstek:: de mediatie tussen cultuur en natuur. Maar:
dee grens {fronttere) met betrekking tot de Gé en de Tupi verschilt. Bij de eerste loopt de grens
tussennrauwen gekookt; bij de tweede tussenrauwen verrot. Voor de Gé is dus het koppd rauw +

11

TVffngri—.w>tt«itng haeft vaar pretention "procedure of onrissjop". Het gaat hier overduidelijk om een
retorischeretorischefiguur.Onder het lemma pretermissie geeft Van Dale de volgeode omschrijving: "gedachtefiguurfiguur waardoor men juist datgene aan de toehoorder of k o r bdDendmaakt,viMmeavDorhemsdiöntte
willenn verbergen". Onder het laana preierWon verwijst de Random House Dictionary naar paralepsis.
Vann Date heeft onder paral(e)ipsix. "stijlfiguur die onder de schijn van iets te wilkn voortrijgaan, daarop
juistt 4s MTMft"*** ™y*ig** In deze betekenis staan prolepsis en paralepsis als stijlfiguren en linguïstische
schema'ss van oriëntatie,respectievelijkals vooruitblik en teragbhlc, in een gfiyrgHn> relatie tot elkaar
('prolepsis'wordtt ataKartm de Xtttfefcro
1673 208).
Inn Du Mei aux cendres "bevestigt de Warawnythe op zyn nianier, dat vnl zeggen ta
eenheidd van de tabaksrook en de ratel" (446). De 'koos' is echter ook gelieerd aan ell(e)ipsis en
epilepsisepilepsis en mogelijk op nog meer varianten van ipse, zoals ellips.
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verrott een nanmrlrjlcri categorie (categorie natureüe); de Tupi maken van het koppel rauw +
gekooktt een culturele categorie (categorie cultureüe) (CC, 152; RC, 143).
Dee transformaties en verschuivingen van ümhaties maken het mogelijk, zoals gezegd, dat
dee logica ook afgelezen kan worden aan talloze lacunes (van gegevens). Lévi-Strauss is
ergg vaardig in dit pro- en paraleptische spel van af- en aanwezigheid, latent en manifest,
hijj speelt het tot in de kleinste details. Zo komen er bijvoorbeeld in M 5 geen
astronomischee elementen voor, maar door middel van een ingenieuze koppeling van twee
aspectenn van een slechte 'moeder', dat wil zeggen de oorsprong van ziekten, kan toch
wordenn aangetoond dat er in M s sprake is van een "latente astronomische code" (RC,
249),, want in andere mythen wordt niet een mens, maar een opossum als
ziekteverwekkendee moeder opgevoerd, waarbij dit dier altijd wordt geassocieerd met
stank.. "De opossum is gemarkeerd door ambiguïteit: als een zorgende moeder dient zij
hett leven; als een stinkend of rottend beest anticipeert zij op de dood"(RC, 249-250). De
indianenn uit Guyana noemen de regenboog yawarri, "opossum", en aangezien in andere
mythenn de regenboog eveneens met dood en ziekten is gekoppeld, kan uitgaande van een
essentiëlee inversie (regenboog = melkweg'1 )* en via tal van andere permutaties ook
wordenn beweerd dat M 5 indirect en latent een astronomische code hanteert. Aldus lijkt er
inn Rauw en gekookt een onweerstaanbare schijn van dialectische eenheid te ontstaan,
waaropp reeds in het begin werd geanticipeerd. Om nu in te zien dat circulariteit de
algehelee denkvorm is van dcMythologica '5 is het van belang om de analyse nog verder te
volgen,, waarbij ik slechts een fractie van de mythen de revue laat passeren.2
Inn de referenüemythe wordt de held door zijn vader een boom ingestuurd. De
boomsoortt wordt in het begin van Rauw en gekookt niet gethematiseerd. Voorlopig heeft
dee boom alleen de functie van een verticale spil of scharnier (individu/gemeenschap;
dood// leven; aards/hemels; natuurüjk/bovennaüiurüjk; mens/diermonster, etc). De held

11
Voor een nadere tnriirhting van de formele notatiewyze, die Lévi-Strauss dikwijls gebruikt, verwijs ik
naarr de Mythological waar in elk ded een vrijwel «towriA» üjat ter verklaring van de symbolen is
opgenomen. .
2
Zetft al zon mijn weergaverechtdoen aan de Mythologica's, dan nog moet men bfldftnkm dat LeviStrausss na de Afythohgica 's nog enkele boeken over de Amerikaanse arjihen heeft geschreven, waarvan
HistotreHistotre de Lynx als laatste van de "tour" kan worden beschouwd En ook dit laatste boek blijkt voor
Lévi-Strausss een relatieve afronding te zijn, getuige de volgende mtspiyair "C'est certainement Ie
dender,, d'abord a cause de man age; ensnite parce one je crois vraimentquej'ai&itte tour, non pas des
mythes,, mais de man dossier sur les mythes" : Jaccottet, PV J. de ftotnilly. Entretiens sur I'autre et
1'aiUetfrs,1'aiUetfrs, Presses Uui veisüaire de Nancy 1993,71.
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krijgtt voor straf de opdracht om boven in de 'wereld van de zielen' rammelaars te stelen,
objectenn die reeds tój aanraking geluid maken.1 De kennelijk listige bedoeling van de
vaderr is, dat de zoon met het oppakken van de rammelaars zijn aanwezigheid aan de dode
zielenn zal verraden, bijgevolg waarvan hij het leven zal verliezen Deze valstrik mislukt.
Ditt verband tussen het verraderlijke geluid van een akoestisch muziekinstrument en de
mogelijkheidd tot het oproepen van de dood, is eveneens in de Ge-mythen aanwezig.
Voorlopigg wordt deze relatie echter niet uitgewerkt. De kringloop van relaties, die niet
alleenn Rauw en gekookt maar ook Van honing tot as omvat, blijkt geheel in het teken te
staann van 'akoestische' relaties (een soort ontalig roep-en-antwoord-spel).
Inn de laatste paragrafen van dit hoofdstuk zal ik uitvoerig ingaan op deze
onvoorzienee gift (un don imprévu). Pas aan het einde van Van honing tot as plaatst LéviStrausss dit genegeerde detail van Ma» als een finale schakel op de voorgrond: de held
slaatt zijn sandalen tegen elkaar. Deze act noemt Lévi-Strauss een "kloproep" {appel
cogné)cogné) en vervolgens legt hij een complex aantal relaties tussen verschillende akoestische
instrumenten,, waaronder ook de rammelaars van M L Het produceren en recipiëren van
geluidenn wordt pas in Van honing tot as expliciet gerelateerd aan verschillende
muziekinstrumenten,, die in Bauw en gekookt in de coulissen klaarstaan om mee te spelen.
Hett gaat voorlopig om een soort bijgeluiden van de voedselketen en om echo's
vann seksueel lawaai en sterfkreten De held in de Timbira mythe M w riskeert zijn leven
doorr op luidruchtige wijze geroosterd vlees te eten. Ook in M9 speelt deze relatie een
belangrijkee rol. De drie mythen Mi, 9, 10 hebben "een gemeenschappelijke noemer, te
weten:: een voorzichtige houding ten aanzien van geluid, op straffe van de dood,". De
oppositiee tussen leven en dood geldt hier als "het invariante element" (RC, 161),
vervolgenss gaat Lévi-Strauss na hoe - naast het gehoor en de kwalitatief verschillende
geluidenn - alle andere zintuigen (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 nicht (stank) en

11

In bet laatste deel van Du Miei aux cendres, "De instrumenten vau de duisternis", wordt uitvoerig
aandachtt besteed aan veel van dit soort instrumenten, die de Encyclopedie van muziekinstrumenten
rangschiktt ^MW de rubriek 'idtafbnea', waaronder ook snorrebotten, stampfitokken, geraasmakers ,
sistraa en kleppers. Wat de Indiaanserammelaarbetreft, gaat het vrijwel altijd om een uitgeholde,
gedroogdee kalebas, gevuld met steentjes ("de Kalina doen in hun rammelaars witte en zwarte steentjes
diee zij in het water vinden" (HA, 439), en voorzien van een handgreep. Dezerammelaarlijkt op de
bekendee sambabal.
22
Op pagina 199 van be Cru et Ut cuit wordt zo'n invariant element een 'annatnur'genoemd.
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deformatiee of verdwijning (fragmentatie of onzichtbaar worden) kunnen niet als directe
symbolischesymbolische verwijzingen naar de dood worden geïnterpreteerd.
Inn een Karaja mythe over "het korte leven" (M w ) - verwant aan de Gé - lokt de
roepp van een vogel de mens naar de aardoppervlakte (hij leefde daarvoor in het duister
binnenn in de aarde), waar hy dood hout aantreft en daarmee ook zijn eigen sterfelijkheid
begrijptt Deze 'roep van het dode hout' heeft ook een positieve betekenis: alleen dood
houtt is geschikt voor kookvuur. "In die zin is koken ook gelijk aan het gehoor geven aan
dee roep van het dode hout" (RC, 151). Het vellen van bomen, ten dienste van eenvoudige
landbouw,, en later dienend als brandhout om eten op te bereiden, is voor de Karaja
geassocieerdd met schuld, omdat een vorm van kannibalisme is. Er is reeds aangetoond dat
err bij de Gé een intrinsieke relatie (une liaison intrinsiqué) bestaat tussen het verlies van
onsterfelijkheidd en het bemachtigen van middelen voor kookdoeleinden (de jaguarvrouw
moestt sterven om het vuur te kunnen bemachtigen), hetgeen hier nogmaals - in een
plantaardigee versie - wordt bevestigd. Hoewel deze inversie van dierlijk naar plantaardig,
mett een gelijkblijvende betekenis, met onbelangrijk is, is in dit verband uitsluitend het
geluidd en de relatie tot de oppositie dood-leven relevant. Een bepaald geluid in M9 leidt
ookk tot de dood: de jaguar waarschuwt de held voor drie soorten geluid: het harde geluid
vann steen en het gedempte geluid van hard hout, die hij beide wel moet beantwoorden, en
dee zachte roep van het rotte hout, die hij juist niet moet beantwoorden. De held
beantwoordtt toch de roep van het rotte hout en sterft of wordt sterfelijk.
Overr de symbolische waarde van rot hout in de Gé-mythologie is bekend, dat het
"eenn plantaardig anti-voedsel is" (RC, 152): het werd gegeten voordat de mens de
landbouww had uitgevonden, en dus geldt rot hout hier als de "inversie van gecultiveerde
planten"(RC,, 153). De meest opvallende koppeling is die van drie vormen van
voedselvoorzieningg (jacht, kannibalisme en landbouw) aan auditieve symbolen, die op hun
beurtt de opmerkelijke eigenschap (prapriété remarquablé) hebben associeerbaar te zijn
mett andere zintuiglijke coderingen, de reukzin (met of zonder stank) en de tastzin (hard
off zacht). De dreiging van de dood, uitgedrukt in parallelle zintuiglijke codes, wordt nog
eenss bevestigd door andere mythen waarin dood en stank zijn gekoppeld. Lacunes
moetenn worden aangevuld {suppleer aux lacunes, CC, 173; RC, 165).
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Omkeerbaarheidd als mythische eigenschap.
Hoee kunnen nu de verschillende zintuiglijke codes in relatie tot elkaar worden
geïnterpreteerd?? Zoals gezegd, een symbolische gelijkstelling van zacht (rot, slap) met de
doodd is te eenvoudig, want dan stuiten we op contradicties. Vergelijkbaar met de
hierbovenn schetsmatig weergegeven mythen (M9,TOm «1), wordt in een mythe uh dezelfde
groepp de houding ten opzichte van het geluid omgekeerd: de held van M« moet Juist een
zachtt gehiid horen wil hij onsterfelijk blijven. In M » had de mens de fluisterroep van zijn
voorvader/wwrr moeten beantwoorden om onsterfelijk te blijven. Een navenante omkering
vindtt ook plaats in de visuele en in de reukcode: omdat de mens in M-nniet keek naar de
sterrenhemell (hij sliep), werd hij sterfelijk, en in M w had hij juist de stank van de dood
moetenn ruiken om onsterfelijk te blijven. Ter interpretatie van deze ambiguïteiten doet
Lévi-Strausss het volgende voorstel:
Inn de groep van mythen gerelateerd aan het korte leven, woidt de ster^jkheid van de mens vanuit
tweee perspectieven beschouwd: prospectief en retrospectief. Is het mogelijk de dood af te wenden,
datt wil zeggen, te voorkomen dat mensen jonger sterven dan ze zouden willen? En omgekeerd, is
hett mogelijk, als mensen oud zijn geworden, om ze hun jeugd terug te geven, en, als ze al
gestorvenn zijn, hen uit de dood op te wekken? De oplossing van het cerate probleem worA amjd in
negatievee termen gesteld: niet horen, niet ruiken, niet aanraken, niet kijken, niet proeven ... De
oplossingg van het tweede probleem is altijd in positieve termen gesteld: horen, ruiken, aanraken,
zien,, proeven. (..) Deze transformaties worden zo nauwgezet in acht genomen (observêes), dat het
innemenn van een bepaald perspectief voor elke gegeven mythe en een gegeven populatie (une

populationpopulation donnés), een correlatieve wisseling (un changement corrélatif) met zich mee
vann alle aspecten van de mythe van dezeMde populatie, wanneer een tegengesteld perspectief zou
wordenn ingenomen (CC, 170 RC, 162).
Wiee gelooft er nu nog niet, dat omkeerbaarheid van perspectief en richting een wezenlijke
eigenschapp is van mythen? In de ene mythe moet de held doen alsof U} een zacht geluid
nietniet hoort door niet te antwoorden, hij moet een hoorbare roep negeren, en antwoordt bij
tochh dan wordt hij sterfelijk (M9). In een andere mythe wordt de mens, omgekeerd, juist
sterfeüjkk vanwege het niet in staat zijn om het fluister-stemgehiid van de demiurg te
horenn (M«). De betekenis van 'zacht geluid' is in deze gevallen diametraal omgekeerd,
maarr de mededeling blijft gelijk. Een zelfiie logica blijkt te gelden voor andere
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zmtuignjkcc coderingen (reuk, tastzin, gezicht) die, zoals gezegd, direct worden
gesuggereerdd door de auditieve symbolen. Zo leidde in M72 m 73 een stankgeur tot de
dood,, terwijl in M» het niet ontwaren van een verdachte lucht ook tot de dood leidde.
I nn het ene geval moet een krachtige geur niet worden waargenomen, en in het ander
gevall had de geringste geur moeten worden bespeurd" (RC, 161). Binnen de geurcode is
duss het ruiken van een sterke stank even fataal als het niet ruiken van de geringste geur.
Err kan zo worden ingezien dat de mededeling gelijk blijft omdat een wisseling van
zintuiglijkee kwaliteiten logisch samenhangt met de permutatie van hun functie binnen een
bepaaldee code. Wat is nu de structurele grond en het scharnier van dit super-spiegelspel,
vann de "wederkerige convertibiliteit van codes" (CC, 173)?

Hett inerte residu of de structurele imperatief.
Dee vergelijking tussen de Bororo en de Gé heeft tot de voorlopige conclusie geleid, dat in
"hett mythologische denken van Zuid-Amerika" (RC, 188) twee typen water en twee
typenn vuur voorkomen, die beide zowel destructief als creatief zijn, wat wil zeggen dat
hett geen toevallige gegevens zijn, maar mythemen, die verwisselbaar zijn (permutaties),
off waarvan verwisselbaarheid (permutabilitê) de logische <*g«n«frjip is. Zo kunnen de
Bororoo (Mi) en de Sherenté (Mu) als eikaars transformatie en zelfs als een soort logische
ketenketen begrepen worden (Seherenté: vuur -* sterfelijkheid; Bororo: sterfelijkheid ->
water).. Wat voor de mythische bundeling van mythemen geldt, geldt ook voor de
verzamelingenn van mythen: "In alle opzichten nemen dus de mythologieën van de Bororo
enn de Sherenté, met betrekking tot de overgang van natuur naar cultuur, extreme posities
is,, 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
dee Ge-mythologie worden uitgevoerd, en dat leidt tot de conclusie dat alle codes
overeenkomstigg de vijf zintuigen van het zelfde type {du même type) zijn: het mythische
denkenn gebruikt "opposities tussen zintuiglijke kwaliteiten, die aldus promoveren
(promues)(promues) tot een waarlijk logisch bestaan (ó wie veritable existence logiquej (CC, 172;
RC,, 164).
Vrijwell aan het einde van Rauw en gekookt komt een "bloot feh" naar voren dat
eenn waarlijke sleutel vormt tot de méme-logica die het ritme bepaalt tussen het continue
enn discontinue. Er is in het voorgaande gebleken dat in de Mythological, evenals in De
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elementaireelementaire structuren, een rigoureuze convertariliteit wordt beoogd. Om het oerwou
vann mythemen inzichtelijk te maken is een soort progressieve schematisering en
analogiseringg kennelijk noodzakelijk, en dit proces moet als het ware zijn voltooiing
vindenn in één hoofdtooi, een ritmisch systeem van openen en sluiten (une donnée

irréductible).irréductible). Een dergelijke zinnelijk-speculatieve manier van denken kan alle
ongehinderdd voortgaan als, zoals ikreedsin het begin van dit hoofdstuk heb gesteld, een
ontbindendee en interrumperende werking tussen haakjes kan worden gezet. Hoe nu deze
reductiee op structureel-symbolisch niveau plaatsvindt, blijkt vrijwel aan het einde van het
eerstee deel van de Mythological. Op pagina 313 van Rauw en gekookt (307 van de
Engelsee vertaling) geeft Lévi-Strauss nog eens precies aan dat betekenis of zin begrepen
moett worden als een effect van het structurele spiegelspel van limieten, een dynamiek
waarinn elk mytheem, grafeem of zoeem als fragment opgenomen is:

Tweee syntagmatische ketens (chatnes) offragmentenvan een zelfde keten (fragments d'une même

chaine),chaine), die op zichzelf genomen geen enkele bepaalde zin (sens: ookrichting)hebben, krijgen z
doorr het blote feit (Je seulfait) dat ze tegengesteld zijn aan elkaar.
Hoee bloot of simpel is deze relatie, en hoe feitelijk is deze pure tegenstelling? LéviStrausss lijkt wel aan een zekere objectivistische verblinding te leiden als hij werkelijk
gelooftt dat relationaliteit een bloot feit zou kunnen zijn. Was het voor hem dan geen
commoncommon sense, zoals voor Fabian, "that there is no such thing as naked data in cultural
research"?11 Of is een bloot feit iets wezenlijk anders dan een gewoon of simpel feit?
Aann de zintuiglijkheid, waardoor volgens Kant "ons de objecten (Gegensiünde)
gegevengegeven worden" (A 1 9 3 33), mijn curs.), moet ook volgens het structurele
schematismee juist altijd een relatie voorafgaan. Er kan met andere woorden nooit iets op
zichzich worden waargenomen.
Err lijkt zoiets als een oerwoud-grond te moeten worden verondersteld, een
fundamentt van de polaire dynamiek, een voorafgaande 'materie* of 'substantie' die niet
genegeerdd kan worden. Aan het blote feit van de relatie moet een soort absolute inertie
voorafgaan,, een irreiationeel substraat dat zelf (nog) ongestructureerd is en ons in staat
steltt het blote feit van de relatie te observeren. In aansluiting op het vorige citaat:

11

Fabian, ibid, 2001,65.
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Enn aangewen de betekenis (signification) zich ontwikkelt vanaf bet moment (des l'instant) dat bet
paarr is gevormd, bestond zij daarvoor niet (n'extstait pas antérieurement\ versluierd maar
aanwezigg (dlssimulé mms présente) op de wijze van een inert residu (dr lafagon d'un residu

inerte,inerte, mijn CUTS), in elke mythe of mythischfragment{dans chaque mythe ou fragment) dat op
zichzelff wordt beschouwd {consideri isolement).
Dee structurele analyse is een inwerking in een versluierd maar aanwezig residu. Het effect
vann deze inwerking is inerrle. Inertie is overduidelijk eeu effect en tegelijk een
voorwaardee voor de mogelijkheid van de structurele ingreep. Inertie moet als 'substraat'
voorafgaan,, opdat de 'dynamiek' van relationele betekenisvorming kan plaatsvinden.
Inn de Kritiek van het oordeelsvermogen heeft dit inerte residu de ™«m 'Isis'
gekregenn - het noodzakelijk versluierd dubbelwezen: een transcendente spil van 'broers'.
Maarr uiteraard laat het eerste paar zich in de structurele analyse niet begrijpen als een
zuiverr (echQpaar. Vanaf het moment dat een 'paar' als bloot feit gegeven is - en dit
momentt kan voor de structurele analyse per definitie geen toevallig tijdstip zijn - zou dit
paarr tevens deel zijn van een versluierde eenheid, op de wijze van een inert residu.
Vooraff was er altijd al stof voor vooruitgang.
Hett kan niet om één bepaald iets gaan, geen Ding an sich, geen enkel feit, geen
positie.. Toch kan die ene toestand op geen andere wijze dan inert verborgen-aanwezig
zijn.. De interventie van de structurele analyse - de voor-stolling die in acht moet worden
genomenn - wordt gekenmerkt door de uitsluiting van een voor-tijd: vanaf het eerste
momentt kan datgene wat ooit ervoor gebeurde alleen inert zijn Het 'blote fiat' van de
betekeniss kan nooit "geheel binnen de dynamische relatie" bestaan. Er moet aan elke
mythe,, aan elke relatie, een inertie stof voorafgaan, en zeer waarschijnlijk zal er ook op
structurelee wijze een bepaalde inertie, symmetrisch en *muha»n moeten volgen: beide
alss spiegeleffecten van een en dezelfde activiteit, door de inwerking waarvan (50115
VejfectVejfect de laquelle) deze mythen, en de dden ervan, promoveren tot een rationeel
bestaann (sontpromts è Veadstence raüoneUe) (CC, 313; zie ook RC 339-341; 345-347).
Dezee mythologische in(ter)ventivtteit kan de structurele imperatief worden genoemd. De
contourenn van deze structurele imperatief tekenen zich af als dubbel-effect, waarbg het
"inertee residu" als stille veelzeggende mythe simultaan vooraf en achteraf, pro- en
paraleptisch,, aanwezig is. Er zal aan het einde van dit hoofdstuk moeten blijken hoe een
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gewelddadigg stollen (een variant van 'sollen') de archi-textuur en de ketening van de
syntagmatischee ketens creëert.
Dee verlangde inertie houdt vermoedelijk ook verband met het uitsluiten van noties
waarvann de in(ter)venties als overbodig worden bevonden. De gedachte van Derrida is
verstrekkend:: "dat wat hier op het spel staat, lijkt juist te bestaan in dat residu (residu),
datt wil zeggen in een rest (resté) waarvan men niet weet wat ermee te doen" (DT, 100;
76).. Het betreft trier evenzeer een structurele als een anti-structurele voorwaarde voor de
mogelijkheidd van een andere logica. Er moet worden nagegaan hoe Lévi-Strauss het
vermeendee inerte residu, zogenaamd voorafgaand aan de structurele interventie, verder
permuteertt en splijt tot een rest-efrect, een ander moment, zogenaamd erna.

Hett ambigue wezen.
Inn de Mythological wordt een soort descriptieve metafysica ontwikkeld. De logica van
hett mythische denken speelt zich af rond verschillende centra die, zoals ook uit het
volgendee voorbeeld moge blijken, een zorgvuldig geregisseerde ambiguïteit vertonen.
Ambiguïteitt moet hier niet als een vaag soort dubbelzinnigheid worden begrepen, maar
alss dubbelfunctie: alle centra zijn gebroken en zowel dis- als conjunctief tot elkaar
bepaald.. Deze effectieve antinomie komt dus neer op een continu dubbele inwerking van
dee archaïsche logica.
Ikk pak de draad op bij een groep mythen van de Gé (MJW) waarin de oorsprong
vann de menselijke sterfelijkheid wordt geassocieerd met het motief van hardhout versus
zachtt hout. In deze groep komt het motief van het kookvww niet voor, maar wel een
anderr culinair thema, namelijk de oorsprong van planten. Deze mythen "hernieuwen het
themaa van het korte leven door het in een etiologische groep over de oorsprong van
gecultiveerdee planten op te nemen, parallel aan de groep over de oorsprong van vuur,
aangezienn het in beide gevallen om de oorsprong van het koken gaaf (RC, 169). 'Koken'
betekentt ook hier. het tegelijkertijd bij elkaar brengen en uit elkaar houden van
tegendelen. .
Eenn relevant verhaal gaat als volgt: alsof het de prijs is die hij moet betalen in ruil
voorr cultuur, wordt de mens sterfelijk, soms ten gevolge van de wraak van de Stervrouww die door haar zwager is verkracht, soms door het eten van het verboden vlees van
dee opossum (de Ster-vrouw transformeert soms in een opossum). Het korte leven is in
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hett voorgaande reeds geassocieerd aan de positieve of negatieve reactie op gehnden,
vervolgenss gekoppeld aan geuren, aanrakingen, verschijnselen of smaken, en daarmee is
ookk de relevante cultuur-natuur oppositie van culinaire aard aangeduid: tussen toebereid
voedsell (in water gekookt of door vuur geroosterd) en rauw of rot voedsel.
Bestaatt er nu nog een relatie tussen alle hierboven gekoppelde zintuiglijke codes
enn motieven (rot-hard hout, slappe-stijve penis, ruikbarc-onruikbarc stank etc.) en de
verkrachtingg van een maagd en het eten van een geroosterde opossum? Met een
antwoordd op deze vraag beoogt Lévi-Strauss, via een intermediaire serie (une série

d'irtiermédknres)d'irtiermédknres) een bewijs toe te voegen (une preuve supplementaire, CC, 1
170)) aan de reeds gegeven interpretaties. Bij dit ene bewijs zal het niet blijven: ook later
wordtt nog "een toegevoegd bewijs" (une preuve supplementaire) gegeven van de
"progressievee transparantie" van de mythologie, dat wil zeggen toegevoegd aan alle
anderee bewijzen die reeds zijn gegeven (que nous avons déja dormeés)" (MC, 217).
Uitt verschillende mythen blijkt dat de opossum fungeert als een seksueel ambigu
wezenn (schoonzuster/zwager, verkracht/verkrachter), dat zowel seksueel gebrekkig

(deficiënte)(deficiënte) als excessief en overvloedig (surabondante) is. De opossum (een buideldi
tussenn de 70 en 90 centimeter lang, CC, 179; RC, 171)figureertin tal van mythen als een
ambiguu wezen. Huxley geeft hiervoor een naturalistische interpretatie en schrijft de
ambiguïteitt toe aan de gevorkte penis (Ie penis du sarigue est/ourchu, CC, 179) van het
dier,, waaraan een vermogen tot het verwekken van tweelingen zou zijn toegeschreven.
Huxleyy wijst ook op de schijndood-reactie van het dier in geval van gevaar (RC, 173).
Lévi-Strausss 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,
levenn en dood etc.), kunnen we beter een excursie maken naar een belendende groep
mythenn waarin de schildpad (als invariante opponent) triomfeert over respectievelijk de
jaguarr (de meester van het vuur), de alligator (de meester van het water) en de oposssum
(alss uitwisselbare term). De schildpad is de meester van verrotting: hij kan zelf niet
verrottenn of hij eet verrot voedsel. De alligator eet verrot vlees in water. De belangrijkste
oppositiee blijkt te bestaan tussen datgene wat erg stinkt en datgene wat niet stinkt, tussen
verrotbaarr en niet verrotbaar. De opossum is als permutatie van de 'schildpad' een
intermediairr daarom een ambigu wezen. Resteert nog een deelvraag: waarom moet de
Ster-vrouww transformeren in een opossum om eetbare planten (bijv. mals) te scheppen?
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Inn alle mythen was verrotting de inversie van gecultiveerde planten en omdat de
opossumm tegelijk met rooster- en rottingsstank wordt geassocieerd, is de opossum ook
inversieff 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
natuurr zich bevond voorafgaand aan de menselijke beschaving, en in die wereld was de
opossumm een instrument, het middel waarmee de mens landbouw kon bewerkstelligen. In
ditt opzicht vormen de Gé mythen een "coherent systeem van thema's die in alle andere
contextenn gedissocieerd voorkomen" (RC, 183): enerzijds het huwelijk van de Stervrouww met een sterveling en de oorsprong van gecultiveerde planten; anderzijds de
ontdekkingg van voedseldragende bomen en de oorsprong van de dood of sterfelijkheid.
Dee begrenzing van deze Gé-groep is gemarkeerd door inversies bij
gemeenschappenn 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
voedseldragendee boom, zoals ook de 'bunia- vogel' als "stinkende vogel" duidelijk de
"opossum-functiee overneemt, gecodeerd in omithologische termen" (RC, 185). Ik zal dit
duizelingwekkendee cirkelpad niet verder volgen. Nadat Lévi-Strauss aan zijn betoog nog
eenn vergelijking tussen de Indiaanse en de Griekse mythologie toevoegt ("die elkaar
reflecteren",, RC, 239), maar dit keer met behulp van astronomische en kosmografische
codess (die "niet meer waar zijn dan de andere codes" (RC, 240), komen we in het
hoofdstukk Pièce chromatique terug bij het thema van de opossum, waarbij de 'opossum'
alss "chromatisch wezen" (RC, 281, chroma in de Griekse betekenis van 'kleur' in relatie
tott de 'regenboog' als oorsprong van ziekte) in alle opzichten ambigu is. De 'opossum'sequentiee blijkt dezelfde chromatische betekenis te hebben als die van de 'nestrover',
waarmeee de mythen in tal van opposities de conjunctieve en tegelijk disjunctieve functie
vann het 'kookvuur' aangeven. Het lijkt me niet overdreven om te zeggen dat hier de
'elementairee structuur' van de mythologica van het koken wordt omschreven:

doorr zijn aanwezigheid voorkomt het kookvuur een totale disjunctie, het verenigt de zon en de
aardee en voorkomt dat de mens zich in een verrotte wereld bevindt, hetgeen zijn lot zou zijn als de
zonn weiketijk verdween; maar de aanwezigheid van het kookvuur is ook tussengevoegd

(interposée),(interposée), wat wil zeggen dat het kookvuur het risk» wegneemt (écarté Ie risque) va
totalee conjunctie, resulterend in een verbrande wereld" (CC, 299; RC, 293).
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Verschillendee andere lacunaire schema's zijn variaties op deze structuur, die vervolgens
moetenn worden opgevat als segmenten van een mythologische nexus ftnatis. Extremen
wordenn bemiddeld door de inwerking van spalieren en relateren, om vervolgens via een
simultanelmee tot een gebed, een "tetralogie" (HN, 620; NM, 693) te komen. Dat alle
rafelss een geraffineerd textiel vormen, kan echter pas blijken zodra de focus van de
analysee wordt verplaatst van interieur naar exterieur, dat wil zeggen van de ingrediënten
naarr de periferie van het koken. Tussen Rauw en gekookt en Van honing tot as vindt
daaromm noodzakelijk een inversie plaats, die verloopt volgens de schema's
hoofdschotel/bijschotel,, substantie/periferie, kern/schors etc. Ik zal trachten aan te tonen
datt deze omslag wordt gereguleerd en geconstitueerd door de boom - het stambegrip
vann de Kfythologica 's - die in Rauw en gekookt vooral functioneert als verticale grens,
maarr waaraan in Van honing tot as ds functie van horizontale grens wordt toegevoegd
(omm in De oorsprong van tafelmanieren te transformeren tot holle boomstam waarin
gevarenn wordt: de kano).

Overr de macht van honing.
Inn Rauw en gekookt is de logica van zinnelijke kwaliteiten uitsluitend gericht geweest op
dee mythen die voedselbereiding tot onderwerp hebben. De sann*nhiing tussen deze
mythenn is zo hecht, dat er niet alleen gesproken kan worden van een "symmetrie" tussen
systemenn (aangeduid als een spiegelkabinet: S.3, S.2, Si, S2 S3 ;HA, 32) maar ook van een
"dialectiek",, waardoor de relaties tussen de 'nestrover* (het "motif'centraf', MC, 14), de
jaguar,, het vuur, de wilde zwijnen en tabak "een cyclisch karakter vertonen" (HA, 26).
Ornamenten,, muziekinstrumenten en versieringen (de plantaardige peniskoker, fa, en de
verenn waar het de 'nestrover' om te doen is) zijn «ligpaiM buiten beeld gebleven, maar
kunnenn nu als essentiële entourages van de hoofdschotel worden opgevat In deze totaalinversiee fungeren veren als "anti-materie van het koken" (HA, 27). Het mytheem van de
verenn zou een "omgekeerde mededeling (un message inverse)" zijn, die een "ander
vocabulairee vooronderstelt". Zo "zien we ook (aussi voyons-nous) een nieuwe term
verschijnenn die elders ontbreekt (qui manque ailleurs): de honing" (MC, 21).
Vermoedelijkk staat vervolgens tabak, via het mytheem van de veren, in een bepaalde
relatiee tot honing, waarbij 'honing' - equivalent aan gestoofd fruit en in die zin
plantaardigg voedsel - ook moet worden gezien als de uiterste pendant van verbrand vlees
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(honingg bevindt zich in een bloem of indirect in een boom, en wordt daarom door het
mythischh denken als plantaardig opgevat; de bijen worden beschouwd als bewakers van
dee honing). Aan de ene zijde van het mythologische firmament, met het 'koken' als
centrum,, bevinden zich dan vuur, vlees en tabak (in een circulaire relatie), terwijl aan de
anderee zijde zich respectievelijk water, versieringen en honing zouden bevinden. Er zijn
mythenn van de Tenetehara en de Tembé (een subgroep van de Tenetehara) die dit schema
bevestigenn ( M i » w ) : bet zijn mythen die over "de oorsprong van het honing-feest" gaan
(HA,, 33-34).
Alduss wordt in Van honing tot as de analyse verplaatst naar deparerga,

dat wil

zeggenn de omlijsting van de maaltijd (les entours du repos): honing en tabak, twee
mythemenn die in Zuid-Amerika sinds onheuglijke tijden een koppel vormen, honing als
'infra-culinair',, tabak als 'metaculinair'.

Honingg en tabak zijn beide eetbare substanties, maar geen van beide is in de strikte betekenis van
hett woord afhankelijk van koken. Want honing is gemaakt door met-menselijke wezens, de bijen,
enn is M*""- voor gebruik, terwijl de meest gebruikelijke manier om tabak te consumeren de
consumptiee hiervan, in tegenstelling tot die van honing, niet vooraf vasax voorbij het koken plaats
heeft.. Tabak wordt niet geconsumeerd in rauwe toestand, zoals honing, en evenmin blootgesteld
aann vuur voorafgaand aan consumptie, zoals vlees. Het wordt tot as verbrand, zodat de rook die
vrijkomtt kan worden geïnhaleerd (HA, 17-18)'.

Lévi-Strausss wijst er op dat de woorden 'honing' en 'tabak' in het Europese taalgebruik
zowell positieve als negatieve connotaties hebben. Het betreft hier niets minder dan
"antithetischee ideeën die zich op verschillende niveaus afspelen" (HA, 18). Urt
middeleeuwsee geschriften van de veertiende eeuw valt af te leiden dat honing en tabak
reedss toen een koppel vormden: nog voordat tabak bekend was, was honing in het
Westen,, "zoals de linguïsten zeggen, een sterk gemarkeerde term (un terme fortement

"marqué")."marqué"). Deze markering staat vooral in relatie tot rook en geur: het 'honingvuur
aangestokenn door een engel, "bereidt de plaats voor van de ontbrekende term" (ménage
11
Deze oppositie steunt op het meest voorkomend gebruik \«n tabak (door middel van verbranding^
inin <u atiaiyw wijvt «to in Ziiid-Amerika tabak ook in water wordt gekookt (mogelijk kenden de bewoners
vann Guiana ook pruimtabak, over het snuiven van tabak vermeld Lévi-Stranss mets). Tussen NoordAmerikaa en Europa zou zelfs de volgende symmetrie tjestaan: detoer?bekendheid met tabak m Eunq»,
geldtt omgekeerd evenredig voor honing in Noord- Amerika. Dit aspect zal pas in De oorsprang van
tafebnanierenaandcordekomea. tafebnanierenaandcordekomea.
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sasa place au terme absent). Zoals reeds betoogd, kunnen sommige tekens retrospectief
afwezigee termen markeren, nu blijken sommige tekens, zoals honing, ook een lacunair
spoorr vooruit te kunnen werpen: de rook van de Middeleeuwse honing verwijst zogezegd
prospectieff (ofwel proleptisch) naar tabak en "anticipeert op de eigenschappen van tabak,
diee correlatief en antithetisch zijn ten opzichte van vloeibare honing, ermee
corresponderendd in een complementair register van het droge, het verbrande en het
aromatische"" (HA, 18-19).
Evenalss in de mythen omtrent het kookvuur, maken we kennis met een jager, dit
keerr Aruwé geheten, die evenals de 'nestrover' in een boom klimt op jacht naar araveren.. 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
jaguarr is verdwenen en keert dan met zijn buit terug naar zijn dorp.
Dee broer van Aruwé wil eveneens succesvol op ara's jagen; hij krijgt het advies
vann Aruwé dat hij de jaguar niet moet storen. De broer negeert dit advies, hij schiet zelfs
mett pijl en boog op de jaguar (de stommeling!), zijn pijl mist en vervolgens valt het
monsterr hem aan en sleurt hem weg. Aruwé volgt het bloedspoor van zijn broer dat bij
eenn mierenhoop uitkomt. Aruwé blijkt een sjamaan te zijn die zichzelf kan transformeren
inn een mier: hij treedt in die hoedanigheid de mierenhoop binnen en ontdekt dat dit het
huiss van de jaguars is. Wederom tot man gemetamorfoseerd ontmoet hij een vrouwelijke
jaguarr die hij heel aantrekkelijk vindt - waarvan overigens de vader de moordenaar van
zijnn broer blijkt te zijn. Hij trouwt met haar en vergeet zijn wraakgevoelens. Hij leeft een
langee 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
stamgenotenn verwelkomen hem en hij leert hen alles over het honingfeest, maar kan
nadienn de ingang van de mierenhoop niet meer terugvinden (en laat in zekere zin zijn
vrouww in de steek).
Overeenkomstenn met de andere nestrover-mythen springen direct in het oog en er
kann ook geconstateerd worden dat "de drie systemen dezelfde armatuur hebben
bestaandee uit de triade mens (of mensen), ara's en jaguar(s)" (HA, 37), met weliswaar
verschillendee vormen van gedrag, maar die verschillen kunnen als eikaars inversies
wordenn begrepen. Van belang voor de verdere ontwikkeling van de mythological is dat
dee boom nu niet alleen functioneert als horizontale en verticale spil om veren te
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bemachtigen,, 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 vuurviees-tabakk was immers gesloten {la cloture se fait bien, Vunité au méta-système, MC,
30).. Er doen zich nieuwe, complexe relaties voor, te weten die tussen de ara's
(herbivoor),, de specht ( meester van de honing-boom), de kolibri (de honingvogel) en de
jaguarr (carnivoor, maar ook homnghistig), kortom, een cirkel die (nog) niet gesloten is.
Omm de positie van de mythen over de honing nauwkeuriger te kunnen bepalen,
wijstt Lévi-Strauss er op dat bij de Tupi-stammen het homngfeest de belangrijkste
religieuzee ceremonie is, waarbij de jaguar geassocieerd wordt met een spirituele cultuur,
onderscheidenn van de mythen die tot nu toe zijn besproken, waarin de jaguar
geassocieerdd werd met - of gelieerd is aan - een materiële cultuur. Bij de laatste overbrugtt de jaguar de dichotomie natuur/cultuur (kookvuur), bij de eerste de dichotomie
natuur/bovennatuurlijkk (homngfeest). Het gaat in beide gevallen om een beslissende
overgangg (passage décisif), corresponderend met het overwinnen (franchissement) van
meerr of minder grote intervallen.
Ookk als we naar de sociologische armatuur kijken - in verband met de
verwantschapsrelatiess die tot nu toe zijn voorgekomen - zijn de mythen over de
oorsprongg van de honing als inversies te begrijpen. De jonge broer van de held gedraagt
zichh dh keer als een slechte partner, hetgeen een absolute breuk tot gevolg heeft. De
verleidingg waaraan de held Aruwé ten prooi vak, brengt andere disjuncties teweeg: door
dee dans en zang van het honingfeest vergeet hij zijn broertje te wreken; en door het
welkomstfeestt van zijn dorpsgenoten (vanwege zijn terugkeer), laat hij zijn beeldschone
jaguarvrouww in de steek (hij doodt haar niet). Volgens Lévi-Strauss zijn nu "alle mythen
inn 'harmonie' als muziekinstrumenten" (HA, 46), ware het niet dat er nog - toevallig - een
dissonantt (discordance) over is: de twee geïnterpreteerde mythen gaan niet over de
oorsprongg van honing, maar over de oorsprong van het homngfeest. Bovendien stelt
Lévi-Strausss een niet gering gebrek vast: een groep mythen over de oorsprong van
honingg ontbreekt (il nous manque). Het verdere verloop van de structurele analyse wordt
voortgedrevenn door dit gebrek. Hieraan is nog een gebrek gekoppeld: honing heeft
behalvee een materiële, vooral een sociale en religieuze betekenis, die het ontbeert (qui lui
manque)manque) als natuurlijk product. Als er al een mythe zou bestaan die iets meedeelt over de
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oorsprongoorsprong van honing, dan moet deze zich tot de 'homngfëestmythen' verhouden als
respectievelijkrespectievelijk betekende (sigmfié) en betekenaar (signrfiant).
Eenn relevante mythe is die van de Ofeié (Mm), waarin een 'wolf de meester is
vann supernoning (super-miei), een begeerlijke stof die hij als geen ander kan cultiveren.
Dee eigenaardigheid van deze mythe is dat er een omgekeerd beschavingsproces wordt
verteld:: een "anti-neoÜthisch" (HA, 74) pleidooi voor een verzamel- en jafJithnishnnHmg
hetgeenn een regressie vormt ten opzichte van een veeteelt en landbouw huishouding. Het
iss de honing die zorgt voor deze "opmerkelijke omkering" (remarquable retournemeni).
Dezee mythe gaat dus niet zozeer over de oorsprong van honing, maar over het verlies
ervann (sa perte): "Eenmaal wild geworden, is de honing half verloren, maar het moet
verlorenn gaan om gered te kunnen worden. De gastronomische aantrekkingskracht van
honingg is zo groot, dat als de mens er vrijelijk over kon beschikken er niets van over zou
blijven"" (ibid). De mythe stelt vermoedelijk het eerste bezit van honing gelijk aan een
gebrekk aan honing (la première possession du miei équivalent a un manque de miei).
Anderss gezegd, de mythe beijvert zich om een illusoire oorsprong te transformeren in
eenn voordelig verlies: de mens is verzekerd van het bezit van honing zodra hij er vrijwillig
afstandd van doet (MC, 61). Het vervolg van Van honing tot as belooft "deze paradox" te
verhelderenn (éckarera) (ibid).
Nadatt alle dieren in Mm zijn geanalyseerd en er een pear belangrijke inversies in
relatiee tot de 'kookmythen' zijn gevonden (de inversie van de 'honingbij' leidt
bijvoorbeeldd tot een relatie met de opossum: bij"1
1

vann het stinkdier: wesp'

opossum, en de wesp is de inversie

skunk), blijkt vooral de identiteit van de 'wolf interessant. De

vogelss (parkiet, papagaai, maitaca) zijn overduidelijk verwant aan de ara. De 'wolf is
gerelateerdd aan tal van hondachtigen, die in andere mythen (M97,9*99) in een bepaalde
relatiee staan tot de jaguar ("vanuit de optiek van g/^kem^(ressembkmcet MC, 75).
Kenmerkendd daarbij is dat de 'wolf of'vos' optreedt als "misleidende god .. altijd in een
positievee of negatieve relatie tot honing" (HA, 92).
Dezee getransformeerde jaguar werpt een interessant licht op de wolf van
Schopenhauerr zoals die in Die Welt als Wille und Vorstelhing als archetype van een
metafysischee 'blinde drang' wordt opgevoerd. De drang van de Zuid-Amerikaanse 'wolf
bevestigtt in zoverre het adagium homo hommi lupus, dat namelijk zijn destructieve
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krachtt vooral tot uitdrukking komtt in zijn egoïstisch, gulzig karakter, waardoor Mj niet in
staatt is tot een huwelijk.
Gezienn vanuit de water/vuur dichotomie, kan honing in vloeibare wilde toestand
alss zeldzaam felbegeerde stof geassocieerd worden met 'vurigjheid' (het is een
afrodiaacum),, en in een wateroplossing heeft het als gefènnenteerde, alcoholische drank
(inn het Nederlands ook wel 'mede' genoemd) een religieuze betekenis; in die zin is de
honingdrankk een extreme intermediair. Sommige honingsoorten - meestal van de wesp zijnn in 'droge' vorm zelfe een dodelijk vergif - verwant aan het visvergif ümbó. Aldus
omvatt de idee van honing in "het inheemse denken allerlei soorten ambiguïteiten"

(equivoques,(equivoques, MC, 253; HA, 296). Hoe kan nu deze werking van honing worde
begrepen?? In Mm is bijvoorbeeld de vos de 'meester van de honing', maar wat behelst
diee macht waarvan hij de meester zou zijn?
Honingg is vooral een genotsmiddel, een verleidelijke stof die een gulzige
hoofdpersoonn in de val lokt, met fetale afloop. Een aantal observaties afkomstig van
etnografischh veldwerk kan de mythische toedracht enigszins verhelderen. Wanneer in het
woudd een bijennest wordt ontdekt, levert dat een onmiddeUijk genot op voor de vinders,
wantt honing kan worden aangemerkt als een wild en vrij voedsel, dat van allen en
niemandd is. Slechts een klein deel van de gevonden 'rauwe' honing - met larven en pollen
-- wordt mee teruggenomen naar het kamp. Hiervan wordt gedurende een aantal dagen de
medee bereid, een 'gekookte', heilige drank die gedeeld wordt, niet zozeer onder de
stamgenotenn onderling, maar "met de gasten van naburige dorpen, en het maakt daarmee
hett aanhalen van de banden tussen de groepen mogd^" (HA, 145). 'Mede' is echter ook
inn die zin een heilige drank dat het wordt gebruikt tijdens het honingfeest, een religieuze
ceremoniee die tot doel heeft een goede jacht te verzekeren (de verhoopte overvloedige
consumptiee van wild vlees). Dit culturele anticiperende gebruik van honing - om
uiteindelijkk een voorspoedige sociale, economische en religieuze wederkerigheid te
bewerkstelligenn - lijkt wel zo goed als onlosmakelijk verbonden met een vertraging van
dee consumptie {retard a la consummation). Sommige documenten suggereren dat ook de
collectievee en ceremoniële consumptie van mede waarschijnlijk een uitgestelde
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consumptiee (wie consummation différéé) was 1 . Hieruit kan het volgende worden
afgeleid:: "Bij de Kaingang (deel van de Gé-groep, mijn toevoeging) bestonden twee
manierenn om honing te consumeren: de ene onmiddellijk, niet gebonden aan een plek en
inn verse toestand; dee andere lang uitgesteld (longuement différéé) om een voorraad aan te
leggenn en de noodzakelijke voorwaarden te scheppen voor de bereiding van gefomenteerdee honing" (MC, 122). Het directe genot van verse honing kan worden
onderscheidenn van de honing(drank) die voor aanverwanten is bedoeld. Er zijn daarbij
duidelijkk verbanden te leggen met het genieten van seks buiten de huweüjksregels om niett noodzakelijk in strijd met de regels als dit genot wordt genoten voorafgaand aan het
huwelijkk - en volgens die regels (resp.. rauwe en gefomenteerde honing).
Kantt parafraserend is de oplossing van de paradox dat de macht van honing
gebiedtt tot perfecte (ver)dehng en het streven naar dit doel gaat via de ene deling naar de
andere,, waarbij het streven naar vereniging met anderen de plicht is, niet het bereiken
ervann (6: 446).

Hett meisje dat gek is op honing.
Wanneerr de mythen van verschillende stammen rondom het gebied van de Bororo (Toba,
Matako,, Tïmbira) met elkaar in relatie worden gebracht, kunnen de contouren {les
contours)contours) van een fundamenteel schema (scheme fundamental, MC, 87) worden
waargenomen.. Uit tal van inversies, vooral tussen de vos en de jaguar, blijkt dat we te
makenn hebben met "een coherent systeem, waarvan de logische grenzen {les frontières
logiquesylogiquesy

verschillende geografische gebieden omvatten (MC, 94). In deze mythen

ontmoett de vos zijn tegenspeler de specht die zich als een ware meester van de honing
ontpoptt en in deze rol vervolgens te maken krijgt met een nieuwe, vrouwelijke
antagonist. .

11
Lévi-Strauss werkt hkr met de dubbele betekenis van 'consumptie' in het Frans, namelijk de
alimentatiee en de seksuele, in het Engels onderecheiden respectieveujk als consumption en
consummation.consummation. Later zegt hij: "Het idee van consumptie wordt soms in de letterlijke betekenis get
(aBmentair),, soms in defiguratievebetekenis (seksueel), en in sommige gevallen in beide betekenissen
tegehjk"(HA,, 230). Ook Kant legt overduidelijk een verband tossen een alimentaire en seksuele vorm
vann consumptie. Susan Shell wijst er op dat hij seksaek gemeenschap beschouwt als een uitwissing van
dee lichamelijke grenzen tossen (menselijke) mdrvidoen en dat hij op grond daarvan seksuele
gfjttfr.nw.happ gelijk stett aan kaïnribalisroe: "Hence Kaats peculiar (and notorions) comparison of sexual
intercourseetoqmnibalism AsanacttnatphisicaByMcoiisnines"anoü^
too vaat? (The Embodiment of Reason, 153).
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"Hett meisje dat gek is op honing" (HA, 105-110) is een dochter van de zon.
Tussenn de specht, een schuchtere verloofde, en de vos, een brutale bedrieger, wordt het
meisje-dat-gek-is-op-honingg heen en weer geslingerd, zodat zij getypeerd kan worden als
halff wijfjesvos half specht, een mens-dier dat extreem gulzig is - verleidelijk tegelijk - en
gedrevenn door een oorspronkelijk gebrek (la carence initiale). Deze "grote gulzigheid"
(trop(trop avide) en "vraatzuchrfe/owtowierfe) (MC, 102; HA, 122) komt haar duur te staan,
wantt zij wordt vermoord door haar specht-echtgenoot.
Honingg is een soort super-lacunaire substantie en de mythen van het honingmeisje
vertonenn even zovele lacunes die moeten worden opgevuld (combler) met mythen uit
verschillendee gemeenschappen die dezelfde mededeling (Ie même message) bevatten,
maarr toch ook andere informatie verschaffen, zodat de lacunes slechts ten dele kunnen
wordenn aangevuld ( HA, 128). Het proces van supplementariteit, immanent aan de
dynamiekk van de structurele analyse zelf; heeft vloeibare en daarmee honingachtige
eigenschappen.. Hier wordt expliciet een rotsvast geloof in het schematische reductieproces,, en de daarmee samenhangende annulatie, geformuleerd: er kan nooit definitief
wordenn vastgesteld dat mythen "mededelingen zijn, geladen met onreduceerbare
informatiee (chargés d'informations irréductibles, mijn curs.) die niet gesuppleerd kan
wordenn (qui ne peuvent se suppléer)nQAC, 107).
Onderhandd behoeft het nauwelijks betoog dat met de structurele 'honing' een
'substantie'' wordt bedoeld die de transformatie en de uitwisseling van het absolute residu
mogelijkk moet maken. De teleologische drang van de structurele schematisering is gericht
opp de luststof van de superhoning. De oorspronkelijke leegte in relatie tot het
oorspronkelijkk residu drijft de structurele schematisering voort tot het reduceren van het
verschilverschil tussen contingentie en noodzakelijkheid, gebeurtenis en structuur, binnen en
buiten.. Met andere woorden het is inderdaad altijd "de bedoeling om een systematisch
geheell (un ensemble systèmatique) te construeren" (AS, 225; SA1, 197). Zo moet ook
hett moment 'voorafgaand' aan de structurele imperatief symmetrisch gespiegeld worden
mett het moment 'achteraf. Waar pure contingentie was, zal relationele logica zijn.
"Alss de Gé-mythen logischerwijze een groep (logiquement un groep) vormen, dan
iss dat in de eerste plaats omdat (c'est d'abordparce que) deze mythen aan een zelfde
familiee toebehoren (ils appartient a une même familie), en wij een netwerk (un réseaü)
vann reële relaties (relations réelles) tussen hen kunnen traceren (retracerf (MC, 107).
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Dee realiteit van deze eenheid van de zelfde familie, is in de woorden van Kant in de
KritiekKritiek van de zuivere rede een "onweerstaanbare schijn" (A 6 4 2 3 670). Een
genealogsichh verband wordt geprojecteerd in een onbevattefijke totaliteit (wereld,
kosmos,, universele vriendschap). De kracht van deze schijn is, dat de realiteit ervan niet
kann worden bewezen, maar ook niet kan worden weerlegd.
Dee structurele schematisering wordt, evenals de ethische en esthetische
schematiseringg van Kant, genea-logisch voortgedreven om een of andere voltooiing te
articuleren.. Volgens Kant moet het dubbelschema van monogamie en broederschap, als
gefundeerdd in de redelijke grondwet, resulteren in de eenheid van de natiestaat in zijn
machtigee openbarheid. Voor Lévi-Strauss lijkt het idee van een toevallig verloren, ontbrekendee of verborgen "zelfde familie" een supplementair effect te hebben: een kennisdrift
omm elk gegeven als getransformeerd deel van een relatie als onderdeel van een hogere
eenheidd te begrijpen. Omdat er eens een natuurlijke familie geweest moet zijn, een
"gemeenschappelijkee oorsprong" - zo heette het in Rauw en gekookt - is het "dus
toegestaann de meest gedetailleerde varianten daarvan op te roepen ten getuige van die
anderee mythen, op voorwaarde dat deze verarmde versies zich uitsluitend onderscheiden
vann de eersten door hun gebreken (que par leur lacunes)" (CC, 156). Anders gezegd:
Hett is dos gerechtvaardigd om de ene mythe met de andere te completeren (completer) die, niet
meerr dan enkde eeuwen geleden, nog verenigd waren (confondus). Maar omgekeerd krijgen de
verschillenn (les divergences) die zich nu tussen hen voordoen een grotere waaide en winnen
daardoorr aan betekenis. Immers, als het hier zou gaan omrimflfflrmythen van historisch
gesprokenn recente datum, dan konden verhezen of lacunes (des pertes ou des lacunes) worden
verklaardd door het vergeten van bepaalde details of door verwarringen; als de mythen elkaar
echterr tegenspreken (se contrecbserU), dan moet daar wel een goede reden voor zgn (ce doit être
enen vertu de quelque ratson) (MC, 107).

Hett mythische denken wordt gedreven door een oorspronkelijk gebrek en schuld en de
echtee oorzaak of beweegreden voor de drang tot vereffening daarvan, staat gelijk aan het
gebrekk aan superhomng - de zuchtige macht van de resterende, na- en voorgeschotelde
forceforce van de entourages. Op het niveau van de analyse promoveert deze werking van
gebrekk bij de lezer (die zal wd geen geduld of geen tijd meer hebben) tot de formele
noodzaakk van grotere, sanienvattende bewegingen
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Omm een variatie te maken op de tenn paralepsis, die als structurele term
herhaaldelijkk wordt gebruikt: er kan gesproken worden van paralapsus: de reflexies van
relatievee tekens maakt plaats voor een reflexie van relatieve leegtes. * Het gaat hier echter
niett om de onverhulde, pure afwezigheid van een esthetische structuur (fysieke of
esthetisch-ethischee gaten), het is een metafysische werking: de tegenwoordigheid wordt
geconstitueerdd door progressieve en regressieve lacunes. En het gaat hier zeker ook om
eenn denkstrategie die Derrida als volgt heeft getypeerd: "de zin (Ie sens) verstoppen in
dezemiee act waarmee men de zin ontdekt"(ED, 44). In de volgende paragraaf zal ik
verderr ingaan op deze performatieve logica. Eerst moet de cyclus van de mythen van het
dollee meisje en het honingfeest worden afgerond. Het aggregaat van mythen moet nog tot
eenn iets hoger niveau promoveren.

Wee hebben aangetoond dat in de mythen van de Gé het meisje dat gek is op honing een logische
functiee {une function logique) vervuh; waar zij verschijnt, personifieert zij het slechte huwelijk
vann de held, hoewel hij zijn vrouw uit zijn groep van aanverwanten heeft gekozen. Dit is een
bepaaldee combinatie binnen een permutatie {permutation) waarvan de andere mogelijkheden zijn:
eenn goed huwelijk gesloten tussen aanverwanten, en een nog beter huwelijk, hoewel het gesloten
iss tussen vreemdetingen die zelfs vermoedelijke vijanden zijn. Dit combinatorische principe
(combinatoire(combinatoire22)) berust dus (respose done) op de lokale noties van endogamie en exogamie;
implicerenn altijd een disjunctie (MC, 113).

Dee filosofie van het koken, gelieerd aan de honing-mythen, reflecteert de universele
'huwelijksmoraal'' van wederkerigheid, die er in de sociaal-economische werkelijkheid
ooitooit zou moeten hebben bestaan, en de mythen over 'honing' - soms over een karakter
datt 'Honey' wordt genoemd (HA, 265) - zijn met hun ambigue aspecten te begrijpen als
negatieve,, soms vrouwelijke, holle spiegelgestalten van die logica. Het thema van het

11

De paralapsus houdt verband met de indirect bewuste bew«g^ van de smicajicte analyse. Elke lapsus
heeftt een structurele betekenis, dat wil zeggen is gerelateerd aan een andere lapsus, en maakt dus ook
deell uit van een nexus van lacunes en mvthemea Absolute betekenisloosheid - als pendant van een
absoluutt weten - is bijgevolgrelatief.In deze lijn moet ook de bewering worden geïnterpreteerd, die
Lacann doet ut zijn voorwoord bij Thefourfimdamentalconcepts of psycho-analysis: "When the space of
aa lapsus no longer carries any meaning (or interpretation), then only is one sure that one is in the
unconscious.. One knows*.
22
Mijn vertaling van "combinatoire" is gebaseerd op de Engelse vertaling van Greimas'"combinatoire":
"combinatoryy prindple".
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huwelijkk als uitstel van de consumptie van honing keert als leitmotiv steeds terug, op
grondd waarvan de volgende interpretatie mogelijk wordt:

Wee begrijpen nu waarom het meisje dat gek is op honing voorbestemd is tot een lamentabel einde:
transformatiee in een dier of verdwijning. Haar gnlrighcid en haar indiscretie (indiscretion) zijn op
zichh geen voldoende reden, want deze tcknrtVmitngen beletten haar niet om goed te huwen. Maar
pass na haar huwelijk pleegt zij de ware misdaad: zij weigert haar moeder lioniig te geven die haar
mann heeft verzameld... Bijgevolg bestaat de misdaad van het meisje dat gek is op **»«ng hierin,
datt zij haar egoisme, haar gnlzighnd en rancune doordrijft tot het punt dat de cyclus van

vereffeningenvereffeningen tussen aanverwanten (Ie cycle des prestations entre allies) wordt d
All deze mythen brengen dezelfde mededeling (Ie même message) over, ook al gebruiken ze noch
hetzelfdee vocabulaire noch dezelfde grammaticale wendingen (MC, 123-124).

Allee mythen ten zuiden en ten noorden van de Amazone-rivier vertonen een
M

progressieve-regressievee ontwikkeling" (HA, 153), dus "of we nu de culturen van de

Chacoo of die van Guiana bestuderen, we constateren voortdurend dezelfde oppositionele
enn correlatieve relatie (la persistance du même rapport de correlation et d'opposition)
tussenn de verse honing en de gefermenteerde dranken, hoewel de eerste de rol speelt van
eenn constante term, wordt de plaats van de andere term ingenomen door bieren van
verschillendee samenstelling. Alleen de vorm van de oppositie blijft, ™«- elke cultuur
druktt deze uit met verechfflende lexicale middelen" (MC, 130; HA, 155). De
gefermenteerdee drank vertoont variaties in de vorm van maniocbier, maïs- en
vructeendranken,, maar ook hiervoor geldt dat een "logische armatuur verborgen
(cachée)(cachée) ligt achter de verhalen die bizar en onbegrijpelijk lijken" (MC, 133; HA, 157).
Dee armatuur van de hontngmythen kan achterhaald worden met behulp van de
volgendee transformaties. Een "aanhoudend kenmerk" (an trait pertinent) van het systeem
iss de spil (Ie pivot), waar alle andere relaties om draaien (basculent), te weten de
transformatiee van geslacht: een meisje transformeert in tea jongen die dol is op honing.
Zijnn tegenspeler heeft eveneens inverse karaktertrekken, dus hebben we niet te maken
mett een mannelijke wolf-specht, maar met een verdubbelde vrouwelijke 'honing-geest*
diee - evenals de specht - gekenmerkt is door "tiimdtteit" (MC, 134). De zess variaties die
inn totaal worden geanalyseerd, in het b r o f o ^ "Het feest van de kildc^
aantonenn dat de mythemen 'bij* en 'boomkikker* evenzeer onderling afhankelijke
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variabelenn zijn ais deraythemen'jongen' en 'meisje'. De annatuur en codes, waarmee de
logicaa van de mythen van de Gé kon worden geëxpliciteerd, blijkt met behulp van een
zestall transformaties (HA, 257) volledig transponeerbaar te zijn naar de mythologie van
Guiana. .
Hett zou ver buiten het kader van deze studie voeren om de genoemde
transformatiess individueel te bespreken. Duidelijk is, dat het homngfeest niet eenvoudig
eenn feest van een personage offiguuris. Een groot aantal assen en spillen markeren de
relatiess tussen uiteenlopende categorieën: "honing/wild viees, mannetijk/vrouwelijk,
rauw/gekookt,, letterlijke /figuurlijke betekenis, diachronie/synchronie, droog/nat,
hoog/laag,, leven/dood" (HA, 165). Wat betreft het methodologische aspect kan nu het
volgendee worden opgemerkt.
Mett de term 'as' of 'spil' wordt hier hetzelfde bedoeld als 'oppositie', waarover
inn Het wilde denken was gezegd dat "de 'geest' van iedere oppositie tamelijk
hypothetischh blijft", en hiermee hangt tegelijk ook de grootste moeilijkheid samen,
namelijkk dat de reductie van binaire opposities op "listige wijze (insidieusemenf) weer
hersteldd wordt" (PS, 89). Daarmee onderkent Lévi-Strauss een methodologisch
probleem,, te weten dat het bepaald niet zeker is of de structurele analyse tot meer of
hogerhoger begrip leidt. Gold echter de onzekerheid in Het wilde denken nog als algehele bron
vann onbepaalde en absolute twijfel, in Van honing tot as maakt de onzekerheid plaats
voorr een bepaalde en relatieve twijfel Lévi-Strauss meent misschien zelfe listiger te zijn
dann de listige geest: "Die grote hoeveelheid van assen ondermijnt alle hoop om de
architectuurr {Varchitecture) van de groep op aanschouwelijke (intuiïivement) wijze te
kunnenn bevatten met behulp van diagrammen" (MC, 140; HA, 167-168, mijn curs.). De
bewegingg van de supplementaritett produceert hier, bijna vanzen; een hogere
metafysischee

'spil',

namelijk

de

dichotomie

aanschouwelijk/abstract

of

ook

materieel/formeel,,typischekenmerken van de ingenieur en van de * moderne' wetenschap,
kortomm van een denkwijze die in Het wilde denken nog werd bekritiseerd als het
etnocentrischetnocentrisch andere van het wilde denken.
Dee uitsluitend negatieve connotatie die 'üstigheid' in Het wilde denken nog bezat,
slaatt in Van honing tot as cm'm een positieve: het is onvermijdelijk dat het mythisch
denkenn als "gegeneraliseerd systeem" (un système generalise, MC, 241; HA, 281) zich
uiteindelijkk ontpopt als abstract-logische eenheid. Deze vorm van metafysische list is
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nauww verwant aan de arglistigheid (Erschleichung) die Kant in de Kritiek van de zuivere
rederede aanduidt als "transcendentale subrepüe" waardoor bet onvermijdelijk is de "eenheid
hypostatischh te denken" (A 6 2 2 3 650, zie ook KU §27, 97). In de Kfythohgica's
resulteertt de logica, die het denken van onzin naar totale zin leidt, in een subreptieve
ofwell sublieme architectuur van stamcategorieën.
Alss de boodschap van de structurele analyse bestaat in het 'weten' van 'onze'
grenzen,, dan moet daarop, in de termen van de Kritiek van de zuivere rede, eveneens
wordenn geantwoord dat dit weten "de natuurlijke hang" heeft om "grenzen te
overschrijden"(AA 6423 670). De oneindige supplementariteit kan nooit zichzelf aHuiten.
Hoee is volgens Lévi-Strauss dan toch de volledigheid of de afsluiting van de Iacunaire
logicaa mogelijk? Raakt het jongetje dat dol is op honing nooit verzadigd, is hij nooit
helemaall bevredigd? Het eerste antwoord van Lévi-Strauss is even eenvoudig als
ontoereikend:: om het doel van voltooiing te bereiken, moet de logica van zintuiglijkheden

ondergeschiktondergeschikt worden (gemaakt) aan de logica van lege en gevulde vormen, e
mythomatica. .

Dee dominante logica: mythomatica.
Dee dominante logica van de Mythologica's houdt ten eerste verband met de genoemde
listigheid:: er is op een zeker moment één voorafgaand inert residu vastgesteld, en op
grondd daarvan wordt alle materie symmetrisch gedynamiseerd, met een verheffend doel
(ietss hogers). Alle relaties vormen op deze wijze ook de schakels tussen lacunes, die deel
uitmakenn van schema's, schema's die delen zijn van aggregaten, die zich voorts
ontwikkelenn tot Iacunaire systemen, en die één uitgebreide totale cyclus moeten vormen:
"nietss is te abstract voor het primitieve denken, en hoe hoger {Ie plus hout) wij stijgen
naarr de essentiële en gemeenschappelijke voorwaarden van de beoefening van al het
denkenn {de toute pensee), hoe meer deze de vorm aannemen van abstracte relaties" (MC,
401).. Wat ooit een grens was tussen het wilde denken en de westerse wetenschap, wordt
inn deze beweging een grens tussen aanschouwelijk en abstract denken, om te eindigen in
'dee architectuur van de geest'.
Dee relationele geest van teKfythologica 's is zelf niet één, maar bovendien zouden
errtenminstetwee logica's kunnen worden onderscheiden, een logica van kwaliteiten en
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eenn logica van vormen.1 Deze verdubbeling wordt toegevoegd aan de systematische
verdubbelingenn van structuur en gebeurtenis, syntagma en paradigma, discretie en relatie,
inertiee enresteren,symmetrie en supplement etc. Zoals Derrida in De la grammatologie
heeftt beschreven voltrekt zich hier een oer-schrift dat onafsluitbaar is. Toch meent LéviStrausss dat sluiting mogelijk is, waarschijnlijk omdat het mythische denken gefundeerd
zouu zijn in een pretextuur, "het canvas (ie canevas) waarop de mythe borduurt" (MC,
143).. Hoe wordt nu de logica van kwaliteiten ingeweven in deze vermeende inerte
pretextpretext van de logica van vormen?
Omm het vocabulaire van de mythen verder te kunnen exploreren herintroduceert
Lévi-Strausss de eerste spil: de boom. Aan de boom uit Mi.», die als verticaal
scharnierpuntt diende van een hoog/laag onderscheid was de 'holle boom' reeds
toegevoegdd als belangrijkste schema voor horizontale vormen van symmetrie, maar ook
voorr de opposities intern/extern. De boom vormt aldus de driedimensionale roterende
spill met behulp waarvan de kwalitatieve logica (waarmee kwaliteiten als rauw/gekookt,
vers/rot,, droog/nat worden getransformeerd) geïntegreerd kan worden in de logica van
vormenn (met betrekking tot leeg/vol, hol/massief^ intern/extern)2. Hoewel de titel
MythologicalMythological aan dit meervoud is verbonden, kan zeker niet worden gezegd dat
logicaa van vormen uit de zintuiglijke logica volgt, of zelfs chronologisch erna komt.
Dee logica van vormen wordt door Lévi-Strauss weliswaar pas halverwege de

MythobgicaMythobgica 's genoemd, maar van aanvang af speelde deze logica al subreptief mee. H
iss pertinent onjuist om te spreken van progressie (progrès) "van de ene logica naar de
andere"" (MC, 407). Niet alleen betekent de naam Baitogogo, de held van M2 'de
uitgestotene'' of 'uitgestotene' (k confine, CC, 63; du gargon cloUré, MC, 331), zijn
structurelee positie kan ook alleen op basis van een intern/extern onderscheid worden
begrepen.. Van aanvang reguleert ook de logica van vormen de mythomatica van alle
permutaties.. Het is misschien zelfs de dominante denkvorm waarmee het residu wordt
uit-- en ingesloten. De vormenlogica is verstopt in dezelfde act waarmee de logica van
kwaliteitenn is ontdekt.
Inn het algemeen kan worden gezegd dat de structurele analyse met een soort
logicaa van aanschouwelijkheid werkt. Daarbij fungeert bijvoorbeeld 'de boom'
11

Marcel Hénaff meent dat er drie logica's kunnen worden onderscheiden: "logica van kwaliteiten, logica
vann vormen, logica van proposities", Claude livï-Strauss et I 'anthropologic structurale, 225.
22
Zie ook HA, 472-473.
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overduidelijk,, evenals in Kants universum, ah een "stambegrip", een "stamboom" (A 818 2 $$ 107-108) 1 . Hoe nu het mythische denken, met behulp van verschillende schema's,
zichh als een mytho-matische nexus van transformaties voortzet, kan en detail worden
gedemonstreerd,, om te beginnen met een mythe (Mm) waarin de jager wordt achterna
gezetenn door de monsterlijke jaguar.

Duss wat gebeurt er? De jaguar achtervolgt de jagerrondde boom en hun lespectievdijke posities
worden,, nadat deze aanvankelijk absoluut zijn onderscheiden (absohtment dêfintes), relatief;
omdatt men met langer weet wie achter wie aanzit, wie de jager of de prooi is. Zijn achtervolger
ontvluchtend,, haalt de vfochtehng de jaguar in en verwondt hem bij verrassing; er resteert hem
metss anders dan hem af te maken. Hoewel het systeem beperkt blijft tot twee termen, is het niet
meerr een polair systeem, het is cyclisch en reversibel geworden: de jaguar was stoker dan de man
enn de mann is sterker dan de jaguar (MC, 148-149).

Mett soms mozaïek-achtige effecten, werkt de boom als roterend 'centrum' van een
"cycluss van transformaties" (HA, 197) en dient daarbij niet alleen als 'symmetrie-as'
(lijnsymmetrie)) maar ook als 'spil' (puntsymmetrie). Op de cirkel-transformatie (geen
cirkelredeneringg of vicieuze cirkel, maar een kringloop die voltrokken moet worden)
volgtt een gedetailleerde analyse van tal van transformaties, via "hybride syntagmatische
sequenties"" die ook weer moeten resulteren in een "meta-systeem" (HA, 194). Cruciaal is
datt hierbij de boomsoort nog niet nader wordt benoemd - straks zal blijken dat er
tenminstee twee soorten bomen in het geding zijn. Voorlopig staat de circulaire beweging
centraal,, waarbij de boom de spil van allerlei cycli vormt, met de bedoeling om op een
anderee manier te illustreren dat het systeem niet alleen circulair is, maar ook hol (concaafconvex;; convex-convex, etc.).
Eenn bepaalde oppositie dient als eerste mogelijkheid om het holle boomstambegripp te exploreren. Hoewel de 'bij' en de 'boomkikker' volgens de dichotomie
water/vuurr tegengestelden 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
11
De 'stam* heeft een even fundamentele status binnen de structurele als de tnmscende&uue analyse: de
categorieënn zijn volgens de Kritiek van de zuivere rede "de ware standbegrippen" (A 81; B 107). De
fenomenalee contingentie die aan het mvtheem van de (boom)stam kleeft wordt volstrekt gereduceerd
doorr zyn uryftcrniathpBnartscte
spcrnVicrr karakter van te dcehnatiy
hethet oordeelsvermogen).
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tegenn de jaguar* (HA, 197). Deze schuilplaats transformeert later in een val voor de
jaguarr (zoals ook bij het dolle homngmetsje).

Zoo worden wie dimensies en zoemen een onderdeel van "een samenstdling ( « * combinatoire) die
opp een onafhankelijke wijze opereert en het recht van substitutie uitoefent op de termen van een
systeemm van opposities, waarvan de ervaring slechts een toestand kent, terwijl het mythische
denkenn het voorrecht heeft ook de andere toestandente creëren (MC, 171; HA, 202).

Dezee creatieve samenstelling hangt nauw samen met het dubbelfenomeen van de boom.
Dee boom die in de genoemde mythen reeds een belangrijke meetkundige rol speelt, kan
namelijkk om te beginnen gerekend worden tot twee families. De voormalige 'spil' en 'as'
kristalliseertt als volgt uk in een reeks opposities: die van de palm- en de pruimenboom.
Dee kern van de pruimenboom is massief en hard en niet aan bederf onderhevig

(imputrescible),(imputrescible), de kern van de palm is daarentegen zacht en wordt als meel gebr
("dee Warau gebruiken het zelfde woord, aru, zowel voor manioc-meel als voor meel van
dee palm", MC, 199; HA, 233-34). Beide bomen leveren voedsel: de pruimeboom 'extern'
voedsel,, de palmboom 'intern' voedsel. Deze opposities zijn vervolgens af te lezen aan de
eigenschappenn van de "houten bruid" (HA, 219, 226) die de metamorfose blijkt te zijn
vann het dolle horungmeisje (M2i2-2i«):

Wanneerr de houten bruidegom of de bruid van de stam van een palmboom komen, zijn zij
voeders.. Zij voorzien hun aanverwanten van meel (de bruid in Mra*.«) of vis (bruidegom in M24»
enn we weten dat, vanuit het perspectief van de Warau, de meel-vis groep 'echt voedsel'
^cwrfitiMTftt Maw Immt He hnuten hmid echter voort uit de stam van de pnnmenboom. dan speelt
zijj de rol van minnares en niet van voedster. Bovendien is zij een negatieve minnares (ze kan niet
wordenn gepenetreerd) in plaats van een positieve voedster. De bijl zal de voedster vernietigen,
maarr juist de minnares voltooien (HA, 234-35).

Alss we deze mythen nu invoegen (replacer) in de grotere groep van mythen van de
Bororoo en de Gé, dan volgt daar volgens Lévi-Strauss uh dat de "wereld van de mythologiee rond is" en "een gesloten systeem vormt" (MC, 201; HA, 236). Maar rond betekent
nogg geenszins 'bol' of 'hol'. Anders gezegd, hoe laat Lévi-Strauss de tweede dimensie
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promoverenn tot de derde dimensie, en hoe 'evolueren' deze gezamenlijk tot een formeel
enn abstract niveau, tot een wereld van relaties?
Omm een hoger abstractieniveau te kunnen bereiken, moet eerst worden gewezen
opp de 'houten bruid' van een Guiana-mythe (Mj» ) die op etiologisch niveau een bepaalde
functiee heeft: het verklaren van de oorsprong van de frictie-techniek om vuur te maken
(HA,, 240). Het gaat om een techniek waarbij een stokje dwars op een stuk hout
geruislooss wordt rondgedraaid zodat er een hoge wrijvingswarmte ontstaat. Deze
techniekk wordt vervolgens tegenover de zogenoemde techniek van percussie geplaatst
(ketsendee vuurstenen) die in een andere Guiana-mythe voorkomt (M200) Beide technieken
warenn bekend bij de indianen. Vooral de techniek van frictie behoort tot de seksuele code
(dee percussietechniek moet eerder tot de akoestische code worden gerekend): "Het is
bekendd dat technieken voor de productie van vuur door middel van draaiing (of door
frictie)frictie) een seksuele connotatie hebben in verschillende delen van de wereld, en zeker in
Zuid-Amerika:: het passieve hout wordt vrouwelijk genoemd en de stok, die men
ronddraaitt of voor- en achteruit beweegt, mannelijk" (HA, 246). De oorsprong van vuur
kann zo aan een imaginair, technisch en seksueel niveau worden gekoppeld: in M2» is
namelijkk de imaginaire voorloper van de oorspong van vuur de kikker die vuur braakt; in
eenn andere Guiana-mythe (M372, als intermediair tussen Mb» en M^e) is de imaginaire
voorloperr een oude vrouw die vuur maakt door knetterende vlammen uit haar anus op
brandhoutt te richten.
Lévi-Strausss stelt nu de volgende hypothese op: "Als we uh de twee mythische
propositiess concluderen dat vuur geproduceerd door frictie oorspronkelijk werd uitgebraakt,, en dat vuur door percussie oorspronkelijk door excretie werd geproduceerd, dan
leidtt dat tot de volgende vergelijking:frictie: percussie :: mond : anus." (HA, 246). Deze
vuur-analogjee leidt, via tal van andere Hchaams-analogieen, waarbij penetratie (van een
hollee boom) en excretie in relatie tot mond, anus en vagina (menstruatiebloed) een rol
spelen,, tot de reeds geformuleerde gedachte, dat de Guiana-mythen de inversie
(regressie)) van de Ge-mythen vormen. Meetkundig gesproken zyn we nu 180° verwijderd
"vann ons beginpunt" (noire point de depart, MC, 216). Aan de uitdrukking "beginpunt"
beantwoordtt echter realiteit noch begrip, en dat geldt eo ^pso voor het eindpunt.
Omm de beweging van convertibiliteit te voltooien, staat Lévi-Strauss niets anders
tee doen, zo zou men zeggen, dan de halve cirkel sluitend te maken. Dat is ook heel wel
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mogelijk,, "maar als we nu, in plaats van ons op een volmaakte manier en in één keer naar
hett beginpunt te begeven, op langzame wijze op onze schreden trachten terug te keren,
dann verschijnen er andere verbindingen die, zoals de topografen zeggen, 'bretels'
(bretelles)(bretelles) vormen, die ons in staat stellen onze mythe te verbinden aan de vde andere die
wijj reeds hebben bestudeerd*' (MC, 216; HA, 253). Waarom zo handig gebruik maken
vann deze 'bretels'? Het lijkt er op dat er - met betrekking tot de Warau-mythe Mm- nog
ietss anders moet worden aangetoond dan de inmiddels welhaast ten overvloede
geïllustreerdee logica van wederkerigheid. "Deze verkortingen (raccourci, kan ook met
'ellips'' worden vertaald) gaan langs de binnenkant van de bol: waaruit zou moeten volgen
datt de wereld van de mythen niet alleen rond is, maar ook hol" (creuséf (MC, 216). Het
stambegripp van de 'holle boom' bepaalde - subreptief a posteriori - van meet af aan de
archi-textuurr

van de

'holle wereld'

met

zijn

dominante

mythomatica

van

interieur/exterieur.. Het inerte residu moet altijd al hol, of beter, leeg geweest zijn. Is er
éénn absolute leegte (geweest)?
Resumerendd kan worden gezegd dat de mythologie van de honing in allerlei
variatiess 'verlies* thematiseert. "In de eerste plaats het verlies (la perté) van honing" ..
"enn dan het verlies van wild vlees" .. "verder het verlies van cultuur en de kunsten van de
civilisatie"" .. tenslotte een verlies dat veel ernstiger is dan alle andere: het verlies van de
logischee categorieën zonder welke de mens niet meer de oppositie tussen natuur en
cultuurr kan conceptualiseren en niet meer de verwarring van de tegenstellingen kan
overwinnenn (surmonteff (MC, 221). Deze mythen beschrijven 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
congruentie,, waarmee de hypothese wordt bevestigd, dat "de mythologie van honing en
diee van tabak symmetrisch overeenstemmen", heeft Lévi-Strauss nu het vermoeden dat
"diee hypothese onvolledig (incomplete) is" (MC, 222). Deze onvolledigheid "duidt op de
aanwezigheidd (la presence) van een constitutief hiaat (un écart constitutif) tussen de
inhoudd van de mythe en zijn vorm" (ibid.). Voor het eerst wordt hier de dichotomie
tussenn inhoud en vorm als constitutieve ma-thesis gepresenteerd, dat wil zeggen als
metafysischee en geenszins als semiotische oppositie.
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Eenn unieke mythe: eea herstelde Is».
Voorr bet structuralisme heeft de kwestie van de a priori 'lege begrippen' (A SI, B 75; A
155,, B 194; A 220, B 267; A 259, B 315) volledig aan geldigheid ingeboet. Volstrekt
zuiveree begrippen bestaan eenvoudigweg niet, relaties werken altijd als effecten van
relatievee leegtes. En dus kan de mythomatica van de lege en holle ruimtes (die geen a
priorii zuivere vormen zijn) alleen worden gedemonstreerd volgens een regressief en
progressieff procédé, «imiltanefeme, ofwel een oneindige pro- en paraleptische limhatie1.
Elkk punt is een scharnierpunt omdat punten en ogenblikken slechts grenzen zijn, dat wil
zeggenn onverhulde plaatsen van relatieve inperking.2 Vrijwel aan het einde van de

MythologicaMythologica 's merkt Lévi-Strauss op dat hij "geleidelijk aan tot de conclusie is gekome
datt de mythe van de nestrover een scharnier-fiinctie («i róle de chamièré) speeh in het
mythologischee systeem van de twee Amerika's" (HN, 457; NM, 510). De
totaliteitswerkingg van de structurele analyse is, geleidelijk aan, gericht en afgestemd op
hett doel van universele, restloze scharnierbaarheid.
Zelfss formeel gesproken kan herstel van verlies nooit tot een volstrekte symmetrie
leiden.. Een activiteit van 'herstel' (door 'roken') is slechts een betrekkelijke
spiegelgestahee van 'vernietiging' (door consumptie van rauwe honing). In een totaal
scharaierbaarr en reflexief universum is sprake van oneindige reversibiliteit, ogenschijnlijk
tijdlozee omkeerbaarheid van plussen en minnen, geen vernietiging, geen verlies, geen
herstel.. Ergo: alleen een bepaalde leesrichting - en dus TJngevmg met het onvermijdelijke
effectt van een bepaalde negerende interpretatie - kan een gewenste sequentie van
destructiee en constructie opleveren, zodat bijvoorbeeld de mythen van tabak en honing
alss een doelmatige keten kunnen worden begrepen. Zonder leesrichting, zonder een bepaaldee oriëntatie, is er geen zin.
Alleenn door een al dan niet subreptief verlangen, een gewenst perspectief kan een
paradigmatischee verzameling worden geïnterpreteerd als een bepaald vervolg,
bijvoorbeeldd als reparatie, als herstel van een breuk: "de functie van tabak bestaat in het
reparerenn (re/aire) van datgene wat de homng&nctie heeft vernietigd (a dé/ai f), dat wil
zeggenn het herstellen (rétabtir) van een verbinding (commumcathm), tussen de mens en
dee bovennatuurlijke orde, waar de verleidelijke macht van de honing (die niets anders is

11
2

Qf inlamdaanse terminologie: "ietfringaea", vergdiflc: A146-147/B186-187 es A155/B194)
Veqgeojk:A169/B211. .
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dann die van de natuur) op aanstuurt om die te onderbreken (1 'a conduit a mterrompreY
(MC,, 222). Het 'dolle meisje' heeft in de structurele analyse dezdfiie functie als *Isis' in
dee transcendentaalfaosofie. Deze dolmakcode ongestelde Isis is nodig als excessief
lustobjectt en moet tegelijk symmetrisch-rcgdmatig verdwijnen - zij is onderworpen aan
dee Regel. Zij moet oplossen in de mythologische dynamiek, een oplosmiddel dat kennelijk
tott doel heeft het rationele totaal-herstel van de noodzakelijke interruptie (de kracht die
ooitt heeft verwondt, moet toch ook het bloeden kunnen stoppen?). Haar ongesteldheid
enn haar gewond-zijn moet worden ondergaan en worden begrepen als herstelling - het
wass verlies met een zin. Deze activiteit van heling, richtingbepaling en wetgeving mag
niett van Isis uitgaan (zij is altijd lijdend voorwerp). In de optiek van Kant moet Isis a
priorii één redelijke natuur (geweest) zijn en a posteriori één worden, volgens LéviStrausss moet Isis altijd gespleten zijn, als inert uitgangspunt van het onmogelijke streven
tott volledig herstel.
Dee paradox van de honing - van een geworden eenheid - moet tegelijk worden
opgelostt (geliquideerd). De weerannige Gemeinsinn wordt gearticuleerd in relationele
categorieën,, we moeten immers bedenken dat 'rauwe' honing (zonder water) gelijk staat
aann vergif (evenals gekookte tabak) en dat gerookte tabak (met vuur) een heilig
genotmiddell is, evenals gefomenteerde honing (maar in water opgeloste tabak is een
braakmiddel): :
alleenn door de mythen op deze wijze te begrijpen, is het mogelijk om een gemeenschappelijke
noemerr te vinden voor alle verhalen waarin de heldin een meisje is dat gek is op honing, hetzij zoalss bij de Chaco - dat zij wat honing betreft daadwerkelijk een gubdgaard is, hetzij dat de
mythen ttaaff voornamelijk beschrijven als hunkerend naar een huwelijkspartner (M]3s-i36, M») of
eenn geadopteerd kind (M^j, M ^ ) , en soms beide tegelijk (MMi, M i * ^ Nfess), zodat aldus het
ideee van 'wittebroodsweken*1 tot zijn uiterste grens (son extreme limite) wordt doorgevoerd, zoals
hett bij ons door bet gedicht van Baudelaire woedt gefflustreerd in de manier waarop de
verwantschapsrelatiess zich verenigen in de geliefde persoon:

11
In het Nederlands gaat hier een ansocHitif verloten. Zowel in het Franse tune de miei als het Engelse
honeymoonhoneymoon bestaat een verband tossen honing en geoorioofifc seksuele lusL
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Menn enfant, ma soeur

M^kmd, zusje mijn,

Songee a la douceur

Hoe moot zou het zijn

D'aUerr la-bas vhrre ensemble!

Om samen te leven daarginder!

(MC,, 254)'

Dee mannelijke hoofdpersoon van de Bororo (bet incest-karakter van de uitgesloten
jongenn (du gargon cloitré) ontmoet op deze wijze zijn vrouwelijke spiegelbeeld in het
gulzigee meisje, zijn zuster, zijn vrouw. De verscheidene patri- en matrilineaire
verwantschapsrelatiess van de Bororo en de Gé worden gemengd maar niet verward, ze
wordenn op kruiselingse wijze, als in een chiasme, uitgewisseld. "Dit kan geen toeval zijn"
(/// ne peut s 'agir d'un hasard, MC, 290). Maar wat wil 'geen toeval' zeggen? Het is in
dee eerste plaats volgens Lévi-Strauss geen verzinsel maar een 'bloot feit' dat met
"hetzelfdee bamboe-mes" (Ie même couteau de bambou) jongens en meisjes ritueel
wordenn ingewijd (om de voorhuid bij jongens af te snijden en het maagdenvlies bij
meisjess door te prikken). Het hoUestambegrip krijgt met dit schema van het bamboe-mes
eenn nieuwe enfinaleloot Het gebruik van het bamboe-mes zou namelijk duiden op een
"equivalentiee van de seksen ondanks hun klaarblijkelijke verschillen" (MC, 294; HA, 343344). .
Mett deze unieke mythe wordt de kantiaanse "mythico-deductieve" (ibid.)
onderschikkingg van de esthetische vriendschap gedecentreerd: honing en tabak zijn - net
zominn als rede en gevoel - geen zuiver te scheiden substanties. Het precieze effect van
Lévi-Strauss'' deconstructie kan als volgt worden uiteengezet. In het besluit van de Leer
vanvan de deugd, aan het einde van §46, beschrijft Kant een vriendschap die gekenmerkt
wordtt door "de zoetheid van gevoelens" waarbij zetis personen kunnen "samensmelten"
enn deze vriendschap is "iets zo teders (etwas so Zartesf dat die toestand zich ook "geen
momentt kan verzekeren tegen onderbrekingen" (6: 471, spatiéring van Kant). Deze
honingachtigee vriendschap zou kenmerkend zijn voor "ongecultiveerde personen". Vanuit
Kantss perspectief geldt dat niet alleen voor het "volk" om hem heen, maar uiteraard ook
voorr alle wilden in en rond het tropische oerwoud, in zijn optiek moet éat esthetische
vriendschapp ondergeschikt zijn en blijven aan de zuiver morele vriendschap, en daarom
liquideertt hij deze vriendschap. Dat wil zeggen, hij doet het voorkomen alsof tedere
11
Uh Us Fteurs du mal, de eersteregelsvan het gedicht L'invitation au voyage. Vertaling door Peter
Verstegen. .
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vriendschap,, zuiver ethisch gezien, in alle gevallen vanzelf in rook opgaat: "in alle
gevallenn (aufalle Falie) kan de liefde in de vriendschap geen q^ec* zijn, omdat een affect
inn de keuze blind en in de voortzetting in rook opgaat iyerrauchend? Deze kantiaanse
honing-- en tabaksmetafysica wordt door Lévi-Strauss gedeconstrueerd.
Tochh vormen de mythen nog "geen homogene groep" (HA, 344). Een complexe
transformatiee is nodig om dit "probleem te overwinnen (surmonter) en een reële
equivalentee relatie tussen de mythen (une relation réelle d'equivalence entre les mythes)
tee verkrijgen" (MC, 295).
Inn het verhaal van een nieuwe Tacana mythe Mn worden alle opposities uk de
voorgaandee mythen-groepen gethematiseerd (een reeks die naar believen kan worden
verkortt of verlengd met opposities als vrouwelijk : mannelijk :: lang : rond :: klopgehiid :

fluhgehiidfluhgehiid :: heel: half:: groot: klein :: diep geluid : schel geluid :: hol: massief). Dez
laatstee mythe vormt aldus een 'spil' - een 'laatste' loot van de stam - waar de andere
mythenn zich om heen slingeren (MC, 303; HA, 353), maar anderzijds zijn om deze spü
evenn zovele verhaallijnen gewikkeld als het aantal mythen dat tot nu toe is geanalyseerd
(volgenss het genetische proces van de snel aangroeiende segmenten van de bamboestok).
Dee status van deze spil is derhalve relatief en wordt geheel bepaald door de ingeslagen
leesrichting,, de kluwen van (ver)wikkelingen> kortom, door het perspectief van waaruit
tott nu toe is gewerkt. "Deze onzekere relatie is zonder twijfel de prijs die betaald moet
wordenn voor het trachten te begrijpen van een gesloten systeem (un systems closf (MC,
304). .
Zoalss gezegd: volstrekte reversibiliteit heeft de schijn van tijdloosheid, maar is
tegelijkk ook 'zinloos' (zonder perspectief; zonder leesrichting, zonder horizon). Om het
systeemm op een dynamische manier sluitend te krijgen moet het lokale sütuihaneïsme ook
weerr ondergeschikt worden gemaakt. Anders kan immers M »

als "interne

syntagmatischee keten" in geen enkel opzicht worden onderscheiden van de "externe
paradigmatischee verzamelingen" van alle vorige mythen. Met andere woorden, het reeds
genoemdee probleem van het "listig" af- en toenemen van relaties keert terug. LéviStrausss noemt het nu het "paradoxale resultaat van de inulti-dimensionaliteit van het
mythischee veld" en lost het probleem als volgt op:
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Hett onderscheid tassen een interne syntagmatische keten en e » externe paradigmatische
verzameling,, dat aanvankelijk helder was, is zowel theoretisch als praktisch geneigd te verdwijnen
{tend{tend a s'abolir), want zodra het mythische veld eenmaal is ontstaan, definieert de arbitrair
gekozenn as (l'axe arbitraire choisi), ter exploratie van dat veld, tegeüjkertijd de serie, die dan
noodgedwongenn de rol van syntagmatische keten zal speten, en tevens de transversale relaties op
elkk punt van de serie, die dan functioneren als paradigmatische verzamelingen. Afhankelijk van
hett perspectief van de analist kan elke serie als syntagmatische keten of paradigmatische
verzamelingg dienen, en die oorspronkelijke keuze (ce choix initial) zal het karakter (syntagmatisch
off paradigmatisch) van alle andere series determineren (MC, 305; HA, 356).

Waarschijnlijkk vanwege deze bedreigende 'totale' indifferentie moet de mythe M^a in
absolutee zin worden onderscheiden (qui Ie differentie dans ïabsolu)

van alle vorige

mythenn (MC, 306). Onder voorwendsel dat elke willekeurige interpretatie wel op het
'blotee feit' van de tot nu toe blootgelegde structuren zal stuiten, verleent Lévi-Strauss
zijnn eigen perspectief absolutie en verschijnt er als vanzelf een ware kloof: "Een kloof
verschijntt (un décaJage apparaat) tussen M ^ en de mythen die we tot dezelfde groep
hebbenn gerekend: deze mythe is tegelijk verwant aan, en meer dan de andere (plus
ququ 'euxf (MC, 306). En deze onmetelijke kloof verschaft het mythomatische gedoe een
totalee zin. De Tacana-mythe heet niet voor niets logischerwijze complexer (logiquement
plusplus complexe).
Dezee mythe zou subreptief meer aspecten transformeren dan alle voorgaande die
daarmeee direct degraderen tot "semi-mythen". Vanwege deze onvermijdelijke schijn
komenn we middels "een unieke mythe" (un mythe unique) - minstens zo uniek als het
uniekee schema van de referentiemythe Mi - in een "meta-groep" terecht, waarin een
mythee "voorziet in een leemte (combler la carence) (omdat een opvoeding uitsluitend
bestemdd voor de ene sekse niet anders begrepen kan worden dan als een tekortkoming
(manquer)(manquer) ten aanzien van de andere sekse), door over te gaan tot de derde oplossing (a
JaJa tierce solution) van een gelijke (egale) opvoeding voor iedereen, en zoveel mogelijk
gemeenschappelijkk gegeven" (MC, 307). De interne kloof heeft het effect van symmetrie,
vann gelijke behandeling. Uitgaande van de oorspronkelijke keuze - ce choix initial van
Mii die alleen subreptief schematisch contingent kan zijn geweest - stuiten we via het
'voorafgaande'' vlechtwerk op de inversie van de oorspronkelijke leegte (la carence
initialeinitiale ) in de vorm van een spil:
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Allee mythen die wij tot nu toe tot dezelfde groep als M303 hebben gerekend verwijzen naar de
opvoedingg van jongens of meisjes apart, maar nooit van beidetegelijk... In dat opzicht is M303
vernieuwend,, want deze mythe is een verhandeling over een gemengde opvoeding, die plaatsvindt
opp de banken van dezelfde school (la même écok), waar de Emik van de Gé-ramilie en de Sofie
vann de Guyano-Aroazone-Ëunflie op zitten (MC, 306).

Lévi-Strausss refereert aan Rousseau en interpreteert aldus het paradigma van de Tacanamythee als een verhaal over een getransformeerde meta-mythe van het ideale schema van
gelijkheidd en broederschap, als een sublieme gelijkwaardigheid van beide seksen, niet
langerr gepredestineerd door een asymmetrische, seksistische machtsverhouding: de
uiteindelijkee vereffening van het initiële, gewelddadige verschil dat het effect was van
uithuwelijkingg (ce choix initial).
Dee metamythe van 'Emile en Sofie' is enerzijds semantisch een voltooide
gedachtee te noemen. Toch is de Tacana-mythe formeel een arbitraire positie, een triviaal
tooisell in het proces van de logica van holle vormen, het resultaat van een subreptieve
leesrichting.. De bamboe-feiten en de gevlochten schema's zijn zoals alle netwerken
slechtss enkele, tamelijk willekeurige, loten van een suggestieve inertie, waarin het
stambegripp wortek. In relatie tot alle voorgaande ketens zou de structurele betekenis van
M3033 begrepen kunnen worden als de verspilling van spillen of de verwinding van
windsels.windsels. Met deze inhoudelijke voltooiing - ofwel het formeel liquideren of dissolveren hangtt ook een structurele consequentie samen: de spil scheidt en verbindt twee volstrekt
arbitrairee punten, een virtueel referentiepunt (Mi) en een virtueel culminatiepunt (Maa).
Lévi-Strausss noemt het uitwissen van het verschil tussen syntagma en paradigma een
verliess (er moet een prijs worden betaald), maar deze uitwissing heeft ook een

subreptievesubreptieve winst: door de verspilling wordt tegelijk de relatie tussen structuur e
gebeurtenis,, tussen üjd(loosheid) en het (inerte) residu getransformeerd.
Dee structurele analyse beoogde eigenlijk niets anders dan de relatie tot het inerte
residuresidu om te keren: dit residu is niet meer de ene versluierde basis die vooraf gaat aan de
structuraliteit,, maar een onderdeel van een altijd al zinvolle gespletenheid die via de
complexee liquidaties van relaties een menselijk paar - waarom ook niet: een ideaal

11

Emile en Sofie zijn de leerlingen in Emile, het traktaat over & opvoeding van J.J. Rousseau.
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humaann paar - tot schijnresultaat moet hebben (éh paar is en bujft natuurlijk het effect
vann een gewenste leesrichting: een structureel noodzakelijke illusie). Het arbitraire begin
vann stnicturtüitett, ais ogenschijnlijk één vertrekpunt, is nu als 'voorafgaand moment'
gelieerdd aan de positieve spil van de herstelde Isis. Maar deze spil zou geen
culminatiepuntt zijn als er niet ook een tweede 'moment' aan zou kunnen worden
verbondenn - een symmetrisch eindpunt.

Eenn reeks onvoorziene giften.
Dee prijs van simplificatie en reductie, die nu eenmaal voor een bepaalde leesrichting
betaaldd moet worden, rendeert gelukkig ook nog op een andere manier. Er kan namelijk
terter afsluiting van het systeem een relatief makkelijke weg worden gevolgd (het zou ook
anderss kunnen, maar dan "ten koste van een extra inspanning voor de lezer (auprixd'un
efforteffort supplementaire pour Ie Iecteur)n(MCt 326). Allerlei geboden en verboden in relatie
tott 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
wordenn weergegeven. De mythomatica van de holle vormen krijgt, zoals gezegd, haar
beslagg in een subreptieve bouwkunst. Het prisma is de eerste 'bouwsteen* van een
bouwkunstt van holle, akoestische systemen: holtes van taailichamen en andere
akoestischee lichamen. Omdat "het structuralisme volstrekt teleologisch is" (HN,615; NM,
687)) kunnen ook de allerlaatste lacunes, die de honing- tabakmythologie nog scheiden
vann de verzameling mythen over voeding, worden in- en aangevuld. Ze omlijsten de
hoofdschotell (wellicht ten overvloede: met 'hoofdschotel' bedoel ik de eerste
paradigmatischee verzameling M W 2 , georganiseerd door de relationele categorieën 'rauwgekookt'.. Die verzameling wordt hier overigens opgerekt: Mi-20, zie: MC, 258; HA, 302)
Dee meticuleuze uiteenzetting van de akoestische code heeft vooral de bedoeling
omm een maximaal effect te bereiken met een akoestisch detail uit de Tereno-mythe MM
(ziee hierboven). Tijdens de analyse van de cyclus van destructief vuur-^ tabak -* vlees ->
kookvuur-»» jaguar -> destructief vuur (in M7.23) "was het niet nodig te wijzen op een
detaill van M24, dat echter nu in een algehele zoektocht naar herstel, rekening houdend
mett de voorgaande overwegingen, op de voorgrond moet worden geplaatst: de held slaat
zijnn sandalen tegen elkaar om makkelijker honing te kunnen vinden" (HA, 334-335). Hij
roeptt met andere woorden om honing door middel van een lokkende "kloproep" (appel
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cogné).cogné). In de woorden van Derrida: Lévi-Strauss heeft een 'roep' verstopt in dezelfiie act
waarmeee hij een 'ontbrekend motief (CC, 72) ontdekte.
Middenn in een mythe, die centraal stond in de demonstratie van de vuurcirkel,
verschijntt zo paraleptisch een centraal motief van de honingmythologie. Op basis van dit
akoestischee detail blijkt er een logische, en wel eeafono-oto-hgische1

relatie gelegd te

kunnenn worden met een Tacana-mythe Mas. die wederom *het verhaal van de nestrover'
verteltt (de hoofdpersoon is een slechte jager maar wel een uitstekende boer)."De
verwantschapp tussen de Tacana-mythe en de Tereno-mythe is onbetwijfelbaar" (HA,
337):: het maken van een klopgeluid is, in de verte, gerelateerd aan het luisteren naar een
klopgeluid,, respectievelijk in M24 en MsofeD ee schakel tussen de Gé-mythe (M24) en de Tacana-mythe (M303.) wordt
gevormdd door klopgeluid (percussie): in de Gé slaat de hoofdpersoon zijn sandalen tegen
elkaarr "om gemakkelijker honing te kunnen vinden", terwijl in de Tacana-mythe de
hoofdpersoonn boven in de boom een geluid hoort waarvan hij denkt dat het wordt
gemaaktt "door iemand die op zoek is naar honing". In de gehele Mythological

spelen

akoestischee tekens en de akoestische code een cruciale rol, maar vooral in het laatste deel
vann Van honing tot as (De instrumenten van de duisternis) is de aandacht gericht op tal
vann muziekinstrumenten waarmee de akoestische dialectiek van holle en massieve vormen
kann worden voltrokken: ritmes, fonologische schema's in relatie tot zogenoemde
idiofonenn - akoestische instrumenten als rammelaar, snorrebot, stampstok, sistrum,
klepperr etc. - die het holle stambegrip verder schematiseren.
Omm 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
houtt eerst worden uitgebreid, bijvoorbeeld met behulp van een Tukuna-mythe Msw
11
In Otobiographies staat het taalspel van auto-oto centraal, kortweg te karakteriseren als bet 'ik' dat
naarachzelfhiiitot,OTzichzi^toespr^ ^
inett vernemen ofbegrijr^beharw dan in bet be^
zdff niet is. Derrida gebruikt de term "dislocatie". Dat het awditkw aspe<«, en daannee de thematiek van
Aiythohgica's^<paó<mfmsiiifatécaigg^e
dee otologic, aan het einde van het tweede deel van de
vann een afsluiting moet oproepen, de suggestie van een mytho-oto-logischc zelf-gehoorzaamheid, kan ik
niett als toeval zien. De ototogisch-otonoom gestelde grens tussen tntimrsivfcmftwl en empirisch is wel
verplaatstt Derrida trekt uit een dergelijke verplaatsing de volgende conclusie: "waar bet paradoxale
probleemm van de grens wordt gesteld, daar wordt deze l ^ d ï e ... eenessentfeofeentianscendentaliteit
zouu scheiden van een r^Tiarh feit, of.. een empirischfiatvan iets dat niet empirisch is - daar wordt
dezee lijn zelf onduidelijk. De «nattering wordt gespleten: de eenheid, de identiteit ervan wordt
onplaatsbaar.. Wanneer de identiteit een dislocatie is, dan moet ook het probleem van de autos, van het
autobiografische,, volledig opnieuw worden herzien", The eat of the other. Otobiography, Transference,
Translation,, 44-45.
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waarinn een instrument voorkomt - een klepper (cktquoir) - dat een typisch geluid maakt,
eerderr een lawaai overeenkomstig het geluid van de sandalen in M& (en vermoedelijk
hoordee ook de hoofdpersoon in M303* dit kleppergehiid). In MM3« worden ook drie
verschillendee boomsoorten genoemd waarvan de kern wordt gebruikt voor de
vervaardigingg van muziekinstrumenten (de schors voor kledingstukken en maskers).
Vanuitt een aangrenzend taalgebied komen we meer te weten over de soorten: "De Tupinaamm omvat verschillende soorten waarvan de Cecropis peltata, de trommelboom, het
vaakstt in de literatuur voorkomt. Deze boom wordt zo genoemd omdat zijn stam van
naturee hol (naturellement creux) is en geschikt is om dat instrument, evenals de ritmestok
(Ie(Ie baton de rythmé) en de hoorn {la trompe\ te maken" (MC, 314; HA, 364). Bij de
Bororoo komt ook een soort klepperinstrument voor, dat wordt echter niet van een holle
stamm van de embaüda boom, maar van bamboe gemaakt (ook van nature hol). De
parabaraparabara is een instrument bestaande uit een bamboestok die over een lengte van dertig é
vijftigg centimeter is gespleten. Bij tal van ceremonies (begrafenis, installatie van een
nieuww opperhoofd, bruiloften) klinkt het "droge, ratelende geluid" van drt instrument
(MC,, 320; HA, 371). De Tereno gebruiken een soortgelijk instrument waarbij twee
stokkenn tegen elkaar worden geslagen (bate pau in het Portugees, een associatie met
vuurstenenn ligt voor de hand). De Uitoto geloven dat zij contact maken met hun
voorvaderenn als ze met hun voeten op de grond stampen. En dat brengt ons wederom,
semantischh gezien - twee voeten, twee oren - dicht bij het klopgehiid van de twee
sandalenn 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 M3Jo nog een vierde boom aan het rijtje worden toegevoegd,
ditt 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 wordt onder andere
drumstokkenn gemaakt. In M310 zingt de demiurg Dyai terwijl hij zichzelf begeleidt door
mett dergelijke stokken op een stuk bamboe te slaan.
Tott nu toe zijn er drie soorten percussie-instrumenten onderscheiden: de klepper,
dee ritmestok en de holle trom (met de massieve druinstokken). Deze groep
muziekinstrumentenn is homogeen, in de zin dat zij allemaal een discontinu geluid maken,
zee bestaan ook allemaal uit twee onderdelen, vervaardigd uit hol of uitgehold hout (in de
Chaco-mythenn bestaat een homologie tussen de uitgeholde (évidé) stam, het vat voor de
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medee en de trom). Maar binnen deze verzameling zijn ook zeker naar vorm en gebruik
verscholenn en contrasten aan te wijzen. De instrumenten kunnen in een dubbel
geïnverteerdee relatie tot elkaar worden geplaatst:

Dee houten trom en de ritmestok zijn beide holle cilinders, de een kort en dik, de ander lang en dun.
Dee tram krijgt passief slagen van stokken of van een houten hamer, de ritmestok komt in de
handenn van een uitvoerder tot leven, zijn gebaren verlengend en vergjxïtend tot aan de merte grond
(jusqu(jusqu 'au sol inerte) die de trillingen doet resoneren. De klepper, daarentegen, is tegengesteld aan
zowell de ritmestok als de trom - want de laatste twee zijn over hun hele lengte hol, terwijl de
klepperr slechts gedeeltelijk gespleten is, exterieur en overdwars (MC, 332; HA, 384).

Hett rituele gebruik van de parabóra heeft de disjunctieve

functie om een demon te

verjagenn of uit de buurt te houden, terwijl in M310 de klepper door de jaguar wordt
gebruiktt om een conjunctie tot stand te brengen tussen een menselijk wezen en demonen
(allee 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
enee stok is een symbool van macht, de commandostaf, uit de kern van de boom
HolocafyxHolocafyx balansae gesneden {Ie bdton de commandement, mannelijk attribuut, wellicht
eenn stampstok) en de ritmestok van bamboe, een vrouwelijk attribuut. Omdat met deze
stokkenn een seksuele differentie is ingesteld, en de eerste stok geen muziekinstrument is,
moett er - logisch gesproken - nog een mannelijk muziekinstrument worden onderscheiden:: "Het masculiene muziekinstniment is dan de rammelaar {Ie hocheff

(MC, 333).

Rondomm de commandostaf kan nu een chiasme van hol-massief, doorboord-gespleten
wordenn onderscheiden.

Dee mythen, mits behoorlijk geordend (convenablement ordemnés), lijken ons nu zicht te bieden op
eenn grote groep van transformaties met betrekking tot de verschillende manieren waarop een
boomstronkk of een stok hol is: het kan een natuurlijke of artificiële uitholling zijn, een opening
overr de lengte of overdwars, een bijenkorf, een drinkbak, een trom, eenritmestok,een pijp van
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schors,, een klepper, een jok1 .. In deze serie nemenrniiTadrimtrumenteneen middenpositie in
tussenn de extreme vormen die ofwel een schuilplaats zijn, zoals de bijenkorf; ofwel een val, zoals
hett juk (MC, 337; HA, 391).

Dee holtes of leegtes worden nu niet langer begrepen als tussenruimtes of Maten tussen
aposteriorii feiten, maar als daaraan gelijkwaardige elementen (een soort 'hogere'
lacunes).. Leegtes zijn altijd al 'gegevens* geweest die wezenlijk deel uitmaken van
structuren,, maar nu lijkt de mythologica welhaast te culmineren in een logificering van
aposteriorii klinkende, ritmiek van leegtes, stiltes, etc. Van belang hierbij is natuurlijk dat
ookk het inheemse etnobotanische systeem de bomen met lichtgewicht hout, en hun
frequentee transformatie in holle cilinders, tot een grote familie (grande familie) rekenen.
Lévi-Strausss volgt nu, naar aanleiding van twee Carib-mythen (M.3i9.32a\ een lijn die vanaf
hett begin van Van honing tot as was uitgezet: de overgang - equivalentie en oppositie vann honing naar tabak, via de symmetrie tussen holle stam (waarin honingdrank wordt
gemaakt)) en de boomschors (voor maskers voor heilig gebruik evenals tabaksrook), met
alss finaal akoestische doel de deconstructie en het symmetrische herstel van, kantiaans
gesproken,, het schema van mondigheid-onzegbaarheid, opgehangen tussen twee autosuggestievee momenten, een begin- en een eindmoment.
Dee ambigue status van het hollestambegrip als schuilplaats/val, scheiding/verenigingg omvat (ook letterlijk) de ambigue werking van de gevreesde en begeerde werking
vann honing-tabak-drank, in combinatie met heilig en profaan gebruik. Ik laat de analyse
terzijdee van het magische object de hetsiwa of wabu, dat formeel een inversie van de
klepperr is, maar qua ritueel instrument door Lévi-Strauss wordt geïnterpreteerd als
substitutiee van het sistrum (MC, 344-351; HA, 399-407). Vanwege deze kennelijk
noodzakelijkee 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
eenn relatief makkelijke weg te volgen, maar nu vergt hij toch wel erg veel van het pro- en
paraleptischee vermogen van de lezer: het sistrum komt niet feitelijk voor in Zuid-

Levi-Strausss gebruikt de term "cangue", de Engels vertalers gebruiken het woord "cang" en voegen er
tossenn haakjes aan toe: "a portable pülory", een draagbare schandpaal. Littré omschrijft "cangne'* als
"carcann portatif qui sert a use sorte snpphce usité dans TAxie". Er zon dus een 'Aziatisch' juk bedoeld
kunnenn zyn, gebruikt als een soort draagbare schandpaal Over dit foherwerktuig zegt Lévi-Strauss dat
hett begrepen moet worden als extreem hol-houten vall (of valstrik), over vorm en gebniuc zegt hrj wnkr
mets.. Voor het begrip van 'juk* volg ik Kants etynx>k)gk: coiuugnim.
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Amerika.. In plaats daarvan en bij gebrek aan net sistrum (a défaut du sistre, MC, 348;
HA,, 404) moeten sommige Zuid-Amerikaanse instrumenten de

sistrum-functie

toegewezenn krijgen in het structurele schema (deze structurele associatie is equivalent
aann die van de 'tabak' in het middeleeuwse Europa, waarop men volgens Lévi-Strauss
anticipeerdee door middel van het verbranden van was). Dit is vanuit het perspectief van
dee Amerikaanse mythologie een 'buitenaardse' onvoorziene gift.
Omm deze virtueel supplementaire functie te begrijpen moet de betekenis van het
sistrumm in de Egyptische oudheid ons helpen (ondanks de kloof in tijd en ruimte; LéviStrausss verwijst naar Plutarchus, HA, 402-403). Tussen al deze instrumenten van de
nieuwee en de oude wereld bestaat een "vreemde analogie'': zij kunnen allemaal
"instrumentenn van de duisternis" worden genoemd (MC, 348; HA, 404). Volgens LéviStrausss vervangen dergelijke instrumenten in het westen - hij noemt verschillende
Europesee en Chinese gebruiken - de klok of beL en mogelijk hadden zij tot doel te
herinnerenn aan "de wonderen en de angstwekkende geluiden die de dood van Christus
hebbenn gemarkeerd"(MC, 348; HA, 405) 1 . Maar het zou ook kunnen zijn dat we te
makenn 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
Amerindiaansee gemeenschappen, hield men in Europa niet lang geleden een ritueel
middelss het doven en het opnieuw ontsteken van de huiselijke haard, voorafgegaan door
vastenn en het gebruik van instrumenten van de duisternis. Dit geheel vond vlak voor
Pasenn plaats, zodat de soort 'duisternis' (ténèbres), dat in de kerk bestond tijdens de
dienstt met dezelfde naam (Tenebraé), zowel het doven van de huiselijke haard kon
symboliserenn als de duisternis die de aarde overviel (qui tomba sur terre) op het moment
vann de dood van Christus"(MC, 351; HA, 408) 2 .
Hett schema van de instrumenten ter verdrijving van de duisternis en de kloproep
terter conjunctie met honing (gezien de Chaco-mythe M w ) weet Lévi-Strauss nu door
middell van een tamelijk speculatieve inversie te koppelen aan een andere Chaco-mythe
(M30OO waarin "een exact tegengesteld geluid (un bruit exactement oppose) voorkomt: de
11

Om me bet effect van deze instrumenten te kunnen voorstellen, denk ik aan de Noord-Hollandse
gebruikenn van het vieren van luilak. Op de zaterdag voor Pinksteren maken sommige Nederlanders meestall jongeren - in alle vroegte op straat lawaai met pannen, deksels en ratels. Van Dale zegt over
luilakk gewoon: "het symboliseert de wintenieinona^ uitgedreven wordt*.
22
Onder het lemma 'ratd* vermeldt Van Dale wd een religieuze functie, "in rJe kerken wordt na het
Gloriaa op Witte Donderdag tot aan het Gloria op de zaterdag voor Pasen in plaats van de altaarschel een
ratell gebruikt".
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brrrumbrmimmbrum!! van de slang, als deze ach opmaakt om de homngverzamelaars op
tee stokken" (MC, 354; HA, 411). Allerlei voor de hand liggende seksuele codes
versterkenn de vermoedelijke oppositie tussen bet lawaai van de instrumenten van de
duisterniss en bet bromgehiid van het nieuwe instrument (een "figuratieve penis"): het
snorrebott (Ie rhambe, verwant aan de toukmhou uit de Pyreneeën, een instrument dat bij
dee Bororo ctigé heet (MC, 357; HA, 414).
Err zal nu door Lévi-Strauss worden nagegaan of er "een eenduidige correlatie
(«nee correlation untvoqué) bestaat tussen enerzijds de ktoproep van het hout en het
geluidd van het snorrebot en, anderzijds, de verbrande en verrotte wereld" (HA, 414.). De
relatiess worden zeer complex en haast niet meer te volgen. Zo blijkt bijvoorbeeld, dat het
contrastt tussen het snorrebot en óeparabóra "niet zozeer de oppositie tussen de rotte en
dee verbrande wereld reflecteert, als wd twee mogelijke benaderingswijzen van de
verrottee werekF(HA, 415). In de termen van de Bororo wordt aigé (een soort
watergeest)) uit het water opgeroepen, terwijl de ziel die door de parabaret wordt
verdreven,, zich naar het water toe beweegt. Dezelfde verdrijftechniek wordt door de
Seherentee uitgedrukt (in termen van kookvuur). Er kan met behulp van nieuwe mythen
zelfss een viervoudig contrast worden onderscheiden tussen enerzijds de nacht, conjunctie
vann seksen, met-linguïstisch gedrag en de instrumenten van de duisternis, en anderzijds
daglicht,, de disjunctie van seksen, gegeneraliseerd taalgebruik en het snorrebot ("overal
waarr het snorrebot bestaat, dient het de disjunctie van de vrouwelijke sekse en haar
terugplaatsingg aan de kant van de natuur, buiten de heilige en gesocialiseerde
wereUF(HA,, 418). Er duiken tal van problemen op, maar het wankele evenwicht dat
reedss aan het kookvuur was toebedacht - het verenigen van extremen en deze tegelijk op
redelijkee afstand (a distance wdsormablë) van elkaar houden, geldt ook nu als norm:

maarr dit keer is "de bemiddelende tam niet een zijnde af een onderscheiden object dat tussen twee
extremenn in is geplaatst. De mediane bestaat eerder in een evenwicht van teimen die niet intrinsiek
eenn extreem karakter hebben, maar die alleen extreem kunnen worden alsresultaatvan een
verslechteringg van derelatietot elkaar (MC. 362; HA, 421).

Alss de regelmaat van dag en nacht is verstoord, bijvoorbeeld omdat de dag uitgevallen is
(dubbel-nacht:: zonsverduistering, storm, water, verrotting, etc.) dan heeft het knetterende
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lawaaii van de instrumenten van de duisternis als functie om de nacht te verdoven (of
uiteenn te drijven). Maar als de nacht uitvalt (dubbel-dag: zon en maan, droogte,
verschroeüngg etc) dan is de bromklank van het snorrebot vereist om een 'eclips' op te
roepenn ofte lokken (af te smeken), zodat de dagen weer op 'redelijke afetand* tot elkaar
komenn te staan. Zo staan activiteiten van Verlichting en Verduistering in relatie tot
elkaar.. Kanüaans gesproken: de zuivere rede en het geëxalteerde genie hebben elkaar
nodigg en breken elkaar af. Maar volgens Kant had de vaststelling van een zuiver midden
tussenn die twee, noodzakelijk het einde van het genie tot gevolg: hij raakt zijn viiegkracht
kwijt. .
Dee wisseling tussen esthetich-ethische relaties is, zoals de wisselende helften van
eenn etmaal en de dichotomie van zinnelijk en bovenzinnelijk,

kosmologisch

gedetermineerd,, en dit vereist, by een verstoring van de regelmaat (dubbel-mannelijk of
dubbel-vrouwelijk),, de toepassing van het adequate instrument om een redelijke afstand
tee herstellen.1 Zo ontstaat "tussen de antagonistische tendensen een instabiel evenwicht
hetgeenn het mythische denken zijn dynamiek geeft" (NM, 311). Hoe is nu in dit labiele
evenwichtt en deze dynamiek de functie van de kloproep uit M M te begrijpen, als
onderdeell van het systeem van holle vormen? Hoe kunnen de ontbrekende puzzelstukken
opp hun plaats vallen?
Nadatt het detail van Mw als 'kleppergeluid' kon worden geïnterpreteerd, en
vervolgenss de klepper begrepen kon worden als mytheem in een schema van instrumenten
vann de duisternis, laten de discontinue geluiden van deze instrumenten en het continue
bromgeluidd van het snorrebot zich in een complexe, seksueel-kosmologische constellatie
plaatsen: :
hett snorrebot en de instrumenten van de duisternis bewerksteffligen nkt puur en siinpd conjunctie
off disjunctie. We moeten veeleer zeggen dat de twee instrumenten conjunctie teweegbrengen met
dee conjunctie en de disjunctie zelf zij koppelen de groep of de wereld in zijn geheel aan de
eventualiteitt (l'éventualité) van een van beiderelaties,die als gemeenschappelijk karakter hebben

(caractère(caractère commun) het uitsfrfre" van medtatie (d'exchire Ia mediation). Als de akoestische code

11

De duiding van de 'homofiele' reeksen als eea afwijking van de natnuriijke otoe inqjüoeeit dus niet dat
dezee combmatrés inferieur zouden zijn. Reeds op grand van bet incestverbod kan gesteld worden, dat
cultuurr als zodanig begrepen moet woeden als afwgldngentiansfbcniatkvandettatiniri^oide.
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eenn systeem vormt, dan moet er dus een denk type instrument bestaan, dat gerelateerd is aan de
actt van mcdiatie (MC, 364; HA, 423).

Dee lokkende "kloproep" blijkt in de 'honing-context' van M24 dezelfde functie te hebben
alss de smeulende sintels in de storm-context van Mi (van de referentiemythe): maar in
plaatss van naar een inversie van een nuttig object en een nuttige handeling (kookvuur),
wordtt dit keer gezocht naar de inversie van een muziekinstrument en een symbolische act
vann mediatie. Dit ontbrekende gegeven wordt gevonden in het gebruik van de kalebasrammelaar,, beter: het meervoud ervan, les hochets en calebasse, omdat dit instrument
meestall in paren voorkomt (zoals sambaballen). In Mi speek dit instrument een cruciale
rol.. De mythologische wereld is bijna rond, bijna een bol. Zoals volgens de analyse tot nu
toee de instrumenten ambigu gelieerd waren aan duisternis en honing, zo zal nu (moeten)
blijkenn dat de kalebas-rammelaar gelieerd is aan licht en tabak.
Ikk zal eerst in vogelvlucht de tabak-weg (de weg van tabak gaat over
uitwerpselen:: la 'route au tabac'passe par I'ordure) afleggen, om daarna stil te staan bij
dee 'act van mediatie1 waarmee de kalebas-rammelaar verband houdt We komen op deze
terugwegg Amazones tegen, die "dol zijn op tabak" (MC, 367; HA, 430), de inversie van
hett hottingmeisje (uitstotend en uitgestoten) - honing grensde al aan vergif en
uitwerpselenn - en ook vliegt de kolibrie voorbij (van nature dol op honing, maar hier
degenee die tabak met rammelaars verbindt). Er kan een nieuwe "paradigmatische
verzameling"" (M377-328) worden onderscheiden, die evenals M7.12 een mythologie van
tabakk is, zodat beide "een symmetrische positie innemen in relatie tot de eerste
paradigmatischee verzameling (i 'ensemble paradigmatique initial)" (MC, 374; HA, 435).
Noemenswaardigg is ook, hoe een verschil in tabakgebruik wordt opgelost met behulp van
eenn bijzondere grens: de volkeren ten zuiden van de Amazone-rivier (Iranxé, Bororo en
dee Chaco) waren onbekend met de consumptie van in water getrokken of afgekookte
tabakk (een cruciale inversie ten opzichte van honing). Kottom, tabak werd in dit
zuidelijkee gebied alleen gerookt (en vice versa). Dit probleem wordt mede door de
mythenn zelf opgelost: "alsof mythen, die voortkomen uit een regio waar tabak niet wordt
gedronken,, verwijzen naar de realiteit van een afwezig gebruik (ia réalité de l'usage
absent)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"
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(MC,, 376; HA, 436). Met "mameren congruent aan water" bedoeh Lévi-Strauss
waarschijnlijk,, dat in een zuidelijke mythe de rook van bifenwas wordt gebruikt tegelijkertijdd met /jarwMra-gehiiden - om een zonsverduistering (een versterking van de
betekeniss van storm-duisternis) te verdrqven: dit verbindt "de 'homngrook' met de
instrumentenn van de duisternis en de tabaksrook met de rammelaars" (HA, 443). De
rivierr vormt een soort krukas zodat zelfs vier verschillende rammelaars (met "antithetischee waarden", HA, 445) kunnen worden onderscheiden, waarna vervolgens de
conclusiee kan worden getrokken, dat de genoemde unieke Warau-mythe (M327) "op zijn
manier,, dat wil zeggen door paralepsis, de vereniging (/'union) van tabaksrook en de
ratell bevestigt" (446).
Alduss is de paraleptische weg van tabak zo goed als afgelegd - zoals gezegd in
vogelvluchtt - en kan er begonnen worden aan de analyse van functies van de kalebasrammelaar:: "er rest ons aan te tonen (;/ nous rests d montrer) hoe de kalebas-rammelaar,
inn relatie tot de instrumenten van de duisternis, een analoge rol vervult als de klokken in
dee Europese traditie waar zij de instrumenten van mediatie zija Er is echter niets nieuws
onderr de zon, want de missionarissen hebben al vroeg de analogie gezien " (MC, 384). In
eenn andere mythe wordt een halve kalebas op het water geslagen, zodat - volgens de tot
nunu geldige akoestische code - deze halve kalebas beschouwd kan worden als een
"prototypee van een instrument van de duisternis". Vanwege deze toepassing komt de
kalebas-rammelaarr weer dicht bij de ratel te staan:

hoewell dit instrument zeer verschilt, omdat het ene instrument verantwoordelijk is voor de
gemediatiseerdee en heilzame conjunctie met de bovennatuurlijke wereld, en het andere instrument
voorr de ^A^Shmnm en mrt-gemediatiseeide conjunctie met de natuur ofwel - omdat de
afoiigngtv^^ v«n matiatie altijd deze twee complementaire aspecten vertoont - de brute disjunctie
mett de cultuur en de samenleving. Echter, de afstand die deze twee typen instrumenten scheidt,
sluitt niet hun symmetrie uit; de afstand impliceert zelfe de symmetrie (elle VimpUque\ De
inheemsee systematiek bevat {recèle) inderdaad een invers bedd van de rammelaar, waardoor de
i»mnv»1aflrr nnfc Ai andere functie kan vervullen (MC. 386; HA, 447).

Wederomm blijkt dat "de demarcatielijn niet tussen de rammelaar en de instrumenten van
dee duisternis loopt, maar tussen twee toepassingsmogelijkheden van elk type instrument"
(HA,, 452, mijn CUTS), waarbij het criterium een matig of onmatig gebruik is (met als
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gevolgg con- dan wel disjunctie). Dit moet het verband met de kookmythologie plausibel
maken,, want een vollopende (par exces) of leeglopende (par défauf) kalebas is een vorm
vann "anti-koken" (MC, 394; HA, 458), terwijl twee stille operaties met koken
samenhangen:: positieve middelen worden voorafgaand aan consumptie (zeg: bidden)
verkregen,, negatieve consequenties (zeg: vraatzucht) worden uitgesteld.
Zoalss het detail van het 'klopgehnd' uit M24 geïnterpreteerd kon worden als een
dubbelzinnigee roep in relatie tot honing (in water opgelost), kan misschien (peut-être)
weerr een ander detail van M24 doorgaan voor een puzzelstukje dat over het hoofd is
gezienn of achtergehouden (mise en réserve) en dat nu op z'n plaats valt. Lévi-Strauss
pastt hier wederom een soort inversie van paralepsis toe, een interventie die ik al eens met
behulpp van een formule van Derrida heb getypeerd: "de zin (Ie sens) verstoppen in
dezelfdee act waarmee men de zin ontdekt"(ED, 44).
Hett gelukkige 'toeval' van dit detail is in de ogen van Lévi-Strauss een
onvoorzienee gift (un don imprévu) en een extra gunst (urn grace supplementaire),
waaruitt zelfs de zin (Ie sens) van de gehele puzzel zal moeten blijken. Deze beweging en
structuurr van onvoorziene donatie is misschien wel de meest fundamentele karakteristiek
vann de metafysische vorm van wetgeving: voor Kant was de categoriale donatie een

zei/wetgevingzei/wetgeving (autonomie, auto-effectiviteit). De structurele imperatief moet als li
onvoorzienee donatie het 'boventijdelijke Zelf als centrum, tussen 'residu' en 'de rest',
herstellen.. De metafysische en mythologische auto-donatie, respectievelijk met het Zelf
alss oorzaak dan wel gevolg, komen hierin overeen, dat er auto-effectiviteit nodig is om
dee wet of 'het systeem' zowel in werking te stellen als volmaakt af te sluiten (die twee
momenten). .
Opp formele wijze is hiermee geïndiceerd dat er een exacte oto-fono-analogie
bestaat,, wat 'geven' en het 'gegeven' betreft - tussen enerzijds het ogenschijnlijke en
paraleptischee toeval van de mythische wetgeving, als mytbo-atlo-nomie, en anderzijds het
apriorii fundament van het transcendentale subject, dat 'geeft* en 'gegeven is' als fbnooto-nomiee van de stille stem van de rede. Er wordt eigenlijk overal en altijd gehoor
gegevenn aan het onhoorbare. In Kants termen kan deze activiteit worden omschreven als
hett luisteren naar de stille stem van de rede of het geweten (het schema van mondigheidonrjoetnbaarheid),, Lévi-Strauss zegt: "cette grande voix anonyme" (HN, 572; NM, 640).
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Watt de allerlaatste onvoorziene gift betreft, zou het volgens Lévi-Strauss om zo'n
minuscuull detail (si minime) gaan, dat het met eens opgenomen is in de samenvatting van
dee Tereno-mythe in Bauw en gekookt, "de held van M * is mank (boiteuxf (MC, 396397;; HA, 460)1. Hier is sprake van een totale inversie^ een omkering van noties die in
InleidingInleiding tot het werk van Marcel Mauss nog als overschot werden getypeerd: "ik
probeerprobeer het denken van Mauss te reconstrueren, zonder acht te slaan op magische of
affectievee noties waarvan de interventie mij als overschot voorkomt (dont Vintervention
nousnous semble résiduellef (IM, XL). De magische notie van het inerte residu moet
symmetrischh worden gekoppeld aan een affectieve rest.
Inn de lijn van het voorafgaande kan worden gezegd: het inert gemaakte residu
diendee als uitgangspunt voor het bereiken van de unieke Isis-verspilling van het humane
paarr (Rousseau's Emile en Sofie), en nu moet vervolgens, na vergaande liquidatie, in het
slotaccoordd van Van honing tot as het gegeven van herstel een overkoepelende strekking
krijgen:: de route verloopt via het herstel van de seksuele differentie naar het herstel van
eenn ontologische differentie. De relatie tussen tijd en tijdloosheid, tussen gebeurtenis en
structuurr moet als geheel systematisch worden ingesteld. De subreptief onvoorziene gift
speeltt daarbij de rol van katalisator, als anticipatie op het absoluut onvoorziene. De
bewegingg van neutralisatie begon dus bij de verstolling van een residu en is nu, via de
idealee spil van het ideale paar, bq de subreptieve verstolling van de rest-gift-uit-het-niets
aangekomen.. Hoe laat 'de rest' zich nu als noodzakelijk onvoorziene in- en aanvulling
begrijpen,, als toevallig en tegelijk symmetrisch ontbrekend deel van een oorspronkelijk
mankement?? Maar meer nog: waaruit zou de onmogelijkheid van deze mogelijkheid
kunnenn blijken?
Bijj de Tereno neemt mankzijn een zeer specifieke plaats in (une place Hen
marque)marque) in de rituele ceremonies, die rond april beginnen, om de komst van de Pleiaden
tee verwelkomen en de gevaren van de naderende droge periode af te wenden. Ook in
anderee mythen en rituelen van andere gemeenschappen, van Vancouver Island en Utah
tott de wereld van het Oude Testament en het archaïsche China, wordt het mankzijn
geassocieerdd met het gunstig stemmen van de goden in verband met gevreesd gebrek: "de

11
Equivalent voor dit woord - mogelijk afgeleid van het Franse manque - is kreupel of lam. Fraai van het
woordd boiteux is, dat er bois in doorklinkt Maar de meest exacte betekenis van boiteux gaat toch in de
richtingrichting van gebrek. Littrébrj boiteux. "Qui manque de nombre". Van Dale 2egt over mank: "kreup
doorr ongelijke lengte der benen gebrekkig lopende". Er kan ook aan 'houterig' gedacht worden. Een
vergelijkingg kan overigens ook mank gaan.

384 4

oudee Chinezen geloofden dat met de komst van het droge seizoen de aarde en de hemel
ophieldenn met communiceren"(HA, 462). Behalve ten behoeve van een generalisatie om
mankzijnn in het algemeen te associëren met seizoenswisselingen (uiteraard zijn de
gegevenss te schaars en gefragmenteerd (trop rares et fragmentaires)) is het voor de
finalefinale cirkelgang van de structurele analyse vooral relevant dat in een Bororo-mythe M3
dee hoofdpersoon traag loopt omdat hij vervalste (contrefaites1) benen had: deze held
blijktt ook mank (poiteux) te zijn, hij hinkt in een alternerend ritme. Het gaat om niets
minderr dan "de zelfde semantische context" (Ie même contexte sémantique, MC, 399;
HA,, 464): "als altijd en overal het probleem bestaat uit het verkorten van de ene periode
vann het jaar ten gunste van een andere - hetzij het droge seizoen om de komst van de
regenn te versnellen, of andersom - kunnen we dan in de kreupele dans (la danse

claudicantè)claudicantè) niet het beeld (l 'image) of veeleer het diagram (Ie diagramme') van dez
verlangdee onevenwichtigheid zien?"(MC, 399; HA, 464).
Dee centrale mythologie (over hoofdschotels) en de perifere mythologie (over
entourages)) zijn door wederzijdse gebreken verbonden. De manque als kreupele maar
ritmischeritmische pas zou dus moeten gelden als een roep om permanente regelmaat. Vertaald
naarr de motivatie van Lévi-Strauss, betekent deze 'roep om regelmaat' een verlangen om
eindelozee regressie op te vatten als de inversie van een zucht naar eindeloze progressie.
Alleenn één boventijdelijk centrum kan, tegelijk als spil en boven elke verspilling van
relaties,, zich verheffen als blote plaats tussen ervoor en erna.

Hett diabolische midden van leegtes.
Doorr toegevoegde dimensies (des dimensions supplémentaires) komen "de feiten" op
eenn hoger niveau te staan, hoger dan "gelokaliseerd in tijd en plaats" (HA, 466),
waardoorr "de waarachtigste realiteit van de fenomenen (la réalité Ia plus véridique des

11
Ik merk slechts op dat hier 'valsheid' als cruciale eigenschap wordt begrepen - namelijk van een middel
teXteX 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
ruilmiddell en de structureel onvoorziene 'gift' verschillen volstrekt - cultnreel, semiotisch, logisch,
literairr - van de valse munt in het verhaal van Baudelaire, Lafausse monnaie (Het valse geld, De valse
munt)) dat juist een dissemische rol speelt in De tijd geven. Van belang lijkt vooral dat de structurele
valsheidd het monetaire systeem altijd in 'orde' brengt, en in evenwicht, dit systeem wordt immers
fundamenteell gereguleerd door het egalitaire schema. Derrida's deconstructie van de valse munt toont
daarentegenn aan dat het monetaire systeem (waarin echt en vals immanent verbonden zijn), gebaseerd is
opp een radicale arbitrahteit, en daarom wezenlijk instabiel is, het is en blijft een effect van een excessief
gelooff dat altijd in dis-krediet kan worden gebracht.
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phénomènes)phénomènes) zich aftekent boven elk van deze aspecten uit, die we aanvankelijk gen
warenn met die realiteit te verwisselen. Deze realheh verschuift van inhoud naar vorm, of
preciezer,, naar een nieuwe manier om de inhoud te begrijpen die, zonder deze te
ontkennenn ofte reduceren, de inhoud vertaalt in termen van structuren "(MC, 401).
Dee modaliteiten van het "holle ding" (zoals de oude Mexicanen het menselijke
hoofdd 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 vann schematisering van de tot nu toe besproken holtes en lacunes
kann de vorm van de kalebas, volgens de dichotomie interieur/exterieur, gerelateerd
wordenn aan een pure (symmetrisch heilige) inhoud - water - resulterend in een chiasme
vann "zes principiële modT (HA, 468-470). De schil van de kalebas markeert op deze
wijzee steeds de grens tussen dke interne lacune en een extern mytheem, maar ook tussen
elkee mogelijke externe lacune en elke intern mytheem. Men moet niet vergeten dat les
hochetshochets en calebasse altijd bi-dimensionaal zijn; ze reflecteren dus puur formeel alle
mogelijkee voorafgaande reflexies, van honing en tabak, regen en zon, maar uiteraard ook
hett dolle meisje en de garcon cloitré, natuurlijk en bovennatuuriijk, zinnelijk en
bovenzinnelijkk etc.: "de differentiöe tussenruinites (les écarts différentiels) waarvan de
mythenn gebruik maken, zijn niet zozeer inherent aan de dingen zelf (dans les choses
mêmes)mêmes) als wel aan een lichaam van gemeenschappelijke eigenschappen (uw corps de

propriétespropriétes communes), die in geometrische termen uit te drukken zijn en in elkaar
transtbrmeerbaarr zijn met behulp van operaties die reeds een algebra zijn" (MC, 407; HA,
473).. Er kan aldus met behulp van de holle vorm van de kalebas een systeem - een
abstractt lichaam - van mediërende operaties worden geconstrueerd waarbij het mytheem
vann iets altijd'm relatie staat tot een mytheem van niets (en vice versa).
Alss belangrijksteresultaatvan het abstractie-proces van het lacunaire systeem van
dee kalebas geldt dat de mytho-rysio-logic van de holle vormen (het geluid van de holle
vormenn en de dans van dee manke benen) een soort ritme met een rigoureuze symmetrie
bewerkstelligtt tussen (on)zintuiglijke en (ondenkbare hiaten en gegevens (zeg stiltes,
leegtes,, ietsen en nietsen). Deze rigoureuze symmetrie stond Lévi-Strauss reeds in Het
wildewilde denken voor ogen. "Alles heeft een zin (un sens), of niets heeft zin (sinon rien na
dede sens)" (PS, 228;TSM, 173). Het totale mythische spiegel- en echospel bepaalt dat alles
eeneen zin moet hebben: er is geen absolute rest die deze zinvolle stilte (of leegte) zou
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kunnenn doorbreken, alle hiaten en resten zijn bi-dimensionaal. Het structurele metsen als
procesproces is deforcevan armulatie.
Dee diabolische kalebas - die dus als vorm splijt, een beweging tegengesteld aan
eenn .symbolische vereniging - markeert een voorlopig einde van het transformatieproces.
Wanneerr ik dit einde betrek op twee voorgaande markeringspunten, kan het volgende
wordenn geconcludeerd. In relatie tot singuliere, historisch toevallige gegevens is
structuraiiteitt een inwerking (sous I'effect) van permutaties, waardoor absolute
contingentiee (volstrekt arbitrariteit) kan promoveren van ogenschijnlijke toevallige inerte
syntagmaa zonder verband naar paradigma's met een relationeel en cyclisch bestaan. Anticontingentiee moet eerst worden bepaald als 'moment' voorafgaand aan structurele
relaties.. Deze de dood-verklaarde voortijd moet echter eveneens nieuw leven worden
ingeblazen.. De gesuggereerde inertie was een subreptieve auto-suggestie (un sol inerte),
waarinn en waarop de architectuur van de mythological ten dele resideert Deze residencedence mag, structureel gezien, niet als de ene verblijfplaats op een oerwoud-grond of op
eenn canvas worden begrepen. De mythologische oertijd van de structurele analyse
(aujourd'hui(aujourd'hui)) moet de macht van de geschiedenis uit- maar ook zelf inschakelen.
Opp grond van het voorgaande kan nu worden gesteld dat de mythologica volgens
dee structurele analyse niet ontkent dat elke samenleving is onderworpen aan toevallige
historischee veranderingen (dat is evident), maar het onvermijdelijke streven van de
mytho-methodee moet wel, uitgaande van de subreptieve aprioriteit van elke structuur,
elkee macht voorafgaand aan de structuraiiteit transformeren. Structuraiiteit moet
beschouwdd worden als een effect met de absolutistische pretentie om elke singulariteit te
begrijpenn als relatief geëffectueerd effect: het ene residu voorafgaand aan structuraiiteit
moett worden geneutraliseerd als symmetrische antipode, een Rest erna. De force die de
tijdd doet stollen vormt het centrum en de omvatting (de kern en de schil) van de totale
mythologischee dynamiek.
Dee slotfase van Van honingtoros is in die zin de voltooiing van de beweging van
wederkerigheid,, een fase die door een onmogelijke symmetrie de volstrekte annulatie
moett bewerkstelligen van de verschillen tussen residu, resten en lacunes. Door de lacune,
alss manque gelijk te stellen aan een bepaalde leegte, kan elk gegeven als een bepaalde
leegtee gelden. Alle toevallige, wilde resten worden op deze wijze symmetrisch getemd en
opgenomenn in een tijdloos model: ze worden niet ontkend maar virtueel oneindig
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gespiegeldd en vervolgens els modaliteiten van 'iets1 (relatief niets)rigoureussymmetrisch
gedachtgedacht aan modaliteiten van 'niets' (relatief iets). Met de diabolische vorm van de 'lege
kalebas',, een schil van leegtes, wordt de grens als Maat ingesteld tussen lacunes (als
manque),manque), maar ook gelijkgesteld aan de lacune (als écart différentiel), met als ongetwijfeldd beoogd - extra effect een subreptieve onderschikking van elke 'stof aan de
diabolischee holle vorm (van de menselijke schedel, de wereld, de kosmos etc). Het
diabolischee moet de plaats innemen van het symbolische (dit alles natuurlijk als complexe
subreptieve,, auto-suggestie van Lévi-Strauss). In de optiek van de structurele analyse
speeltt elke eventuele gebeurtenis zich a£ als 'iets' singuliers, in relatie tot 'niets' (de
kantiaansee categorieën daarentegen geschreven zijn in één kader, op het inerte canvas van
nietss geschreven (A 292; B 348).

Dee onmogelijke annulatie van de rest
Dee structuralist dynamiseert de gegevens van 'gebeurtenissen', maar er gebeurt ook nog
ietss anders. Er denkt niet iets en niet niets. De dynamiek van de mythomatica is er echter
opp gericht om alle 'gebeurtenissen' symmetrisch te liquideren, om deze vervolgens te
transformerenn tot een gespiegelde inertie. Hoe kan nu deze structurele interventie de
structuraliteitt zelf fataal worden, hoe kan (nog) een 'andere rest' zich aandienen als antistructurelee in-inertie, een weerzranige readualiteit? Het zogenaamd inerte residu was
zekerr geen gewoon fenomeen. Het gaat hier eerder om een "evenement pur" in de
woordenn van Marion1, maar in de ogen van Lévi-Strauss kan een dergelijke puurheid niet
bestaan:: "de voorgaande (antérieurs) en de er op volgende (postérieurs) gebeurtenissen"
moetenn zorgvuldig worden gelieerd (AS, 225; SA1,197). "Het is inderdaad de bedoeling
omm een systematisch geheel (tm ensemble systématique) te construeren" (ibid).
Dee spil van het unieke humane paar was eerder een esthetische Idee dan een
fenomeen,, en de gemanipuleerde onvoorziene toe-giften, als quasi-transcendente effecten
vann een dynamiek van auto-donatie, vestigen eerder de aandacht op een noodzakelijke
illusieillusie van één wereldomspannende wetgeving, dan op iets anders. Elke onvoorziene gift
iss voorzien. In elke (toe)gift is reeds voorzien. De fenomenaliteh, intentionaliteit en
transcendentiee lijken door de structurele interventie op te lossen in een structureel
11
"Evenement, on phénomèoe non pievisible (è pattir du passé), non exhaustivement comprehensible (a
partirr du present), non reproductible (& partir da four), bref absota, unique, advenant On dit aossi:
evenementt pur" : Jcan-Loc Marion. Èttmtdtmné, 290.
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Spiegel-- en echospel van een eeuwig gestold aujourtffmi. Het ie niet direct in te zien hoe
dezee structurele en volstrekt restloze annulatie kan mislukken
WHH echter rdationaHteit, als beginsel van het structuralisme, niet in tegenspraak
komenn met zijn eigen jmti-transceodentaalfilosofische beginselen - te weten, dat er geen a
priorii redelijke eenheid is, en dat dus ook elke apriorische harmonie of totaliteit een
pretext'ispretext'is en geen "innerlijke intellectuele aanschouwing" (B 68) - dan moet een absolute
breukk op een of andere wijze gehandhaafd blijven in een oneindige beweging van
supplernentaritett.. Vanuit het perspectief van het structuralisme kan echter een resterende
onmtergreerbaarheid,, als onvereflènbaar, als anders Anders, nooit worden erkend als een
evenn noodzakelijke, absolute andere interventie.
Ergenss binnen en buiten de oer-dichotomieën van structuur en gebeurtenis, van
wett en fenomeen, van regel en feit, moeten fatale anti-structurele werkingen, van het
zogenaamdd inerte residu, als residence (DT, S3; 35) en restance (DT, 187; 147) absoluut
anderss gegeven zijn. In de eerste plaats valt te denken aan hetfenomeenvan de 'taal' als
onophefbaree residence: voordat er van 'gift' of gegeven wordt gesproken, is reeds een
oervertaling,, en is ook een eerste of tweede moedertaal gegeven. 'Wij' worden in en door
eenn taal uitgenodigd om te spreken, vanuit een toestand van '^indamentele passiviteit"
(DT,, 106, 80). De taal waarin 'wij weten' is altijd arbitrair. Het absoluut singuliere
substraat,, als onuitwisbare invloed op mijn (mentale) taailichaam, wordt door de
structurelee analyse gezuiverd en geannuleerd, als relatief universeel: het sprekend subject
wordtt een 'wij' als onderdeel van een natie-taal, als een begrensde taai-identiteit in relatie
tott één wereldomspannend systeem. Wij weten slechts onder voorwaarde dat dit systeem
éénn taal spreekt. De arbitrariteit van deze voorwaardelijkheid - en daarmee de gehele
kwestiee vann (on)vertaaIbaarheid - wordt door de structurele logica stelselmatig geneutraliseerd.. Alsof ontelbare talen en verhalen in een kosrnopoltnsch eenrichtingverkeer
kunnenn worden geïntegreerd tot één wereldtaal. De taal van de structurele analyse wekt
dee suggestie alsof zij als "meta-taal machtig genoeg is om de sporen en om-sporingen van
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hett schrift te beheersen" (P, 96). 1 Waher Benjamin heeft gewezen op een andere taak van
dee vertaler, en dus zeker ook op die van de mytholoog: "het doorbreken van de restricties
vann de eigen taal" door een "unangemessen" force, "gewelddadig (gewaltig)

en

22

vreemd". De satire van het "ca pense" is een "catire*'en een "s'attire" (VEP, 21;.17).
Hoee kan er worden begrepen dat de structurele analyse een articulatie van een
forcerendd en geforceerd Niets is, niets anders dan tea force die de andere force, de
anderee wet (Gesetz) van "Übersetzung" negeert? Relatieve leegtes worden door het
structurelee simultaneïsme oneindig gespiegeld, maar ook deze gemanipuleerde totaliteit
moett ergens op stuiten: het-zich-onttrekkende. Residuen en resten zijn als subreptieve
gegevenss nooit absoluut vooraf of achteraf observeerbaar, en ze laten zich ook niet
absoluutt ergens aan onttreken (absohere).
"Alless heeft een zin": als er van totale stnicturalheit sprake zou zijn. Maar dan
zouu ook de nevel van tekens en de ooit zo vruchtbare bodem van het oerwoud, in een
oogwenkoogwenk (dès Vinstani) kunnen veranderen in een volstrekt inzichtelijk kristal. Een
restlozerestloze mytho-matica betekent het fatale einde voor de motivatie van het schematisme:
err zou niets gegeven zijn dat nog gestructureerd moest worden. Was er wel a priori of
überhauptt iets, een 'gebeurtenis', te structuren? Of voltrok de structurele analyse zich
altijdd al, noodzakelijk en overal, als vanzelf?
Alleenn vanuit het stracturatistische perspectief verschijnt inertie als noodzakelijk
omvattendee fictie. Alleen vanuit dh subreptieve perspectief kunnen toevallige reeksen als
affectenn van een avontuurlijke (lees)beweging worden opgevat, effecten van een door- en
overtocht,, als een zuchtig proces van paradigmatisch herstellen en repareren. Dan is ook
elkk "avent-ure" een "struct-ure". En alleen zo konden ook quasi-onvoorziene giften

11

in enigszins andere bewoordingen kan dit argument in tal van andere publicaties van FJerrida gevonden
worden,, het lijki me editor van belaag dat deze kwestie van een tussenruimte of speling (écarf) nissen
allee talen, als onuitwisbaar verschil, in deze tekst ook in verband wordt gebracht met de kracht van
rnirwArnirwA en een tekst over muziek (Ce qui reste d farce de mustqué): **La mesure de cette force de
fj^natwii serait done ce&e d*un écart Ecart entre d'une part tons les schemes de la critique, tons les
codess de la theorie, tons ks programmes de lecture aujourd'hui dispomotes pour construire un
mfrfiiflngagpp venxnt A parier sur ce texte et d'autre oart. os texte hii-mime, a Ton peut encore dire" (P,
96). .
22
Waher Benjamin. Gesammelte Schriften. Band IV. 1,15. Illuminations, 80-81.
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verschijnenn als een allesbehalve overbodige in(ter)venties. De structureel-systematische
verspillingg kan zich alleen voltooien als er geen verstrooiende gegevens bijkomen.1
Off eenvoudiger in transcendentale termen uitgedrukt: de ruimte is misschien wel
alss aanschouwingsvorm opgenomen in en opgeheven tot de asnschcniwingsvorm van de
tijd,, en deze aanschouwingsvormen zijn misschien wel ten slotte geliquideerd en
opgehevenn tot symmetrische aspecten of momenten van een censurerende Sirm, en het
kann ook zijn dat alles - behalve de historiciteit zelf - zich afspeelt rondom, maar dat
tijdsgewrichtt kan onmogelijk zichzelffijnderen(ook niet in een beweging van regressieve
enn progressieve suppressie).
Lévi-Strausss zegt: "om uitvoerbaar te zijn, begint {commence) een onderzoek, dat
helemaall gericht is op structuren, met een buiging voor de macht (puissance) en het loze
vann de gebeurtenis {l'inamté de I'evenement)" (MC, 408; HA, 475). Deze buiging doet
mijj sterk denken aan de buiging die Kant voorstelde aan zijn opponent: "De gesluierde
godinn waar wij beiden onze knie voor buigen, is de morele wet in zijn onschendbare
majesteit"" (8:405). Kees Berteis heeft gelijk als hij zegt dat de gebeurtenis hiermee "niet
wordtt verworpen".2 Maar de buiging van Lévi-Strauss is gespleten: de eerste buiging
voorr het residu, dat versluierd maar aanwezig (dissimulé mms présente) was, maakte dit
residuu inert opdat de structurele analyse uitvoerbaar werd. De tweede buiging maakt de
Rest,, de macht van de "onreduceerbare contingentie (MC, 408) tot een loze gebeurtenis.
Dezee politiek van erkenning, van de loze Macht van de Ander - de relatieve ander van de
structurelee simulatie - is een listige gift. Lévi-Strauss geeft de macht {puissance) en
verhevenheidd terug, die hij "de eerste keer** aan het oerwoud heeft ontnomen, en er
vervolgenss weer in heeft verborgen en tenslotte als onreduceerbaar (her)ont- en toedekt.
Ditt is de Mcommotienvan een zichzelf kennende soeverein {vne majesté). "non sans la
priverr d'une puissance et d'une majesté connaissable par la commotion qu'elle inflige è
quii la suprend dans son premier état"(CC, 40).
Vanuitt het perspectief van de structurele teleologie kan geen enkele gebeurtenis
alss absoluut onreduceerbaar verschijnen. Het inerte residu en de loze gebeurtenis vormen
eenn koppel - een soort Noord- en Zuidpool - die de wereld van relaties omvatten. Alsof
t

Ke»Bextd5meddd op dat Lévi-Strao» vanaf ^
ertoe neigt "om de evenementen (..) te
verpulverenn en als nietig «of weg te blazen. Deze laatste vergelijking klinkt onvriendelijk, maar ook
FebvreenBrauddd spraken deuigieiend over het 'poosaère de l'hiaoirc"': Geschiedenis tussen struktuw
enen evenement, 266.
OwL, 266.
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err nooit iets anders is geweest, alsof er nooit iets anders zal zijn, is de mythomatica
inderdaadd een machine "om de tijd uit te schakelen" (CC, 24)

De systematische geest

promoveertt zichzelf aldus tot een force die de suggestie wekt de "esprit fourbe"(6: 431)
definitieff te hebben "geïmmobiliseerd" (flrid.). Deze stang moet zichzelf wel in de staart
bijten.. Er is nog iets anders dan de inerte reserve van de prehistorie en de geloosde macht
vann de post-historie. Dit structurele a-historisme roept als het ware de fatale aporie
ovenrichzelff uit, de restance van een andere force.
Inn de Mythological wordt en detail een programma uitgewerkt, waarvoor de
basiss in De elementaire structuren was gelegd, een procédé dat reeds in Het wilde
denken,denken, in het hoofdstuk 'de tijd hervonden', als volgt wordt omschreven: "We kennen
ditt procédé, dat er niet in bestaat het historische worden (Ie devenir ttistorique) te
ontkennen,, maar in het te erkennen als een vorm zonder het bevattende (une forme sans

contenu):contenu): er is zeker een vooraf en een erna, maar hun enige betekenis is dat zij elkaar
reflecterenn (se refléter Vun Vautréf (PS, 311).
Omm niet weer te vervallen in een eenvoudig transcendentalisme (van 'eén absolute
waarde)) en om tegelijk de totalitaire trekken van het structuralisme te kunnen
deconstrueren,, kan een anti-structurele interventie ook alleen op een anti-transcendentale
wijzee plaatsvinden. De structurele list van symmetrie tussen inert residu en loze rest
maaktt een volgende, fatale symmetrie onherroepelijk: die tussen gebeurtenis en structuur.
Ikk zal de consequentie van deze anti-structurelefinaliteitiets verder uitwerken.
Alleenn op grond van de structureel bepaalde leesrichtingkxm contingentie, als het
gespletenn Niets van het systeem, worden in- en buitengesloten (en binnesteburten worden
gekeerd).. Om deze progressieve operatie van gelijkstelling te kunnen uitvoeren, moet
echterr worden verondersteld dat de 'oorsprong' van de annulerende macht zich niet
alleenn binnen de insluitende beweging bevindt, maar tegelijk ook van buitenaf zichzelf kan
om-- en afsluiten. Alsof er een instantie met een zowel initiërende als afsluitende macht
zouu kunnen bestaan, zich binnen en buiten de wereld van relaties bevindend. Deze force
denktt in de huid van elke andere macht (puissance) te kunnen kruipen. Een dergelijke
machtsovernamee volgt misschien logisch uit de structurele teleologie, maar als we deze
geforceerdee richting omkeren, heft die beweging ook tegelijk het onderscheid nissen
'structuur'' en 'gebeurtenis* op. Geen van beide is noodzakelijk, beide zijn altijd mogelijk.
Tegelijkk met de absolute instelling van stracturaliteit, vervalt de grond onder deze
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instelling.. Structuur en gebeurtenis gebeuren anders, en altijd vanwege iets anders dan
volmaaktheid. .
Err was nooit een gedeeltelijke contingentie. En het uitgangspunt van de
aposteriorii zelfomvatting was allesbehalve symmetrisch leeg. De soevereiniteit van de
zuiveree plaats (of wat het zelfde lijk: de droom van zuivere plaatsloosheid) is niet eens op
nietss gebaseerd, vervliegt. De geforceerde structurele ieesrichting kan evengoed worden
omgekeerdd in een anti-structurele force. Structuraliteit heeft nooit plaatsgevonden: "een
zuiveree hichtcirkel van de taaT.' De vooringenomen doelstelling van harmonisatie slaat
alduss om, van een noodzakelijke sluiting (cloture) in bevliegingen van ontsluiting. Met de
voorgewendee noodzaak tot symmetrische annulatie van residuen en resten toont de
structurelee logica, als het ware tegen haar zin in, haar eigen onmogelijkheid. Aan de
ogenschijnlijkk systematische annulatie kan door toe-doen of door de toe-gift van antistructurelee interventies leiden tot de verstrooiing en verstuiving van het structurele zelf.
Dee structureel gekortwiekte geest, geobsedeerd door "het feit (Ie fait)" dat "de structuur
hett eerst (estpremier) is" (HN, 561; NM, 627), mag uitvüegen.
Omdatt de structurele Ieesrichting altijd geënt is op het (nog) inert maken, en zich
derhalvee moet inschrijven in steeds weer een andere substanties, staat de activiteit van de
structurelee analyse, tegelijkertijd met de pretentie van absoluutheid (totale liquidatie), ook
volstrektt bloot aan een andere liquidatie, een andere asymmetrische tegenwerking. Het
anti-structurelee effect is een "disscheminatie" of "deschemansering"2, een niet-weten dat
geenn lacune is, eerder het tegendeel van gebrek: een opening, een uitnodiging tot pure
buitensporigheid,, exces van aheriteit, possibilisering. Restance is aldus de 'gebeurtenis'
vann asymmetrische interventies en de residence een "mobiele non-plaats" (DF, 509)
waardoorr er ook altijd andere effecten (zullen mogen) resteren. Oneindig ongeregen
absurditeiten,, zelfs. De teleologie en mythologie van het oorspronkelijke zen; het
egalitairee en eenkennige schematisme loopt ten einde.
Doorr de anti-structurele, deschematiserende interventie loopt het 'fout' af met de
geheimee macht van de stnicturaliteit, en dat is* goed'. Maar het zou verkeerd aflopen met
hett fenomeen van de 'relatie' als vanuit het perspectief van de absolute singulariteit (als
eenn ander schtjn-taktum van autonomie) de macht van de structuraliteit als nihil werd
11

Walter Benjamin. Gesammette Schriften. Baad IV. 1,14.
Zie: Hem de Vries in Religion and Violence, 271, en ook de voetnoot van de wtaiermThe
other,other, 103.
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afgedaan,, als een te verwaarlozen fector. Het risico van een andere verabsolutering, een
anti-structurelee totalisering ligt dan op de loer (een andere iirelationaliteit, een fataal
anderr fittum).
Omm zo precies mogelijk te zijn: de annulerende gelijkstelling van structuur en
gebeurtenis,, als spel van symmetrische leegtes, luidt het einde van de prioriteit van de
structuraliteitt in, en daarmee ook het failliet van een logica van wederkerigheid, van een
absolutee oriëntatie. Komt nu door het effect van deze 'ont-scheiding' (de beslissing tot
hett opheffen van een Entscheiding) ook aprioriteü als zodanig te vervallen? Gesteld dat
opp grond van het voorgaande de transcendentale en de structurele logica's van
wederkerigheidd als identieke gestaltes (als eikaars inversie) van automatisme en
autochtonismee van het 'zelfde' kunnen worden beschouwd, welke andere 'prioriteit' zou
err dan nog resteren? Pure desoriëntatie?
Dee deconstructie van logica's van wederkerigheid maakt plaats voor de nietannuleerbaree werking van een andere beweging, een verstrooide en verstrooiende
asymmetrie,, van een respecterende en bewegende non-plaats, een atópos, een atopia
(PA,, 202; 178). Het zelf was altijd al een effect van het andere. Er is iets anders, het
anderee is altijd al vooraf gegaan en staat altijd (nog) te gebeuren. Deze voorwaarde van
anti-anriulatiee is niet eenvoudig gegeven, zeker niet door een simpel feit of een simpele
permutatiee van de ene logica in de andere.
Hett onvermijdelijke effect is een non-logische gemeenschap, een gemeenschap
zonderr de hegemonie van één bron of logica van wederkerigheid - een a-chtonische
wereldgemeenschapp - die elke scheiding tussen allo en auto ontscheidt. Het radicaal
anderee is niet een zuivere anachronie, maar wel een anachronische, ongegronde en nietfundeerbaree voorwaarde, een "vluchtige tangent".1 Een raakpunt voor de mogelijkheid en
dee onmogelijkheid voor de articulatie van kosmopolitisering.
Zoalss uit het voorgaande is gebleken, werkt aheriteit als absolute
onbepaalbaarheidonbepaalbaarheid zich steeds los van totale conjuncties, maar het is als
beroeringg geenszins een puur negatieve ontsnapping, het is naiaelijk ook, in de woorden
vann Hent de Vries, "een reactie op disjunctie", een oneindige negatie van "ab-sohrte
arteriterT.22 De hegemonie van een of andere logica moet kortom worden opgeheven om

11
22

Walter Benjamin. Gesammelte Schriften. Band IV. 1,19
Hent de Vries. Philosophy and the Turn to Religion, 4.
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tegelijkertijdd plaats te maken, voor nog iets Anders, dat is de "aporie de

Vévénemenf

(PA,, 86; 68). Dit 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

{evenement,{evenement, event) als het gestolde tegendeel van een gestolde structuur, hetgeen mog
blijkenn uit het volgende citaat uit Spectres de Marx:

Hett zou dus gaan om het denken van een andere historiciteit - niet een nieuwe geschiedenis en nog
minderr een "new historicism", maar een andere opening van evenementialiteit (événementialtté)
alss historiciteit die het mogelijk maakt niet om de geschiedenis te stoppen maar integendeel de
toegangg te openen tot een gedachte affirmatrix (qfflrmatrice1) van de mcssianieke en
emancipatoiree belode als belofte: als belofte (promesse) en niet als programma of ontcmeologischh of teleo-eschatologisch ontwerp. Want in plaats dat men moet afzien van het
verlangenn tot emancipatie, moet men, naar het schijnt, er meer dan ooit in volharden, en wel als
hett onvernietigbare zelf van 'het moet' (// faut). Het is de voorwaarde van een repolitisatie,
misschienn van een ander begrip van het politieke.
Maarr tot op zekere hoogte danken de belofte en de beslissing, dat wil zeggen de
verantwoordelijkheid,, hun mogelijkheid aan de beproeving van de onbeslisbaarheid die altijd hun
voorwaardee zal blijven (qui en restera toujours la condition) (SM, 125-126; 74-75).

Mett de "aporie van de gebeurtenis", "evenementialiteit" en de "beproeving van
onbeslisbaarheid"" wordt de oncalculeerbare voorwaarde van een andere kosmopoütiek
bedoeld.. Het is van belang om even stil te staan bij de vertaling van het woord

événementialitéévénementialité22.. In het Nederlands kan evenement zowel met 'gebeurtenis' als

11
Peggy Kamuf vertaalt als "affirmative". Ik zal na dit citaat de twee neologismen trachten te vertalen:
évinementialitiévinementialiti en affirmance, in vexband met het begrip van structurabiliteit.
22
m Politiques de l'amttii komt dit begrip in de volgende zinverbanden voor. "L'événcmentialité d'un
evenement"" (87; 68), als de onbeslisbare voorwaarde van elke hftdiwang Verder: "de drie critreria
(realiteit,, mogelijkheid, tegenwoordigheid) verstrengden zich bier in de kern van dezelfde
évinementialitiévinementialiti van de gebeurtenis" (155; 131). Évinementialiti is dus een heterokgisch begrip w
dee transcendentale categorieën van mortaliteit een belangrijke dubbelrol spelen. En tenslotte: "Welnu,
opdatt een enkel individu een enkele keer een enkele markering (marque) krijgt, moet deze markering,
hoee minimaal ook, identificeerbaar en dus herhaalbaar (iteratie), dus ümerlijk ved en verdeeld zijn
terwijll deze zich voordoet, in elk geval in zijn évinementialiti. De derde is er. Die derde is er als 'meer
dann één' die de berekenbaarheid mogelijk maakt en begrenst* (243; 215). Op grond van deze contexten
luimm de betekenis van liet begrip «véBcmeir^
enn iierabüiteit (oobegrenstheid). Deze toestand van oneindigheid kan met worden opgevat als een
eindelozee reeks, maar laat zich eerder begrijpen als een quaa-tjanscendentak voorwaarde voor het
toestaan,toestaan, het zich kunnen en mogen voordoen van een 'gebeurtenis'. In die zin üjkt év^/jemenrta//tó ooJ
verstrengeldd met andere inmv^tructeren, zoals mpplemcirtariteit &t spectraïitcit
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'evenement'' worden vertaald. L 'aporie de l'evenement laat zich omzetten in 'de aporie
vann de gebeurtenis'. Maar daannee is pas een begin aangegeven van de vertaling en
interpretatiee van het neologisme événementialité. Het kan bijvoorbeeld begrepen worden
alss de incidentele mogelijkheid van een asymmetrische gebeurtenis: de mentaliteit van een
ludiekee happening. Maar het gaat hier om nog iets anders, niet alleen om een mogelijk
feit,feit, want dan zou Derrida wel gekozen hebben voor eventualiteit (eventuality. Het "il
fout"fout" duidt op een ethische noodzaak, een structuur zonder centrum, zonder de
hegemoniee van een egaliserende force. Terecht kiest Peggy Kamuf voor verschillende
vertalingen:: "eventiveness" (DT, 157; 123) en "event-ness" (SM, 126; 75).x

ÉvénementialitéÉvénementialité is de 'grond' van "ilfeut",van een verpÜcht voelen, een moeten,
dee absolute zekerheid van relationaliteit. Vurig gewenste, maar nooit te calculeren of te
regulerenn ontmoetingen en scheidingen.
Omm het neologistische aspect niet te laten verdwijnen, lijkt mij in het Nederlands
'evenementialiteit** geschikt. De 'i' voor de 'a' moet er een stokje voor steken - evenals
waarschijnlijkk in het Frans van Derrida - dat de Unguïstische of mentalistische associatie
mett 'mentaal' wordt gelegd, alsof die gewenste toestand door de bewuste wil van iemand
kann worden bewerkstelligd. Deconstructie is geen ethiek van de ene goede wil of het ene
goedee taalgebruik.
Dee relatie tot een beweeglijke dissidentie, een residence van een ander denken
kann niet worden losgelaten. Het betreft immers une autre ouverture, een andere opening,
eenn opening naar het andere, of vow het andere, een opening die toegang verleent (/'acces
a)a) of ruimte laat voor een denken (une pensee), dat zelf niet is, maar dat berust op,
resideertt in en voortkomt uit intellectuele, politieke, economische 'omstandigheden',
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George Collins gebruikt in Politics of Friendship "eventness" zonder trait d 'union. In verband met een
ai/W.. nWgPiij>iM>Mi mm vertaling zo» ik het volgende wiBcn opmerken. Derrida zegt dal perhaps "meer
directt naar toeval verwijst {hap, perchance) en naar de gebeurtenis ^'evenement) van datgene wat kan
gebeurenn (may happenf&k, 47, 30). Hg hjkt zelfs een lichte voorkeur te hebben voor andere talen,
getuigee de opmerking dat "misschien het Franse peut-itre met zijn twee weikwoorden (Ie pouvoir et
Têtre)) te rijk is (trop riche). Zouden we de oorspronkelijke mogelijkheid waarover we spreken niet beter
inn zicht krijgen in de bijwoorden van andere talen (yielleicht at perhaps, bijvoorbeeld )T (PA, 59, 39).
Dee Engelse vertaling van èvénementialili zou dus ook "perhspc"als oriëntatie kunnen gebruiken, door
événementialitéévénementialité te vertalen als 'perhapmness'. Een mogelijkheid hjkt me ook happenstance ("a cha
happeningg or event"). Heinz Kimmerie merkt op: "In het Duits zou ik zeggen 'Eragmshaffigkeit' of omm er niet zo'n abstract monsterwoord van te maken - 'Eragnis<harakter"\ Hier kan inderdaad de
volgendee opmerking van Derrida uit D'un tan apocafyptique adopté naguère en philosophic philosophic bij worde
geplaatst:: het gaat om een gebeurtenis "voortnj het zijn, het komt van voorbij bet zijn en wijst voorbij
hett zijn, terwijl het n"«r*i*« deel is van de plaats, waar Ereignis (dit kan niet langer worden vertaald
mett 'evenement') en Enteignis de beweging van toecigening ontvouwen" (DTA, 94; 166).
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'structural'' en 'resten', kortom anderen en het andere die dit andere denken mogelijk
maken.. Vandaar: qfftrmatrice, een matrix dat - of de mater die - de promesse affirmeert.
Dezee belofte kan ook weer niet subjectivistisch of progressistisch worden geïnterpreteerd,, dus niet als een programma of een auto-logisch spoorboekje van 'mij' of 'ons'
('opp weg naar de wereldvrede'). Toch is het zeker niet vrijblijvend, het is zelfs een
onvernietigbaarr imperatief (I'indestructible même du Hl faut*). Een moeten dat zo
onvernietigbaarr en onmiskenbaar oninwisselbaar is, dat het anachromsch nog het meeste
lijktt op een categorisch Sollen, maar dan begrepen als het conton-punctum van een sollen
mett anderen, en anders dan Onze gehoorzaamheid: een gehoor geven aan het ongehoorde
isis niet te scheiden van ongehoorzaamheid (er is a priori noch a posteriori overeenstemmingg over wat het ongehoorde is, en of er überhaupt een überhaupt is).
Alleenn een verantwoordelijk denken kan onder deze resterende voorwaarden iets
latenn gebeuren, iets wat niet gecalculeerd, afgesproken of gezamenlijk geïntendeerd is:
Tevenementt d'un pas de sens" (P, 235). Omdat Derrida met de term 'evenementialiteit'
dee structuralistische term van 'evenement' herformuleert als quasi-transcendentale
voorwaarde,, zouden we evengoed ook van 'structurabiliteit' kunnen spreken. En
daarmeee zijn ook de silhouetten aangeduid van een affirmatrix van evenementialiteit en
structurabiliteit.. Evenementialiteit en structurabiliteit zijn beide uitdrukkingen van de
voorwaardee voor de mogelijkheid en de onmogelijkheid van 'gemeenschap', dat wil
zeggen,, van een ongegronde en onanticipeerbare toestand, de stemming en toe-stand van
onbesusbaarheidd (indècidabilitè). Zowel de mogelijkheid als de onmogelijkheid van
annulatiee zullen altijd moeten resteren, vrijwel als effecten van die schone Sache: het
tegelijkk esthetisch en ethisch transcenderende.
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6.. KOSMOPOUTIEKEN VAN DE VRIENDSCHAP.

Dee transcendentale wederkerigheid werd voortgedreven door de imperatief van de
moreel-praktischee rede, zoals ook zo duidelijk blijkt in Kants traktaat Naar eeuwige
vredevrede waarin hij zich als vurig pacifist profileert: "Nu spreekt in ons de moreelpraktischee rede haar onweerstaanbare veto uit: er mag geen oorlog zijn" (6: 354). Op
grondd van dit veto kon Kant de logica van wederkerigheid tussen individuen,
etniciteitenn en staten als een vriendschaps- en vredesmacht begrijpen. Lévi-Strauss
heeftt hoe dan ook aangetoond dat zelfs zonder de drijfveren van het transcendentale
subject,, zonder de a priori insnijding van het blote mes van de rede en zonder het telos
vann de redelijke Idee, het incestverbod een even onweerstaanbare logica impliceert:
allee uitwisselingen zijn effecten van een mythologisch schematisme. In beide
genealogischee schematismes domineert de drang tot een tijdlozefiliatiein de vorm van
broederschap.. Kant en Lévi-Strauss begrepen de anderen, vanuit een soeverein standpunt,, als schakelmomenten van een logica van wederkerigheid.
Maarr de structurele deconstructie heeft tegelijk ook laten zien dat de zuiver
ethischee asymmetrie tussen beschaafde en wilde vriendschap, tussen mannelijke en
vrouwelijkee

vriendschap,

tussen

onze

nationalistische

Gemeinsirm en de

verwantschapsstructurenn in andere leefgemeenschappen, geen hout snijdt. Dit
transcendentalee etnocentrisme, seksisme en nationalisme heeft een absurd indringend
effectt op Kants benadering van wereldvrede en zijn definitie van kosmopolitisme. Hier
stuitenn we op de allerlaatste moeilijkheid, en dat wil zeggen, vanuit de optiek van
zowell Kant als Lévi-Strauss: een weerzinwekkende vrijheid. Hoewel de kosmopolitischee relaties, in de vorm van internationale betrekkingen, onderling niet direct
kunnenn worden gereguleerd door hetzelfde criterium dat het nationale verkeer
reguleerde,, wordt in de zevende stelling van de Idee van een algemene geschiedenis in

kosmopolitischkosmopolitisch perspectief de 'oplossing' van de netelige kwestie toch onomwonde
dee richting van de redelijke Idee geformuleerd; uiterlijk en innerlijk moeten
congrueren:: "Het probleem van de inrichting van een volmaakte burgerlijke constitutie
iss afhankelijk van het probleem van een wetmatige uiterlijke staatsverhouding en kan
zonderr de laatste niet worden opgelost" (8: 24, mijn curs). En dus vraagt Kant zich af:

398 8

all zijn de burger» binnen staatsgrenzen schematisch aanfaungrondwet gebonden, "wat
helptt dat" als "de staat in relatie tot staten zich in ongebonden vrijheid bevindt"?
(ibtd.).. Het probleem van kosmopolitische wetgeving, waarmee Kant in 1784
anticipeertt op de latere Volkerenbond, krijgt in 1795 een vervolg in Naar eeuwige
wede.wede. Daar benadert hij het effect van ongebonden vrijheid op zo'n manier dat de zelfs
frictiefrictie tussen de beschaafde wereld van natiestaten en de andere, wilde wereldbevolkingg pregnant manifest wordt. Het onweerstaanbare veto van de moreel-praktische
redee gaat als volgt venter: "er mag geen oorlog zijn; noch een oorlog tussen mij en jou
inn natuurtoestand, noch een oorlog tussen ons als staten die, hoewel innerlijk
wetmatig,, toch uiterlijk (in relatie tot elkaar) in een wetteloze toestand zijn. (6: 354).
Inn zijnfilosofischeontwerp hanteert Kant een analogie, dat wil zeggen hij wijst
opp aanverwante gebreken 'tussen mij en jou in natuurtoestand' en in de 'uiterlijk
wettelozee toestand' van ongebonden vrijheid. Dit is niet een toevallige samenloop:
volgenss de moreel-praktische rede moet een 'innerlijke doelmatigheid' in beide
toestandenn uitkomst bieden. Schematisch gesproken verloopt het vredesproces volgens
deerichtlijnvan de moreel-praktische rede in stadia van onderwerping: 'hij' werft 'haar'
omm zich beide te onderwerpen aan de algemene contractie van gemeenschap, zo
moetenn aüe verstrooide individuen zich domesticeren en onderwerpen aan de grondwet
vann de natiestaat; de bedreiging van de 'wilde' anderen kan ten dele worden
opgehevenn als zy zichzelf onderwerpen aan hun eigen grondwet, symmetrisch aan de
onzee (volgens beproefd westers model); in een laatste stadium moet de rest van de
'wilde'' voorgeschiedenis van nomadische vrijheid worden onderworpen door de
eenheidd van een supermacht, met onherroepelijk een "Herr" als fysieke persoon in het
centrumm De deconstructie van de mythomatica heeft, behalve de illusie van deze
architectuur,, ook zichtbaar gemaakt dat de instelling van een 'progressieve wet' (de
routee van tabak) noodzakelijk het effect van directe en indirecte toe-eigening met zich
meebrengt.. Met andere woorden, het streven naar totaal 'herstel' van een
kosmopolitischee architectuur als "Gedankending" eindigt in volstrekte inertie of in een
totalee fiuïdrteh: een diabolisch mengsel dat, tegelijk met een excessieve roes, een
extremee braakneiging teweegbrengt. Het werpen, het uh- en inwerpen van de ander:
wijj zqn als teerlingen geworpen en blijven (ver)werpen, tot er niemand in het bijzonder
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overblijft.. Lévi-Strauss heeft de categorische imperatief doorzien als incestverbod,
maarr ook de structurele imperatief tot calculatie van het toeval - alles heeft een zin, of
nietss heeft zin - wordt ook zelf uiteindelijk, onvermijdelijk, de structurele analyse
fataal.. De ongebonden vrijheidd keert weerziimiger dan ooit terug.
Dee logica's van wederkerigheid dienden, a priori en a posteriori, de beginselen
vann onze vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarbij gezocht werd naar een logische
moduss tussen identiteit en aheriteh. De wens van één universeel geldige logica van
wederkerigheidd is altijd al het effect geweest van excessieve zelfdrang en een
permanentt verworpen aheriteh. Als de ingeving van evenementialheit - zoals
uiteengezett in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk - iets heeft opgeleverd dan
iss het wel de gedachte dat de resterende resten van menselijke en onmenselijke relaties
zoo paradoxaal blijken te zijn, dat niets of niemand ooit volstrekt in- of buitengesloten
kann worden, door welke logica of structuur dan ook. Elke logica is reeds a priori een
antwoordd op, een willen-beantwoorden-aan onreduceerhare aheriteh. De autochtone
grondd van een universalistisch en kosmopolitisch imperatief kon niet anders dan als rest
wordenn begrepen - een 'esthetisch' en 'ethisch* spoor van onstuitbare behoeftes, de
drekk van absolute interventie. Al hebben we er tabak van, we blijven uitwerpen. Als
onzee uitwerpselen niet meer dan een fictieve waarde hadden - waarmee ik niet bedoel
datt ze om die reden onzinnig zijn geweest, of achterhaald, het zijn immers zeer
effecteivee effecten - dan is het zeker niet zo dat ze uiteindelijk toch begrepen zouden
kunnenn worden als delen die elkaar completeren, als scherven van een nieuw ensemble
off als wisselwerkingen van een nieuwe, hogere logica of harmonie, gereguleerd door
eenn hyper-proportioneel centrum. De zwarte vriend - de zwarte zwaan - zal wel nooit
onzee vrienden kunnen worden.
Geenn enkel harmoniserend centrum kan de affir-matrix zijn van welke vorm van
wereldgemeenschapp ook. Alle tactische ficties zijn performaties, ontheemdingsstrategjefin,, reacties op oer-ontheemding, gevoelens die nawerken ais effecten van de suggestiee van volstrekte verlatenheid.
Dee evenementialiteit was niet van oorsprong een initiatief van het stabiele
transcendentalee ego en dus kan ook de rest van de evenementialiteit - als
disscheminatiee van anti-interventies - onmogelijk van oorsprong het initiatief van een
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transcendentaall of structureel soeverein after-ego zijn. Die gebeurtenis (als event of
inventieff is evenmin het regelrechte effect van een nulföneem of een puur fenomeen.
Eenn dergelijke eenvoudige voorstelling van zaken gaat voorbij aan de rest: een
absoluutt enkelvoudig substraat (Idee of rest) is er nooit geweest, en referentidoosheid
iss ook nooit met het blote oog waargenomen. De zucht om mythische beslotenheid kan
zichzelff ook nooit volstrekt doorzien. De deconstructie van onze 'gemeenschap' als
autochtonee of autonome inventie nodigt uit tot een toekomende democratie die niet het
effectt kan zijn van een logica van wederkerigheid, geen reddrjk^acrww of "maaksel".1
Dee zogenaamd gebonden en ongebonden vrijheid zijn nooit achterhaald, maar
dee overblijfselen van het wilde denken kunnen ook niet worden herleid tot absolute

reiationaliteit.reiationaliteit. De talloze resten kunnen niet, door middel van een of andere superi
rereconstructie,, als onvoorziene giften of extra gunsten, als puzzelstukken op 'hun'
plaatss vallen, alsof ze elkaar alsnog zouden kunnen completeren en zich uiteindelijk
latenn samenvoegen tot een mondiaal centraal geregeld spiegdkabinet. Eén wereld van
relatiess is irrektioneel, het "ongehoorde verschil" resteert noodzakelijk als
"ongehoordee rest" (GR, 95; 65). Triviale facta kunnen altijd absoluta worden, en
andersom. .
Hett inert en onmondig gemaakte residu is altijd al geschonden onrecht
geweest,, altijd al gewelddadig gepasseerd recht, nooit vereffend - onherstelbaar.
Antropologiee als wetenschap van één sociale force kan met langer bedreven worden
mett het autologische uitgangspunt van een structureel sentiment tot herstel van een
eigenn zuivere wetenschap (de zogenaamd autonome kennis van de antropologie tijdens
dee koloniale tijd was een tragedie, en de neo-koloniale antropologische praktijk na
WOUU van 'going native', was een farce). Het ligt voor de hand dat de radicale
onwetendheidd reeds in de antropologie huist. Geïnspireerd door de imperatieven van
eenn andere kosmopolitiek moet ook antropologie worden begrepen als een
"ontopologie"" (SM, 137; 82). Deze ontopologie is een weten van arteriteit als
difference,difference, als paradoxale topologie van dislocatie, als oneindige splijting van de autoallo-machme. .
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Voorr een dergelijke ontopologie kan de logica van wederkerigheid met meer,
vanuitt geen enkele richting, als eminente weg dienen. Er is niet één force die
geweldlooss is. De deconstruxie van het genealogische schema wijst op de mogelijkheid
vann een vriendschap die niet gedicteerd wordt door het spel van ont-toe-eigening. Als
dee Mythologica's iets hebben aangetoond, dan is het wel de noodzaak van een
kosmopolhiekee force die altijd ook ontbindt. Een force die niet onder één dak
gehuisvestt kan worden. Geen enkele vorm van rdationaUteit kan zich ontdoen van
alteriteit.. Een radicale gesteldheid of toestand van verstrooiing is de enige voorwaarde
voorr de mogelijkheid van een kosmopolitische vriendschap die niet wordt gedicteerd
doorr één nationaal-internationaal kosmopolitisch imperatief van eenwording. 0 e vraag
iss dus: hoe zou voorbij de logica van wederkerigheid, een ander schema van
vriendschapp kunnen worden begrepen als de matrix van andere politieken van
vriendschap,, andere kosmopolitieken?
Dee absurditeit van de hyper-symmetrie noodzaakt bijna vanzelfsprekend tot een
anderee absurditeit: die van een dubbele asymmetrie. Wil er een wereldgemeenschap
vann vrienden bestaan, dan moet deze zwerm zich ook altijd tot andere zweremen
verhouden:: relaties tussen vrienden moeten altijd al zijn bepaald door relaties met de
volstrektee ander, relaties met een derde, relaties tussen vrienden en niet-vrienden,
tussenn vrienden en (nog geen) vreemden, tussen tegenwoordige vrienden en
toekomstigee vijanden. Uh en in welkerichtingenzou nu een dergelijk ethisch gebod
kunnenn wijzen?
Tenminstee uit welbegrepen eigenbelang moet elke wereldmacht - elk zichzelf
benoemendee instantie - inzien dat autologische annulatie van resten leidt tot de
annulatiee van het westen. Een echt buiten westen. Elke macht moet zijn streven
begrijpenn als gebonden aan en ontbonden door absolute alteriteit. Om te kunnen inzien
watt deze andere farce impliceert, gebruik ik de volgende formule van Derrida als
leidraadd voor dit hoofdstuk.

Err bestaat geen democratie zonder respect voor singulariteit of onreduceerbare alteriteit, maar
evenminn bestaat er democratie zonder 'gemeenschap van vrienden' (koina te philoon), zonder
dee calculus van de meerderheid, zonder onderling identificeerbare, stabiliseerbare,
representeerbaree en gelijke subjecten. Deze twee wetten zijn niet te reduceren tot de ene of de
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andere.. Tragisch onverenigbaar en altijd verwoudend. De wond zelf opent zich met dezelfde
noodzaakk waarmee men op zijn vrienden rekent, wanneer men binnen zijn eigen economie zijn
vriendenn telt, daar waar elke ander volstrekt anders i$(laoü tout autre est tout autre) (PA, 40;
22). .

Enerzijdss kan er geen wereldgemeenschap bestaan zonder dat deze een 'gemeenschap
vann vrienden' is, en dus geldt de logica van de meerderheid, gelijkheid en vereniging kortomm de logica van wederkerigheid - voor elke democratische levensvorm. In die zin
iss ook elke democratie altijd al gebaseerd op geweld en de vernietiging van volstrekte
atteriteh.. Krijgt echter die ene logica de hegemonie vanuit een a priori dan wel a
posteriorii centrum van schematisme, dan is elke vorm van democratie onbestaanbaar,
dann heerst de dictatuur van gelijkheid, meerderheid, totalitaire afsluiting en
uniformiteit.. Er kan derhalve ook geen democratie bestaan zonder respect voor
singulariteh,, zonder onreduceerbare atteriteh op elk moment, op elke plaats - lè ou
touttout autre est tout autre. Een zekere breuk met en een verscheuring van de
wederkerigheidd is vereist: "elle exige une certaine rupture de réciprocité" (PA, 81; 62).
Alteriteitt als non-topisch terthtm - geen absolute vriend» geen absolute vijand iss een ontlimiterende werking, tegelijk binnen en buiten de cirkels van onze
GemeinsirmGemeinsirm en van het bestaan van 'ons'. Deze nooit zuiver uit- en ingesloten rest kan
niett gereduceerd worden tott een zuiver dialectisch midden, de deconstructie werkt niet
alss een hegeliaanse troika,1 Maar er is ook niet iets absoluut bepaalbaar, zoals één
transcendentalee grens, geen structurele spil of spiegel, wiel, as, boomstam, bamboemes
off neutrum. Een kosmopolitisme dat zich uitsluitend baseert op een analogische,
lacunaire,, teleologische of eschatologische schematisering tendeert onvermijdelijk naar
eenn conceptie inertie, naar een steriele totaliteit. Om meer dan één kosmopolitiek te
kunnenn laten bestaan, moet er, om het in kantiaanse termen uit te drukken, gehoor
gegevenn worden aan het gebod van de ander (het veto wordt niet langer gedicteerd
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In die zin is het Mjvoorbeeld onjuist om "im tien excta" te vertalen met "an excluded iniddlc''(DTA,
55;; 143). Misschien leidt het (er)kennen van de uitgesloten derde lot pertinente wsrtaaL Maar "een
uitgestotenn derde** vertalen ab "uitgestoten midden" kan alleen de edmming bddteneu van een centrale
inertie,, of van een zKfaverfae&ende utmitic, maar dan zou de dynamiek van doconstrnctie erg ved hjken op
hegeliaansee dudecbek.
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doorr een algemeenhddsinstinct, o f door de idec-fixe van een maagdelijk onschuldige
publiekee ruimte.

Deschematisering. .
Alss er nu niet meer van een zuiver ware logica gesproken kan worden, zou dan geen
enkell soort inzicht, geen enkel schema of ritme meer mogelijk zijn? Het kan toch niet
zoo zijn dat een andere kosmopolitiek met lege handen staat, sprakeloos, zonder
(muziek^nstrurnent?11

Hoe

zou

een

andere kosmopolitiek

zich

nog

kunnen

onderscheidenn van het unificerende schemanisme van voorheen, zonder een stem,
zonderr toon, zonder tonaliteit? Wat is er nodig, al was het maar ter aanduiding van het
verschill dat speelt tussen bijvoorbeeld 'topos' en 'a-topos' (respectievelijk Heimlich en
unheimlich,unheimlich, PA, 202; 178), welk ander begrip - noem het een schema of shema3 - kan
dee mogelijkheid of de kans bieden om een ontopologie, als ontopolitiek of
kosmopolitiekk in werking te stellen? Kan er worden volstaan met één oneindig uitstel,
hett uitstel van wat - überhaupt?
Gesteldd dat er op een of andere wijze toch van een schema moet worden
gesproken,, dan moet het daarbij toch wel gaan om iets waaraan geen voorstelling
beantwoordt,, want "geen enkele synopsis, geen aanschouwing, geen discours heeft
directdirect zicht op deze zaak", het moet gaan om een "paradoxale topologie waarvan de
plaatsenn zich nooit totaal blootgeven" (DP, 102, mijn curs.)

11
Relevant in verband met de politieke praktijk van bet 'transcendentale schema' is ook de "Anhang"
overr een zuivere mystiek in de religie, in Der Streit der Facultdten , waarin Kant eenrelatielegt
tussenn zijn eigen denken en sommige mystici ("diese Lenten worden (verzeihen Sie mir den
Ausdrack)) wahre Kantianer sein, wenn sk Philosophen waren"). Kant vraagt iemand om vergeving
vanwegee het gebruik van het woord 'kantianen'. Als ik de vraag naar het waarom van deze excuses
laatt liggen (en waarom hij de anderen 'mystici' noemt), blijft de vraag: aan wie biedt Kant zijn
excusess aan? Koning Friedrich Wilhelm n is niet erg waarschijnlijk. Had hij mi«rhii»n Johann
Cnristophh WOlner op het oog (sinds 1788 minister, en degene waarmee mj eerder heeft gecorrespondeerd)) of Koning Friedrich Wilhelm HL of misschien Massow CverUchte' minister, in hetzelfde jaar
alss de 'Streit" wordt uitgegeven, 1798) of Ehregott Andreas Cnristoph Waaanski (Kants
vertrouwetingg en biograaf), of Karl Friedrich Staudlin (aan wk de "Strait" is opgedragen)? Of biedt
bijj a priori zijn excuses aan, aan de (nog) onbekende leden van een iimeittjk of uterlgk tribunaal aan
dee "Glaubensbmrnnssion", waarover hij bericht in zijn voorwoord, een commissie die gebaseerd was
opp een piëtistisch "Schema Exaimnationis"?
22
Bij de intonatie en articulatie van schema speelt waarschtjnujk een aanverwaiite probkmatiek als bij
hett begrip 'shibboleth', zie Derrida's Schibboleth. Pour Paul CeUm. Derrida merkt in Dormer Ie
tempstemps op: "a tm schema (è un scheme, dtrait peut-être Kant)** (164). Kants uitspraak van "schema"
zouu als "shema" hebben kunnen klinken (met misschien een iets andere klemtoon): "Shema", "Hoor"
(Denteronomtum,, 6:4).
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Allee voorgaande schema's hadden als dod het zichtbaar maken van het
onvoorwaardelijkee (het Unbedmgt-Gute), gedreven door het weerzinnige doel om de
geheimee betekenis en de (lees)richting van alles bloot te leggen - een fatale zuivering
vann zin en onzin Het geluksgevoel van het totaal blootleggen (openbaren, onthullen,
openbaarr maken, klokkenhiiden) domineerde zowel het transcendentaHsme als het
structuralismee ("ik ontdekte"). De noodzaak en de wil tot weten en wetgeven - het al
dann niet redelijke initiatief tot vrede en vriendschap - had in elk scenario tot nu toe de
overhand.. Dit is het dolle draaiboek: het stichten van een machtscentrum via het
wervenn van ondergeschikte geallieerden in de obscene oorlog tegen één vijand, de
anderr van ons zelf.
Logica'ss van wederkerigheid werden altijd vanuit een zekere centrale inertie
ontworpen,, een zelfde Gemeinsam en een 'wij weten', georiënteerd op een felbegeerd
contrapunt,, om bij zichzelf te kunnen terugkeren en zich af te sluiten. Hierin komen de
transcendentalee en structurele schematisering wel het meest overeen: het zichtbaar
makenn van totaKtehsdrang, van het zelfde, op grond van één absolute intentie, als één
interventie.. Als er al een nieuwe vorm van schema denkbaar is, dan zal dat recht
moetenn doen aan niet één intentie, het is geen schema van een "logica van het zelfde"
(PA,, 20; 4).
Err is, in de woorden van Derrida, een "rede van een andere orde nodig" en een
"veell vrijere vrijheid, anders vrij" (DP, 107-108). Deze andere vrijheid is niet een
restlozee substitutie en kan niet restloos worden geïmplementeerd - met geen enkel
schema.. Het is dus logisch en vrijwel onvermijdelijk dat de anti-noumenale 'rest' van
dee geschematiseerde zinnelijkheid ook altijd het effect van deschematisering
teweegbrengt:: evenementialitett doet zich altijd excentrisch voor en was, is, zal altijd
eenn ambigue geste zijn. Evenementialiteit gebeurt als aheriteh. Een niet beantwoorden
aann de totalitaire eis van gelijkheid moet kennelijk ook altijd.
Evenementialiteitt was het woord waarmee de voorwaarden voor de in(ter)ventietie van een dubbele asymmetrie werd aangegeven. Het betekent (voor zover ik kan
zien)) de mogelijkheid van een opening, die niet verborgen was, maar evenmin
blootgelegd.. Interveniëren - vooloptg begrepen als het maken van een opening - is
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inventief.. Maar welke gebeurtenis is zo dwalend, waanzinnig, extreem interventie^ zo
radicaall asymmetrisch, en toch ook aan te duiden als vredelievend?
Alss er al een begrip bestaat van een andere wereldgemeenschap, van
vriendschapp zonder wederkerigheid, dan zou daarvan toch zeker geen 'schema'
kunnenn worden gegeven. Het gaat om een veel vrijere vriendschap, anders vrij, maar
nooitt zonder contour. Het kan niet anders dan een anachronisch doen en laten
betreffen,, dat geen beeld of aanschouwing geeft van iets, geen direct zicht op een zaak,
geenn analogie, geen objectieve of subjectieve reflexie. Maar de andere vriendschap kan
zichh ook niet geheel losmaken van de schematismes van voorheen. En de kosmopolitischee vrienden zullen er altijd rekening mee moeten houden dat hun silhouetten,
teleologischh of anderszins kunnen worden over- en onderbelicht door het
schemanisme.. Die oude schema's kunnen nooit schaduwloos passé zijn.
Silhouettenn

kunnen

alleen

ontstaan

door

vele

lichtbronnen,

door

tegenlichtingen.. In de strikte zin van het woord - ook in de kantiaanse - zijn alle
schema'ss uitgesloten: "men zou ze in kantiaans taalgebruik (bij benadering en bij wijze
vann analogie, want in strikte zin zijn ze in dit geval uitgesloten, en het is zaak om na te
denkenn over die uitsluiting) intermediaire schema 's kunnen noemen" (schemes intermediates,mediates, DH, 131; 103).
Gesteldd dat de logische kern van alle voorgaande schema's bemiddeling is
geweestt - al dan niet (analogische relaties - dan zouden nieuwe relaties en andere
schema'ss toch ook een indicatie moeten geven van het altijd onbemiddelbare,

onverenigbareonverenigbare binnen en buiten allerlei analogieën. Performaties van onwederkerigh
diee ons niet moeten doen geloven dat er een onderscheid bestaat "tussen een onvoorwaardelijkee wet of een absoluut verlangen en anderzijds een recht, een politiek en een
ethiekk die aan voorwaarden gebonden zijn, ze zijn radicaal heterogeen, maar tevens
onlosmakelijkk met elkaar verbonden"(ibid). Deze ontbindende binding kan ook
wordenn aangeduid als het effect van absolute aheriteit, voortkomend uit een verlangen
naarr relationele irrelationaliteit.
Hett ter discussie stellen van het transcendentale en structurele schematisme, en
dee gedachten over datgene wat met een of ander force werd uitgesloten, heeft in het
voorgaandee geleid tot het begrijpen van singulariteit of alteriteit als evenementialiteit,

406 6

descheminatiee als denationale ervaring. Het doel of de zin van intermediaire schema's
zouu kunnen zijn, dat deze (rook)signalen geven van (nog) onscheniatiseerbare ruimtes:
mett het tonen van de plaats van handeling of de definitie van een norm voor een
handeling,, maar het initiatief krijgen (paradoxaler kan het niet), de voorwaarde om
gistinggisting teweeg te brengen. Kortom: de gearticuleerde voorwaarden voor een andere
vrijheid,, andere imperatieven, interrupties, waardoor een gestold naüonaalschemanismee weer vloeiend wordt, vervloeit, vervliegt etc. Wie krijgt zulke
zwaneveren? ?
Hett aporetisch schematisme dat hier in relatie tot gastvrijheid wordt
geformuleerdd - wetten die elkaar uitsluiten en onverbrekelijk op elkaar aangewezen
zijnn - opteert niet voor een naakte wederkerigheid: de andere vrijheid en de
onvoorwaardelijkee praktische wetgeving ondersteunen elkaar niet meer wederkerig.
Hett gaat ook altijd om een pijnlijke relatie tussen enerzijds het onvoorwaardelijke
respectt voor singuliere aheriteh - het verlangen naar, en de roep van het veto van de
anderr - en anderzijds een recht, een politiek en een ethiek van een 'gemeenschap van
vrienden'' (logica van wederkerigheid, onze vrijheid). Voor elke toekomende
democratiee moeten beide wetten gelden, niet te reduceren tot elkaar. Omdat de affecteffectenn van deze wetten radicaal heterogeen zijn, kan het moment waarop deze wetten
elkaarr effectief raken, nooit uitsluitend de gebeurtenis van een kruisbestuiving zijn (een
actuelee conceptie of synthese), deze wetten doorkruisen elkaar ook altijd. In deze
onvermijdelijkee antinomische werkingen schuilt de spectrale vrijheid van gastvrijheid.
Dee force van een wereldgemeenschap zonder hegemonie en zonder
wederkerigheidd zou de gespleten oorsprong genoemd kunnen worden, de duistere
lichtbronn van silhouetten en contouren van oneindig vele en andere vrijheden.
Schema'ss maken kosmopontiek mogelijk en onmogelijk: relaterende en verstrooiende,
onreduceerbaree handelingen.1 En een precieze voorstelling van het verschil tussen
nieuwee en oude schema's is uitgesloten, al was het alleen al omdat de werking ervan
altijdd afhangt van de onberekenbare facticiteit: enerzijds is een lokale wet (de
11
In hun voorwoord bij Cosmopolitanism and Forgiveness noemen de vertalers Derrida's werkwijze
eenn "conceptuele genealogie" en merken in dit verband op: "If one looks back at Derrida's work over
thee past IS 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, ccmropotitaiiism, forgiveness, and,
mosttrecently,the death peanhy(viii-ix).
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GemeinsmnGemeinsmn van vrienden) en een lokale rechtsorde (wetgeving en rechtspraak) noo
universeell geldig, anderzijds is het appèl van de ander ongehoord (misschien soms zelfs
onoverschreuwbaar,, zoals Kant dacht). De ander komt altijd ongenood, een ongenode
gastt die bijna altijd onwelkom is, laat dat duidelijk zijn
Mett betrekking tot de genoemde actoren - die bepaald worden door
contingentiee en contextualHeh - kunnen de niet eenschappehjke en niet eenzuchtige
toestanden,, als aporetische toestand van (intermediaire) schema's, worden aangeduid
alss vriendschap. Zolang er wordt gestreefd naar internationale wetgeving, en zolang
elkeelke natiestaat gebonden is aan haar eigen precaire autochtone, quasi-universele
wetgeving,, en zolang elke 'gemeenschap van vrienden' (familie, stad, natiestaat) overal
enn altijd restrictief beleid moet voeren (ét policy van ome force) ten aanzien van de
eigeneigen allochtonen, vreemdelingen en vijanden (de farce van verwantschap), moet er
ookook altijd een andere tijd en een andere ruimte zijn. Er is altijd ruimte geweest voor
anderee kosmopolitieken.
Dee deconstructie van vroegere schema's heeft alleen kans van slagen als de
mogelijk-- en onmogelijkheden omtrent totale bemiddeling effectief kunnen worden
gemaakt,, dat wil zeggen, vriendschap kan alleen in werking treden als na het failliet
vann de ene conceptie (van de ene vorm van gemeenschap), ten faveure van een andere
conceptiee en een anti-conceptie etc., de verschillende reducties van de transcendentale
enn structurele schema's ongegrond blijken te zijn. Deze ondermijning heeft als het
waree een dubbel oogmerk: de oude fundamenten worden zo precies mogelijk aan het
wankelenn gebracht; en in een deschematiserende beweging kunnen vervolgens de
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silhouettenn worden ingeschreven in de resten van datgene wat door Kant in Naar
eeuwigeeeuwige vrede, "de idee van een werddburgerrecht" (6:360) werd genoemd.1

Waarachtigee vriendschap.
Hett transcendentale schematisme gebruikt een analogie om, op basis van de 'innerlijke
wetmatigheid11 van de wederkerige relatie "tussen mij en jou" (in die volgorde), de
kosmopolitischee toestand van "een oorlog nissen ons als staten" te kunnen begrijpen
alss een progressieve beweging in de richting van redelijke vrede. Deze analogie
vertrektt vanuit de presuppositie dat een redelijke relatie tussen mij en jou een plicht is
waaraann ook een werkelijkheid zou beantwoorden. Omdat deze innerlijk wetmatige
vormm van vriendschap gepreoccupeerd is door een bepaald - manisch - wereldbeeld,
kann de deconstructie van dit schemanisme mogelijk licht werpen op een beoogde
anderee schemertoestand, van de noodzakelijke wetteloosheid van vriendschap.
Inn de Fundering van de metafysica van de zeden wordt de eis van 'zuivere
oprechtheidd in vriendschap' (reine Redlichkeit in der Freundschqft) begrepen als een
plichtt die a priori door de rede wordt geelst (gefordert). Ik heb in het derde hoofdstuk
reedss betoogd dat Kant hier onmogelijk een symmetrische relatie kan hebben bedoeld.
Enn in bet vorige hoofdstuk is reeds de antropologische deconstructie van Kants begrip
vann esthetische vriendschap aan de orde geweest. De vraag echter of Kant nog meer of
nogg iets anders onder 'zuivere oprechtheid' kan hebben verstaan dan zuivere
symmetrie,, is onbeantwoord gebleven.
Ookk voor Kant lijkt er iets oneindig mee te spelen, een met-weten, een niet
uitgesprokenn oto-fono-logisch weten. Iets was er altijd al, waaraan we voorbij zijn
Inn die gin A r i A «MI qwrnriyJi KJMHIM fr i m ü r m w i v u lq* twuK^m^Jf^^r^

Mn B ? " fnpgplfflf

schemaa van een tamopotttkk van de vriendschap bat zich niet op een willekeurig ander
skntelbegripp toepanen (wetgeving, rechtspraak, vergiffenis, gastvrijheid etc.). De "bundel van
analyses''' van een 'keten van shaaefcegrippen' (zie vorige noot) is mogelijk wel op eenheterologische
wijzee verstrengeld met talloze andere "infra-strucüirea'', in de woorden van Gascfaé uit The Tain of
thethe Mirror. Tram his first work to hts most recent publications, the topoi of Verflechtwtg, Geflecht,
interlacingg (in the writings of Hnsseii, Heidegger, Freud, and others), (he bond {la bande in Glas),
graftingg (greffe), and so forth have been die fixus of his attention" (98). De fbnmüering die Hent de
Vriess dikwnls gebruikt - verwijzend naar Derrida - om deze heterologische vervlechting aan te
duiden,, is '^aoosynonymous substitutions" (JleHgion and Violence, 310, 342, 368, 379, 387, 388,
391):: "as such, friendship "is" hospitality, hospitality wis"democracy. Yet each of these notions
remainn merely a nonsynonymous aulwlilulkm 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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gegaan,, het zal er ook niet meteen weer zijn, of zuiver autonoom weerkeren. Deze
imperatieff van onvoorwaardelijke smgulariteh ligt bijvoorbeeld verscholen in een
formuleringg als: "handelingen waarvan de wereld misschien {vielleicht) tot op heden
nogg helemaal geen voorbeeld heeft gegeven" (4: 408). Niemand weet over wat voor
eenn (taalhandelingen het gaat of zal gaan, laat staan dat er een formule kan worden
gevondenn waarmee zulke handelingen blootgelegd zouden kunnen worden. Dit is één
ontijdigg effect van vriendschap: oprechtheid in de vriendschap» evenals ware helde, kan
wordenn geëist, zelfs ais er tot nu toe misschien geen oprechte vriend heeft bestaan.
Maarr is die eis zuiver, en zuiver redelijk? Wat zou er nog weer anders in die
vriendschapp moeten omgaan, anders dan ons zuivere (ge)weten?
Oprechtheidd kan gewild worden, en zelfs geëist, maar kan zeker nooit
gebaseerdd zqn op de redelijke intenties van zuiver mijn bewustzijn en geweten. Hoe
zouu de ander ooit volstrekt kunnen beantwoorden aan 'mijn' zuiver redelijke wil? In of
uitt welke naam zal 'ik' ooit aan de eis van zuiver vriendschap kunnen voldoen? Het
alles-onthullendee gelijkheidsbeginsel kan niet eens de maat zijn voor een vriendschap
mett mijzelf. Ik ben van aanvang af niet zuiver oprecht jegens mijzelf. Voordat ik mij
aann mijzelf wil blootgeven, heeft altenten reeds het initiatief genomen. Als actualiteit
vann een autonome, categorische wilsbepaling is zuivere oprechtheid zelfs het volstrekte
tegendeel,, de vijand van elke vriendschap met mijzelf en waarschijnlijk met ieder
anderee ander.
Kantt meent in §9 van de Leer van de deugd de schaduwzijde van de

RedlichkeitRedlichkeit 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 onverhuld
moreell wezen beschouwd (de mensheid in zijn persoon) is het tegendeel (Widerspiet)
vann waarachtigheid: de leugen." (6: 429). Een mens die zelf niet gelooft wat hij tegen
eenn ander zegt - al is het een fictief ander - verwerpt zichzelf uit naam van de
anonymuss mensheid, en verliest bij gevolg zijn zelfrespect. In dh opzicht, van morele
^^vernederingg en xe^verwerping, komt de verwerpelijkheid van de leugen overeen
mett dierlijke, buitenhuwelijkse en alle niet-monogarae seksuele handelingen (de morele
restrictiee wordt in de seksuele relatie ook bepaald door de ene frictie tussen 'trouw' en
'ontrouw*).. Toch zijn volgens Kant deze 'leugens' niet even verwerpelijk.
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Hoewdd de uiterlijke verwilderde esmetisch-erotische aanrakingen evenzeer
aftreukk doen aan morele kuisheid en integriteit, lijkt deze afbreuk toch niet zo zwaar
belastt als de innerlijk morele ondermijning van de leugen. Alle niet- of
buitenmonogamee seksuele handelingen zijn weliswaar onnatuurlijk, toch gaat het
daarbijj "slechts" om het mogelijke verlies van een uiterlijke zaalc Bij de leugen staat
kennelijkk meer op het spel: "een mens die zelf niet gelooft wat hij een ander vertelt
(ookk al was het slechts (blo/) aan een ideale persoon), heeft een nog geringere waarde
dann wanneer hij slechts (bh/) een zaak was" (ibid., mijn curs). Hoezo 'nog geringere'
waarde?? Waarom zou nu mijn oprechtheid in relatie tot een 'bloot' ideale persoon,
gezienn als ander 'innerlijk' factum, nu minder waard zijn? Minder dan welke 'blote'
ander?? Welke maatstaf geldt hier?
Kantt stelt duidelijk de hoogste eis aan de trouw aan zichzelf. Iemand die zelf
niett gelooft wat hij een Ander vertelt, verwerpt a priori zichzelf. De toevallige relatie
daarentegen,, met een willekeurig - dat wil zeggen bloot - fysiek lijf (van een ander), als
eenn ander uiterlijk faction, is kennelijk minder verwerpelijk, omdat ik daarbij mijzelf
tochh nooit totaal verwerp. Wat is nu nog de waarde van die andere zaak (Sache), ook
inn relatie tot die toch even blote ander? Wordt hier niet de ene waarheid blootgelegd
tegelijkk met het toedekken van de andere, de waarheid van de ander? Heb ik mezelf
nooitt bloot gegeven? Is de zaak die hier gewicht in de schaal legt en van enige waarde
zouu zyn, ooit zuiver op te delen in innerlijk en uiterlijk, in wel en niet ontbloot, in een
blotee waarheid of een bloot lichaam, en vervolgens te reduceren tot zuiver één reden of
éénn gevoel van een zelfde Zelf?1
Dee leugen is - evenals alle wetteloze seksualiteit in werkelijkheid of in
verbeeldingg - in strijd met de "natuurlijke doelmatigheid". Toch zou de seksuele
ondoelmatigheidd volgens Kant minder verwerpelijk zijn. Daarin behoudt men toch nog
ietss anders of meer. Het uiterlijke butten-echtelijke dient het innerlijk echt: de innerlijke
echt.. Nog voordat ik iets heb gedaan of gezegd, wordt met de leugen een "innerlijk

11
Wanneer Kant over God komt te spieken in Was hetfit: sich int Denken orientieren? verschuift de
statuss van het gevoel op een belangwekkende manier. Tegelijk met de vraag naar "of het God is, wat
aann mij verschijnt" treedt er, tegetipc met de vraag naar de waarheid van dit absolute subject, een
venchmvingg op in de states van het gevoel. Kant situeert de inwerking op "mijn gevoeT hier op een
plaatss dk innerlijk noch uiterlijk is: "wat aan mij verschijnt, wat op (OH/) mijn gevoel innerlijk of
uiterlijkk inwerkT.
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dod"" verworpen. Door innerlijk te liegen verstrooi ik mijzelf edit - sprakeloos met
mijzelff b tegenspraak. Als ik ten overstaan van mijn geweten niet de waarheid spreek,
schendd ik de kritische wet die my gebiedt mijn grensbegrip in acht te nemen, de ene
wett die mij zuiver respect afdwingt voor mijn innerlijke tribunaal. De categorische
imperatieff gebiedt onvoorwaardelijk: wat ik zeg moet overeenstemmen met wat ik
denk,, met mijn ene morele wezen, mijn 'homo noumenon'. Ten overstaan van de eis
vann dit tribunaal blijf ik ook altijd en oneindig in gebreke. Maar ik lieg wanneer ik
toevalligg of opzettelijk tegen deze eis in ga, ik moet gehoorzamen - mijn eigen dood
gebiedtt mij. De leugen is de "onverhulde vorm (die blofie Form) van een misdaad van
dee mens jegens zijn eigen persoon" (6: 430). Van 'mij' kan niet geëist worden dat ik
mett mijn eigen absolute oppergezag samen val (zo'n identiteit is ook allerminst
wenselijk),, maar wel dat ik in de eerste plaats mijzelf en tegelijk ieder ander aan deze
zuiveree vorm ondergeschikt maak. Maar hoe?
Wanneerr voldoe ik aan het formele gebod van de pure en naakte
overeenstemmingg {blofie Übereinstimmung) met mijn eigen Zelf? Nooit. Wanneer kan
'ik'' mij zelf en anderen geen geweld aandoen? Volgens de structuur van de
noodzakelijkee antinomie tussen het noumenale en het fenomenale, tussen vrijheid en
redelijkee vrijheid, moet ik ieder ander altijd aan mijn en aan hetzelfde woord houden.
Vanuitt het egologisch perspectief verdwijnt de schim van alteriteit trapsgewijs: het
gebiedenn van de ander gaat van nature het gemakkelijkst; moeilijk is het om te leven
mett mijn eigen - uiterlijke - kritische hypocrisie; een innerlijke overeenstemming is nog
"moeilijker1',, zoniet onmogelijk (om maar te zwijgen van gelijktijdige innerlijke en
uiterlijkee eerlijkheid), en die is misschien daarom al erg veel waard: "Het is
gemakkelijkk (leicht) te bewijzen dat de mens zich in werkelijkheid aan vele innerlijke
leugenss schuldig maakt, het lijkt echter toch moeilijker te zijn om te verklaren
(erklüren)(erklüren) hoe die leugens mogelijk zijn. Daarvoor is immers een tweede persoon
nodigg die men beoogt te bedriegen, terwijl dit opzettelijk zichzelf bedriegen een
tegenspraakk lijkt in te houden." (6:430).
Omm de effecten van het resterende geweld in zicht te krijgen, lijkt het me van
belangg om een zeker vermoeden van Kants bedoelingen te formuleren: hij wil
demonstrerenn dat in een uitzonderlijk geval (van zuiver morele vriendschap) de grens
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tussenn innerlijke en uiterlijke plicht met meer tegen ons wertt. Er moet toch een
onmogelijkee toestand van ware vriendschap zijn, waarin uiterlijk en innerlijk
aamenvanen.. Een vriendschappelijke toestand, zuiver eerlijk, oneindig veilig en
geweldloos.. Wie wil nu niet in zo'n heerlijke carrousel

zo'n lekker karrende roes -

meedraaien? ?
Inn de "indeling van de Metafysica van de zeden" geeft Kant precies aan in
welkeerichtingzijn gedachten gaan. In paragraaf m van deze indeling onderscheidt hij
innerlijkee plicht (de Idee) en de uiterlijke plicht (de wet), met de respectievelijke
drijfverenn van de zogenoemde rechtsplicht (Rechtspflicht) en de plicht tot deugd
(Tugendgflicht).(Tugendgflicht). Als dit onderscheid niet gemaakt wordt, zo stelt Kant, dan zou
dee blijken van trouw (overeenkomstig de belofte in een verdrag) met de daarbij
behorendee activiteiten van welwillendheid en verplichting in één klasse plaatsen
(setzen),(setzen), wat beslist niet mag gebeuren. Dan zou men immers ook slechts op grond van
eenn uiting of gebaar van welwillendheid aanspraak kunnen maken op een recht. Voor
allee overeenkomsten en acten - met rechtsgeldigheid - geldt wel het omgekeerde: "Het
iss geen plicht tot deugd om zijn belofte (Versprecnen) te houden, maar een
rechtsplicht,, een verrichting waartoe men gedwongen kan worden". Deze dwang heeft
betrekkingg op een juridische overeenkomst in een verdrag. Van een dergelijke
juridische,, uiterlijke dwang (duffere Zwang) is ook de alledaagse vriendschap niet
geheell vrij. Maar voor de ideale vriendschap zou een dergelijke, uiterlijke dwang toch
niett (mogen) gelden: "Het is echter toch een deugdzame handeling (bewijs van deugd)
omm de belofte te houden waar geen dwang uitgeoefend mag worden" (emfase van
Kant).. Kant appelleert hier nog aan een zuiver innerlijke dwang, die door Niemand
wordtt uitgeoefend, en meent die tegelijk te kunnen scheiden van zowel de uiterlijke
juridischee dwang ais de uiterlijke, corrumperende handeling van welwillendheid. De
morelee vriendschap zou derhalve de unieke relatie zijn waarbij de innerlijke plicht tot
deugdd en de uiterlijke werwülende handeling verenigd kunnen worden, waarbij deze
handelingenn dus als van nature rechtsgeldig zijn: ware, soevereine vrienden hoeven
nietss zelf te doen, zij staan van nature boven hun eigen positieve wetgeving ten aanzien
vann alle anderea
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Kantt bedoelt mogelijkerwijs dat de brokstukken van een (ooit) gebroken
innerlijkk en uiterlijk woord als de complementaire delen wel kunnen worden
samengevoegd,, maar niet door ons. 1 Hoe zouden wij dh ongebroken woord zuiver
moetenn of zelfs kunnen houden, zuiver voor ons en van ons zelf houden? De
weerzinnigee vorm van overeenstemming - of de performatieve beleving van een echte
bekentenis,, je ziel blootleggen, en het liefst mediaal (tegelijk op radio en tv, in de krant
etc.)) - is gebaseerd op het identiteitsbeginsel en heeft, als consequentie van antiwederkerigheid,, het effect van een permanente ontkenning, een a priori weerzin, een
afkeerr van de absoluut innerlijke ander. De geest van Kant was bepaald niet wars van
demode. .
Inn de inleiding van Kants "colleges over de filosofische religieleer" kunnen we
eenn indicatie vinden van het effect van een volmaakt redelijke vriendschap: "Men kan
iemandd een vriendendienst bewijzen en daarbij op zijn eigen vermogen (Vermogen)
letten;; men kan echter ook zonder op eigen voordeel te letten aan zijn vriend alles
opofferen.. Dat laatste komt het dichtst bij (cm ndchsten) de idee van volmaakte
vriendschap".22 In deze formulering van de idee van volmaakte opofferingsvriendschap
gloeitt het vuur van de dolmakende "zuivere oprechtheid", en dat wil ook zeggen: de
waanzinn van de poüatch, van de zuivere eerlijkheid van dollemannen, zoals Mauss die
heeftt omschreven:

Consumptiee en destructie zijn hier werkelijk onbegrensd (sans bornes). In sommige soorten
poüatchh moet men alles weggeven en niets houden. Het is een wedstrijd om te zien wie de
rijksterijkste en tevens de meest waanzinnig extravagante is. Alles is gebaseerd op de principes van
antagonismee enrivaliteit.De politieke status van individuen in de broederschappen (confréries)
enn de clans, in allerlei rangen, wordt bereikt in een 'oorlog van bezat', precies zoals in een echte
oorlog,, of door middel van toeval, erfenis, alliantie en huwelijk. Maar alles wordt begrepen als
eenn strijd om rijkdom. Huwelijken voor eikaars kinderen en de plaatsen in het broederschap
wordenn alleen verkregen tijdens de poüatch, waar uitwisseling en wederkerigheid heersen. En
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zqzq gaan vertonen in de pouatch zoals ze verloren gaan in de oorlog, of door gokken of in
hardlopenn en worstelen. In sommige gevallen is bet niet eens een kwestie van geven en
teruggevenn van giften, maar van vernietigmg, om niet de minste indruk te wekken van een
verlangenn datje gift wordt beantwoord.
Dee volmaakte opoffering van mijn gehele vermogen is een daad van vriendschap die,
viaa de vernietiging van de anderen, bewust of onbewust de vernietiging van ons allen
opp het oog heeft. Vriendschap als zuivere gebeurtenis is altijd irrdationcel.

Onnwaarachtige vriendschap.
Kantss absoluut willende ego heeft ooit zijn weerzin jegens zijn innerlijke Ander
omgezett in een a priori en absoluut eensgezind Zelf. Dat moment van doldraaiende
omzettingg en nrythomanische beweging van ver- en ontsluiering van schijn-eerüjkheid
laatt zich nooit echt doorzien. Maar net is misschien wel mogelijk om na te gaan hoe
Kantt in de Leer van de deugd het begrip'oprechtheid' verder uitwerkt.
Inn §9 wordt eerlijkheid {Ehrlichkeif) als een eerste vereiste genoemd, en wel
vann symmetrie. Eerlijkheid is eenvoudig: je bent eerlijk als je niet het tegendeel zegt
vann wat je denkt en als je je niet tegenovergesteld voordoet. Een eertijk mens roept
kortomm bij zichzelf, en dus ook bij de ander, nooit het tegenbeeld van zichzelf op.
Maarr niemand zal ooit weten hoe hij of zij aan deze eis van gelijkheid kan voldoen.
Wiee of wat lijkt er ooit exact op zichzelf? Kant ziet zich genoodzaakt - vanwege de eis
vann redelijke symmetrie - de eis van 'eerlijkheid' op te voeren tot de idee van
'oprechtheid'.. Wanneer je in relatie tot anderen waarachtige verklaringen

(Erklürungen)(Erklürungen) geeft, ben je slechts heel even eerlijk (je kan wel ik weet niet w
verklaren:: de vriendschap, de oorlog, de liefde, etc). Ik ben alleen dan echt 'oprecht'
wanneerr nrijn eerlijke verklaringen tegelijk een belofte (Versprechen) inhouden, alleen
dann kan van oprechtheid (RedUchkeit), en in het algemeen van openhartigheid
(Aufrichtigheif)(Aufrichtigheif) worden gesproken.
Ikk stel de vraag naar de 'plaats' van de morele vriendschap uit, de plaats waar
ookk volgens Kant het beloven, in de aggregatietoestand van morele vriendschap,
11
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plaatsvindt.. De kwestie van de tijdsdimensies van de oprechtheid is nu van belang:
openhartigheidd moet zowel tegenwoordig als toekomstig gelden {Versprechen).
Dergelijkee condities structureren ook in onze tijd nog wel de taalhandeling van
beloven.. Maar Kant doch met zuivere oprechtheid natuurtijk op meer. Oprechtheid
moett niet slechts actueel eertijk zijn en de belofte inhouden eerlijk te zulten zijn. Je
moett een gedane belofte wd kunnen nakomen (de spreekwoordelijke 'gouden
bergen').. Dat wil voor Kant zeggen: een common sense oprechtheid, gebaseerd op het
vertrouwenn of het geloof in een eenheid van een actueel en een toekomstig 'woord
houden',, is vanzelfsprekend maar niet toereikend - zeg maar: niet fundamenteel
genoeg,, te vrijblijvend. Wanneer zou nu de zuivere oprechtheid in de vriendschap
gelden,, wanneer is vriendschap een volmaakt vermogen? Voor perfecte vriendschap
moett noodzakelijk aan de oprechtheid nog een dimensie worden toegevoegd, ofwel afhankelijkk van welk standpunt men het bekijkt - de vriendschap moet van elke

tijdsdimensietijdsdimensie worden gezuiverd. Het gaat hier om a priori eerlijkheid; eerlijkheid i
verleden,, heden en toekomst.
Mett de eis van 'zuivere oprechtheid' wil Kant naar het mij toeschijnt de
ambiguïteitambiguïteit die in de belofte besloten ligt elimineren: uitsluitend dat wat waar was, is
enen zal zijn mag worden beloofd. Met deze eis van een absolute actualiteit - als een
eeuwigg geldige gelofte - wordt ook de wezenlijke bijwerking van de belofte
geëlimineerd.. Als er absolute zekerheid postuum zou 'bestaan', als wij zeker zouden
wetenn dat wij onze belofte nu en altijd zullen houden, zullen kunnen nakomen, is er
geenn sprake meer van beloven. Een belofte wordt gedaan, en dit doen valt niet
absoluutt samen met de tegen-woordige tijd en ruimte. Beloven is een ontijdig gedoe hett woord dat wordt gegeven bergt altijd reeds een paradoxaal weerwoord in zich. De
grondd of reden van een belofte moet daarom ook altijd noodzakelijk voorbij de zuivere
actualiteitt van ons weten zijn. "Here, the intelligible reaches its limit".1
Dee pcrfbrmatieve structuur van de belofte wordt door de eis van blojk

ÜbereinstimmtmgÜbereinstimmtmg ongedaan gemaakt. Wat tegelijk waar was, is en zal zijn hoe
niemandd te worden beloofd. Zo'n gezuiverde belofte hoeft door niemand te worden
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gedaan,, en kan ook door niemand worden gebroken, door niemand worden
nagekomen. .
Elkee belofte van elke vriendschap - de beloofde vriendschap of de
vriendschappelijkee belofte - voltrekt zich in een tijdspanne die onvermijdehjk elke
restrictiee van de zuivere actuele eerlijkheid geweld moet aandoen om de ander te
verwelkomen.. 'Beloven' is een taalhandeling die altijd te maken heeft met 'iets'
waarvann de wereld misschien tot op heden nog helemaal geen voorbeeld heeft
gegeven.. Kants dictum in Naar eeuwige vrede dat "eerlijkheid beter is dan elke
politiek",, impliceert niet alleen een ethische restrictie van het begrip 'politiek', het
ontkentt expliciet dat elke politiek zich altijd afspeelt in de dimensie van de belofte die
niett zuiver redelijk kan zijn, die altijd in rook moet opgaan.
Eenn kosmopolitiek van onomwonden eerlijkheid heeft altijd al de ander onrecht
aangedaan.. En de eis van een redelijke belofte, in nationale en internationale
betrekkingen,, is een verdubbeling van dat oer-onrecht. De logocentrische politiek heeft
alss - onreduceerbaar kosmetisch effect - de ongegrondheid van het bestaan van de
wetgevendee ander, de grondeloosheid en wetteloosheid van het volstrekt andere.

Tegentijdigheidd in het licht van vriendschap.
Inn een toezegging, en in het zich geroepen voelen tot het beantwoorden van een
verzoekk of vraag, en in het doen van een toezegging - qua performatieve taaldynamiek
vann het beloven en iemand aan haar woord houden - is een beslissing altijd een andere
beslissing,, een splijtende en gespleten beslissing, als een beslissing over de ander, een
regelingg onder ons die reeds de ander geweld aandoet (doet verstommen). In de
vervloeiendee toestand van ware vriendschap werkt de nooit zuiver onredelijke ander
opp mij in, en al de anderen in relatie tot mij - die niet binnen en niet buiten mij huizen
enn rondwaren. 'Ik' beslis nooit zonder de rede geweld aan te doen. Absolute
singularitehh is altijd exceptioneel, en maakt dat in de beweging van iteratie de eenheid
'ik'' soms verschijnt als de uitzondering, een markering als een effect van
gemeenschappelijkheid,, maar dit effect zondert de niet after-ego's als anderen, de
derden,, ook altijd onzuiver af, als altijd pijnlijke uitsluiting - als de randvoorwaarden
voorr mijn besluit (ik wil niemand kwetsen, maar..).
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Eenn oncalculeerbare, onberekenbare en onvoorspelbare vriendschap, van
toestemmingg of toezegging (Zusage), voltrekt zich in de "dubbele tegentijdigheid", een

tijdspannetijdspanne tussen "tweetijden"die, in de woorden van Derrida, "even onverenigba
alss onlosmakelijk verbonden zijn"; in een onbepaalbare herhaling van het ogenblik van
inwijding,, altijd opnieuw, elke keer, geeft deze schemervriendschap zich over aan
"dezee dubbele tegentijdigheid {contretemps), in het vreemde licht van het tegenlicht

(contre-jour):(contre-jour): de tegenwoordigheid dient zich slechts aan vanuit een fenomen
lichtbronn die noch uit de actualiteit voortkomt (de actualiteit is niet meer de bron) noch
vanuitt de plaats waar hij opkwam of waar hij verscheen, vanuit het blikveld, van mij of
vann het 'subject' zo men wil. Het tegenlicht van die tegentijdigheid splijt de
tegenwoordigheidd van de actualiteit" (PA, 31; 14).
Dee gift van vriendschap is noodzakelijk mateloos, nooit zuiver oprecht, maar
daaromm niet noodzakelijk leugenachtig of onredelijk. De Kant van de Antropologie in

pragmatischpragmatisch opzicht laat, in dit opzicht, de Kant van de Fundering van de metafysi
vanvan de zieden en de Metafysica van de zeden bijna geèxcalteerd achter zich: "Vriendschapsbetuigingenn met woorden zijn weliswaar niet altijd precies de waarheid (mijn
lievee vrienden: er is (esgibt) geen vriend! Aristoteles), maar daarom bedriegen ze toch
ookk nog niet, omdat een ieder toch wel weet hoe hij die woorden moet interpreteren.
Enn ze bedriegen ook voornamelijk daarom niet, omdat deze aanvankelijk lege tekens
vann welwillendheid en respect, meer en meer tot zulke werkelijke overtuigingen
leiden"" (7: 152, emfase van Kant). Kant doet aanspraak op een mateloos meer en
meer,, een exuberante weerzinnigheid, en tegelijk ontkent hij - als in een
duizelingwekkendee salto mortale - een andere onwetendheid: wij weten nooit of die
"aanvankelijkee lege tekens" ook echt leeg waren.
Vriendschapp is een geloofsartikel met een hoog triviaal en tegelijk absoluut
gehalte,, waarbij beloven, vertrouwen en vergeven zich afspelen op een speelveld
zonderr a priori grenzen. Een draagvlak dat nooit zuiver nu is, altijd in een bijzondere

wanverhouding,wanverhouding, tot een ander verleden, en toekomstige (taal) handelingen, waar
wereldd misschien, tot nu toe, geen voorbeeld heeft gegeven. Afgemeten aan de eis van
zuiveree oprechtheid is vriendschap voor iedereen evenzeer een contra-factum als een

contra-fictum.contra-fictum. Voor ware vriendschap is volstrekt iets anders absoluut bepale
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waaruitt zrift c«i absolute verptictóing volgt (ai kan deze nooit exclusief bet effactum
zijnn van "een wil, die wordt bepaald door a priori gronden van de rede", 4: 408). Kan
err nu - zoals Kant toch echt in de laatste paragrafen van Z^D Eiementaire ethische leer
beoogtt -

een zuiver onderscheid gemaakt worden tussen esthetische en morele

vriendschap?? Een vriend blijft ook altijd een rebel o£ op z'n Frans, een re-belle.

Spectralheit t
Hett onderscheid tussen ware en onware vriendschap is een onmogelijke limiet, een
ritmeritme tussen krachten, waar geen van beide het alleenrecht heeft. Kan er dan nog wel
ietsiets van ntet-ahijd-ware vriendschap worden begrepen? Derrida's antwoord is beslist:
eenn 'gemeenschap van vrienden' kan zeer waarschijnlijk niet "als een wet of een
moetenn (il faut)" bestaan, als een toestand die "bepaalbaar is door een of andere
praktischee reden"(DT, 198; 156). Maar wat moeten de vrienden dan, met elkaar?
Ikk kan mijzelf nooit zelf openen. Derrida gebruikt in verband met een mogelijke
openingg de term "passieve beslissing". Deze beslissing is van een vrijheid - of
vrijgevigheidd - die in geen enkel verband staat met de actieve, initiërende vrijheid en de
afgedwongenn ontvankelijkheid van onze transcendentale wil. Het is in zekere zin een
therapeutischee (be)haadeüng, maar toch ook een politieke toe-stand van toestaan, een
niett vrijblijvende evenementialiteh, want een 'gast' waartegen wij a priori weerzin
voelenn - en waarop onze Gememshm is gebaseerd - zo'n diep "onwenselijke gast
kann alleen in de besloten ruimte of in het bij ons zelf van de ggmggnschapsTni (Ie chez-soi du
senssens commuri) binnenkomen, door die gast, als het ware, te herinneren, om er een oude vergeten
uitnodigingg mee te bekrachtigen. Het zou aldus de herinnering opriepen van het type of het
silhouett van het klassieke concept van beslissing: dit silhouet moet onderbreken, het markeert
eenn absoluut begin. Het duidt (elk signifle) dus op de ander in mij (en mof) die beslist en
verscheurtt De passieve beslissing, voorwaarde van de gebeurtenis {condition de l 'evenement),
iss altijd, structureel, in mij een andere beslissing, een verscheurende beslissing als een
beslissingg van de ander. Van de absolute ander in mij, van de ander als het absolute dat beslist
overr mij in mij (PA, 87; 68, mijn curs.).
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Dee "passieve beslissing" is een voorwaarde voor een andere gebeurtenis van
vriendschap.. Dit andere moeten, een actieve ontvankelijkheid voor de ander, breekt de
kantiaansee zuivere vrijheid en oprechtheid, en splijt de fixatie op autonome zelfverzekering. .
Vriendschapp is wel een gebeurtenis, maar - gebruikmakend van Kants
omschrijvingg van de esthetische en de redelijke ideeën - geen "aanschouwing
(voorstellingg van de verbeeldingskracht)", een gebeurtenis die "geen enkele taal totaal
bereiktt en begrijpelijk kan maken" (KU, 168, emfase van Kant). Er gebeurt niet iets op
éénn moment, er vindt niet iets op één plaats plaats. Nooit precies twee wetten, twee
'gegevens',, twee wezens, ontmoeten of raken elkaar. Ze kunnen elkaar niet ontlopen
daarr waar ze altijd afbreuk doen aan zichzeh; aan elkaar, aan anderen. Wetten die zich
altijdaltijd antinomisch tot elkaar verhouden en die door derden in werking worden gesteld.
Enn die wetswerkingen wekken altijd wel alsof er schema's van bestaan, dat zou de
structurabilheitt van de zedelijke krachten genoemd kunnen worden. Er hebben ook
altijdd ontijdige fictafacta plaatsgevonden, onuitzuiverbare substraten en residuen, die
niett puur linguïstisch zijn, ze laten zich met geen pen beschrijven. Toch vormen ze een
soortt wetmatig effect, namelijk dat van een altijd gegeven onvereffenbaarheid.
Dee inventie van vriendschap is een gebeurtenis op het kruispunt waarop altijd
meerr dan 'twee facta' elkaar raken en snijden, en elkaar nooit kunnen opheffen. Er
gebeurtt iets met me dat wel nooit zal hebben plaatsgevonden. Ik was nooit één, en
altijdd al onevenwichtig. Daar helpt de onvoorziene gift van de kreupele ritmiek niet
tegen:: vriendschap heeft geen loga-ritme.
Alss mijn verbod op innerlijke verwerpelijkheid nooit zuiver kan gelden, dan
betekentt dat niet dat niets verwerpelijk is, maar wel dat het verwerpende zelf en het
verwerpelijkee zelf nooit één kunnen zijn. Er is nooit één zuiver de eerste: ik ben altijd
onderwerp,, meewerkend en lijdend voorwerp tegelijk. 'Ik' was altijd al verworpen
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doorr een ander, altijd al een subtiel projectiel (een subjectile1) trit de ander en naar de
anderr toe geslingerd. Schema's zijn soms wel onheimelijk.
Err was altijd een volstrekt andere effectiviteit in het spel: die van onvoegzame,
effectievee en affectieve relaties, de werkingen van onvoorwaardelijkheden. Deze
effectenn wijzen op de krachten van spectraliteit. Het blijft echter de vraag of een
schemaa van spectraliteit mogelijk is, het kan immers per definitie niet een schema zqn
vanvan een bepaald iets, een gegeven handeling, een feit, regel of wet. Voor ons zijn alle
voorgaandee schema's tegelijk ontoereikend en onmisbaar. Een schema van spectraliteit
iss noodzakefijk paradoxaal en is derhalve een indicatie van het onbepaalbare of

onschematiseerbare:onschematiseerbare: de on-plaats (a-topos, unheim) van een (ongel
gebeurteniss (happen-ness sluit happiness niet uit). "Als er al zoiets is (s'il y d) als
spectraliteit,, dan zijn er redenen om te twijfelen aan de verzekerde orde van de
tegenwoordigheid,, en vooral aan de grens tussen tegenwoordigheid, de actuele realheh
off aanwezige tegenwoordigheid en al datgene wat men er tegenover kan stellen: het
afwezige,, het met-aanwezige, de oneffectivtteit, de onactuatiteh, de virtuaKteit of zelfs
hett simulacrum in net algemeen , etc." (SM, 72; 39). Enkele regels later wordt "het
effectt van spectraliteit" uitgedrukt in kritische termen, namelijk als een effect dat zou
bestaann in het verijdelen of dwarsbomen (dèjouer) van de oppositie, zelfs de dialectiek,
tussenn de actieve actualiteit en zijn tegendeel (verleden en toekomst). Als er al zoiets
zouu bestaan als een of ander anti-schema, dan maakt het vooral de wankele condities
vann talloze effecten expliciet, en het houdt vooral verband met een omkering van het
perspectief:: 'wij' zien niets, maar het spook ziet ons, nog voordat 'wij' ons zelf zien,
"respectt voor de spectre, zoals Mary Shelley zou zeggen" (PA, 92; 73). Dit spook is
nooitt een.
Daarr waar 'wij' in rondwaren, daar waren we altijd al geconstitueerd en
gereguleerdd door tenminste twee spectrale krachten of onvooiwaardehjkheden - die ik
11

Deze term is ontkend aan Antomn Artaud. In Torcener Ie subjectile" geeft Derrida een uitvoerige
interpretatie,, zie: Antonin Anaud: Dessins et portraits (Jacques Derrida en Pauk Thévenin).
Tenminstee vier woofden lijken in dit neoiogisnie een belangrijke rol te spelen. Het subject is een
projectielprojectiel van iets anders. De voorstelling van het subject is geen representatie van zichzelf; geen
actualisatiee van een transcendefitaal 'ik'. Het subject wordt als verschijning van iets anders altijd
gedragenn door iets anders: het is een effect van en speelt zich af op meer dan één subtiel membraan.
Inn een toestand van dubbek met-oonpronkdijkheid is het subject, voor- en na zijn bestaan, altijd al
aangewezenn op een subtiel substraat, een ontvankelijkheid en een ontvankelijke plaats waarover het
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inn het vorige hoofdstuk heb aangeduid met evenementialiteit en stmcturabiHtett. Beide
mfra-stnicturenn constitueren en reguleren ook - maar niet zoals Kants redelijke idee of
utopiee - de gebeurtenis van een toekomende democratie ("democratie a vernV), die
nooitt een achtbare of overachtelijke (bijen)korf kan worden, niet in de vorm van een
totalee aanwezigheid, maar zeker ook niet in een absoluut spreek- of schrijfverbod
(mu3)korf.. Toch kan dit kosmopolitische en democratische moeten geformuleerd
wordenn in een zeer duidelijk gebod: "voor de vreemdeling .. voor hem of voor haar
moetmoet men een plaats open houden" (SM, 111; 65). Dit gebod tot openhouden zou ook
nogg geformaliseerd kunnen worden als "het verschil (écart) tussen een oneindige
beloftee (altijd onhoudbaar, tenminste omdat er aanspraak wordt gemaakt op het
oneindigee respect voor de singulariteh en de oneindige aheriteit van de ander, alsook
opp de calculeerbare en subjectale, berekenbare gelijkheid tussen anonieme
singulariteiten)) en de bepaalde, noodzakelijke maar noodzakelijk inadequate vormen
vann datgene wat zich afineet aan die belofte. In die zin zal de effectiviteit van de
democratischee belofte, zoals ook de communistische belofte, altijd in haar kern deze
absoluutt onbepaalbare messianieke hoop bewaren, - en moet dat ook altijd doen - deze
eschatologischee relatie tot de toekomst van een gebeurtenis en van een singulariteit,
vann een onanticipeerbare aheriteit .. gastvrijheid zonder reserve" (SM, 111; 65). Er
bestaatt geen korf; fuik of schema van gastvrijheid, vriendschap, vrede, etc. omdat het
altijdd een onanticipeerbare, singuliere gebeurtenis was, is, en zal zijn. Intermediaire
schema'ss hebben de performatieve structuur van de belofte. Zodra 'wij weten' of
'vinden** dat we democratisch zijn, slaat de democratische gedachte om in haar
tegendeel.. Lévinas heeft deze mogelijkheid in L'Au-Dela du Versett in het vijfde
hoofdstuk,, kernachtig geformuleerd: "Elke genereuze gedachte wordt bedreigd door
haarr Stalinisme".
Maryy Shelley heeft onze aandacht gericht op het "anagram dat de 'spectre' in
'respect'' weer zichtbaar maakt" (PA, 320; 288). Wanneer we deze verdubbeling en
vervlechtingg interpreteren als een splijting van het kantiaanse logocentrische respect,
heeftt dat tegelijk onomkeerbare consequenties voor het andere 'spectre' van de
vriendschap:: de liefde. Aan het einde van dit hoofdstuk zal moeten blijken in hoeverre
eenn schema van spectralHeit kan beantwoorden aan de gedachte van een andere
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kosmopoBtiek.. Uitgaande van het gegeven van de 'belofte' zonder overeenstemming,
kann voorlopig de werking van een spectraal schema als volgt worden omschreven.
Hett schema of de formele structuur van 'beloven' houdt verband met een
spanningg - de onaanraakbare waarachtigheid in een gebeurtenis - die wordt bepaald
doorr een verdeelde plicht, een 'moeten' dat nooit zuiver alleen zichzelf geweld
aandoet,, en altijd een spanning is tussen verleden en toekomst. De alfa en omega van
PolitiekenPolitieken van de vriendschap is de beroemde uitspraak die ook Kant aan Aristoteles
toeschreeff een uitspraak die ook de leidraad vormt voor Derrida: "o vrienden, er is
geenn vriend". Derrida typeert deze "cryptische frase" in hoofdstuk 7 als een "ambigue
zucht*11 en een "tdeiopoêtische zin" en hij lijkt zelfs te willen aantonen dat deze zin
volgenss een schema van spectrale tegenttjdigheid kan worden geïnterpreteerd.
Aristoteles'' uitspraak is als bet ware verscheurd tussen wat was en zal zijn, er
isis nooit vriendschap. Vriendschap gebeurt enerzijds door degenen aan te spreken die
vriendenn zyn geweest (o vrienden), en anderzijds door de vriend aan te spreken die er nogg - niet is (er is geen vriend). "De toe-komende vriend gaat vooraf aan de actualiteit,
aann de zelf-presentatie van de actualiteit; hij is daarom 'vroeger' dan de actualiteit,
'ouder'' dan de voltooid tegenwoordige tijd. De toekomende is verbonden met 'mij'
terwijll hij zich tegelijk oneindig ontbindt; hij scheidt zichzelf en scheidt het zelf dat zich
weerr zou willen verenigen in die scheiding*' (PA, 58; 37-38). In deze disjunctieve,
nooitt statische, toe-stand van tegentijdigheid werkt verdubbeling tegelijk als gespletenzijnn en gespleten-worden.
Diee vrienden (o vrienden) zijn niet noodzakelijk alleen mijn vrienden (er is geen
vriend).. Vrienden kunnen niet in of met of op zichzelf overeenstemmen - in geen
enkelee tijd - als zuiver innerlijke of uiterlijke vriendschap. De 'gemeenschap van
vrienden'' wordt altijd bepaald door ogen en oren van buiten en binnen, waarbij
'binnen'' niet noodzakelijk vriendschappelijk betekent en 'buiten' niet noodzakelijk
vijandig. .
Aann 'weerszijden' bepalen effacta 'mij' en 'ons'. 'Mijn' innerlijke rechter
wendtt zich tot mij, als gerespecteerde Ander, en ook de gerespecteerde anderen
wendenn zich tot mij, de al dan niet geliefde ander, die ik ook ben - hoe kan het ook
anderss - en die ik innerlijk en uiterlijk moet respecteren. Anderen beloven, beloven
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'mij'' dat ze mij aan mijn woord zullen houden, en mijn woord, dat ik heb gegeven,
geldtt absohmt in het licht van die ogen en oren die ahijd anders op 'mij' gericht
(zullen)) zijn. Er geldt nooit één zin van één inlossing van één belofte.
Schema'ss van spectraliteit worden gekenmerkt door (temporele) onbeslisbaarheid.. In die zin is elke belsissing die wij nemen, irrelationeel. We breken met het andere
enn de anderen - nooit zuiver innerlijk of uiterlijk, nooit zuiver levend of dood - die wij
hett woord ontnemen. Zij maken ons: hun ogen en oren doorkruisen ons spectraal, met
hunn eigen onzichtbare gezicht en onhoorbare gehoor geven zij aan ons - en eens
gegevenn blijft gegeven - ons (on)vermogen te bestaan als ontvankelijk raakvlak.
Hett dubbele effect van spectraliteit werkt in de vriendschap als altijd
limiterendee en ontlimiterende spanning van alteriteit. Op dit begrip van dubbelwerking
werdd reeds door Kant in zijn colleges over de religieleer geanticipeerd in een absurde
verbindingg van economische en perspectivische termen: ik kan niet alles geven.
Spectraliteitt doorbreekt de potlatch van de ethische eendimensionaliteh van het
moetendee Zelf: de naaste is altijd het dichtst bij en tegelijk het verst weg. Kants
absolutee ander smeekt: "geef meer, geef alles!" en mijn antwoord pakt altijd uit als
geef-- en onderwerpingslust. En toch appelleert ook Kant aan een grote traditie van
vóórr de Verlichting, en wendt er zich tegelijk van af: de "traditie van het 'geven wat
menn niet heeftm(PA, 204; 180).

Hett bijna onvergetelijke veto.
Vanwaarr de ongeefbare rest van de redelijke idee? Hoe houdbaar is die ongeerbare
rest,, het factum van onvergeeflijkheid? Vriendschap was altijd al het effect van
antinomischee krachten, van een onmogelijke eis tot opoffering. Absoluut redelijke
vriendschapp is met zichzelf in tegenspraak (evenals absolute vijandschap). Elke
bewegingg van vriendschap is bepaald door de frictie-force van spectraliteit, ook die
vann één ziel in twee lichamen (Diogenes Laertius) en die van twee zielen in één borst
(Goethe). .
Omm de weerzin tegen de ander en alle implicaties omtrent autogene en
autochtonee eigendomsrechten te kunnen doorkruisen, moet tenminste ingezien worden
datt het gebod van de naaste nooit gereduceerd kan worden tot een symmetrisch alter-
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factumm Spectraal schematisme werkt op grond van en is tegelijkertijd het effect, van
eenn dubbelrespect. "Men richt zich tot de ander die altijd singulier kan zijn, en het in
zekeree zin altijd moet blijven, maar men beantwoordt ten overstaan van de wet, een
tribunaal»» een jury, een geautoriseerde instantie die de ander op legitieme wijze
representeertt in de institutionele vorm van een morde; juridische, politieke
gemeenschap.. We hebben hier te maken met twee vormen ofwel twee dimensies van
respectrespect die elke verantwoordelijkheid inxplkeett" (PA, 282; 252).
Inn de idee van Kants volmaakte vriendschap - gedacht vanuit de eis van
volstrektee symmetrie - moet vanwege de umlineaire werking van het redelijke respect
dee zuivere grens tussen vriend en vijand verdwijnen. Aan die werking was immers een
fataall neven-effect gelieerd: de uitwissing van afteriteh - de andere grond van
vriendschap.. Om te kunnen beantwoorden aan de zuivere idee mocht er niets anders
meerr overblijven, geen greintje fysiek of geestelijk vermogen of onvermogen dat me
nogg van de volstrekt ander zou kunnen scheiden. Restloze vriendschap is irrdationele
vriendschap,, zo paradoxaal als zuivere incest. Zo bezien is vriendschap er nooit
geweest.. De annulatie van mijn "innerlijke leugen** had niet een vriendschap, maar
altijdd de vernietiging van de "innerlijke vijand" tot doel (zie verder de Metafysica van
dede zeden, ethische methodenleer, §49).
Err lijkt in het umlineaire geloof een auto-effectieve in(ter)ventie plaats te
vinden,, waardoor ik steeds graag een reflexieve draai geef aan mijn aan mijn vermogen
omm vrienden in te schakelen en vijanden zuiver uit te schakelen. De waan van totaal
redelijkee actualiteit van volmaakte vriendschap heeft ook altijd het mogelijke effect van
doldraaiendee eliminatie gehad. De zuivere rede heeft haar gebod uit vrijheid verstaan
omm nooit te vergeten als eerste de anderen te domesticeren. Het veto van de moreelpraktischee rede is nooit iets anders geweest dan een onvergetelijke ooriogszucht.

AtterheHH in het schema van de esthetische vriendschap.
Dee antropologische deconstructie heeft het transcendentale etnocentrisme, seksisme en
nationalismee ontsluierd als zdf-effècten, maar daarbij is tegelijk iets aan het huidige
wetenn onttrokken: ongegrondheid. Als ongewild effect van de bricolerende deconstructiee ontpopte het nihüerende Zelf zich als een idee-fixe van globalisering, een
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dwanggestattee van loze omvatttng en inertie. Soms lijkt de deconstructie van het Zelf
niett eens begonnen.
Hett raadselachtige tweede hoofdstuk van de leer van de ethische beginselen

(Ethische(Ethische Elementarlehre) heeft de plichten van mensen jegens elkaar "ten aanzien van
hunn toestand" tot onderwerp, en in het bijzonder de toestand van "de innigste
verenigingg 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 beschrijving van een
toestandd zou gaan met behulp van gemodificeerde regels die "geen verzekerd-totale
classificatiee toelaten". Deze onmogelijkheid weerhoudt Kant er echter niet van een
analogiee te gebruiken:

zoalss van de metafysica van de natuur een overgang wordt vereist (gletchwte.. ein Überschritt
verlangtverlangt wird) naar de fysica, die zijn bijzondere regels heeft, zo wordt met recht van de
metafysicaa van de zeden iets analoogs gevergd (ein Ahnliches angesonnen (mijn cars.).

Err wordt een zelfde eis gesteld aan twee metafysica's - die van de natuur en die van de
zedenn - en die eis of dat verlangen komt niet voort uit heide. Maar het is ook geen eis
diee aan één van beide wordt gesteld (door de andere metafysica). Kant neemt zonder
meerr aan dat het één verlangen is, één ansfnnen, en daarom gerechtvaardigd. Volgens
dhh ene recht kan er iets analoogs worden gevergd. Er heerst kennelijk geen twijfel of
dezee analogie wel mogelijk is (In §24: "naar analogie van de fysische wereld"). Wil
Kantt slechts weten hoe "zuivere plichtprincipes" kunnen worden toegepast? Twijfelt
hijj er geen moment aan of die principes wel kamen worden geschematiseerd

(gleichsam(gleichsam zu schematisieren)? Of zou zijn twijfel over het welslagen dit "schematis
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ren"" toch al w d blijken uit de aanhangsel* van enkele zogeneten "porisma's''.1
Vanwaarr en waartoe dan nog dit verlangen tot schematisch ansmnenl Wat moeten wij
zoo nodig demonstreren?
Kantt heeft zich niet voorgenomen om de twee gevoelens van ét Kritiek van het
esthetischeesthetische oordeelsvermogen - die van zinnelijk enredelijkwelbehagen (schoonheid
enn verhevenheid) - als uitgangspunt te nemen voor zijn esthetische schema van
vriendschap.. Vriendschap gebaseerd op schoonheid is uitgesloten. De idee moet wel
zoietss als een idee van een verheven vriendschap zijn, maar verhevenheid kan in het
esthetischeesthetische domein alleen een subreptief effect hebben. Gevoelens op zich zijn

11
Het Duitse woordenboek Wahrig vermeldt bij het lemma Porisma: Fotgesatz (bijwoordelijke bijzin
vann gevolg, ooniecutieve bijzin); Ablettung aus elnem anderen Satz fint een andere zin afgeleid). Het
betreftt hier een taalkundig zinsverband, waarbij een logisch en/of een noodzakelijk effect in het
gedingg ia. Kant beweert met zoveel woorden dat de effecten van een schema (wat op zich een onzuiver
effectt van een zuiver principe zon zijn) zich buiten de MetaJ&cavmfc
zeden t&pckn, maat er wel,
slechtsslechts als porisma's, nit of op volgen. Deze porisma's kunnen slechts "angehangt werden". Voor
'porisma'' en 'anbangen' is het verschil tussen Volgen op' of 'volgen nit' cruciaal. Als porisma's op
dee Sf hcinalisfj ing van de principes volgen, dan hebben we te maken met een syntagmatische reeks,
eenn willekeurige opeenvolging zonder een oorzakelijk of noodzakelijk logisch verband. Volgen
porisma'ss uit *r**jn**»*****>£, dan hebben we met een paiadtgntatische relatie te tnakem, waarbij het
nogg onbeslist is of er van een oorzakenjk dan wd logisch vcriiand gesproken mod woiden. Slechts op
grondd van de systematische positie die Kant aan porisma's toekent, ttjkt het niet mogelijk om
ondubbelzinnigg te concluderen dat porisma's logisch uit schema's volgen. Maar Kant gebruikt niet
voorr niets het parergonale werkwoord "anhangen". Deze term is van systematisch belang en om dit
toee te lichten ga ik een paar voorbeelden langs: vtAgctaÓcAsthetikya&ócKritikderreinen
Vernunft
kann het volgende van de zuivere vormen van ruimte en tijd worden gezegd: deze vormen ''hangen
unsererr ShmHchkeK schïechthin notwendig an" (A 42-43; B 60). Een paar regels later heten ruimte
enn tijd "ursprungtich anhangenden Bedingungen". 'Aanhangen' is kennelijk een ander woord voor
voorwaardelijkheid.voorwaardelijkheid. We hebben te maken met een onontwarbare contaminatie van onvoorwaarde
enn voorwaardelijk, aprioriteit en aposterioriteit, spornanitrit en receptiviteit, actief-passief, etc. Dit
wordtt bijvoorbeeld ook bevestigd in het artikel Was heiflt: Sch im Denken orientierenT. er zou een
behoeftee bestaan die "der Vernunft an stch selbstanhingr,wsjtt"dte Vernunft wffl
zk&tfanvkrt&zoaiijn\wn
sehV.. Wc kunnen dus spreken van een voorwaardelijke behoefte 4k op
dee rede: het 'Ding an sich' moet wd gespleten zijn, on 4c*4abbd of dnbbd an stch. Deze dubbele
behoeftigheidd aan zelftevredigi^fe

vann de Metafysica van de zeden te begrijpen wil Kant kertncKjk toch de schijn wekken dat de in
beginadd niet-logische relatie tossen schema's en porisma's misschien toch wd logische is. Kant
suggereert,, kortom, een logische analogie, daar waar onreduceerbarc snrjplemenlaiileii heerst: zoals
uituit de zuivere principes de zuivere schema's moeten volgen, moeten uh de scbenu's ook de porisma's
volgen,, en uit de porisma's, etc.
WahrigWahrig verwijst ook naar het Griekse porizein, dat de betekenis heeft van "iets op gang
brengen,, in beweging brengen" (zie Wolters' woordenboek onder het lemma nop-tQo). In het
verlengdee hiervan laten de pocisntatische aanhangsds zich als quasi-transcendentale voorwaarden
begrijpen,, als effecten van aherndt (een porisma is zogezegd ook altijd een aporisma), spectraÜtrit,
cvcjrjncnliaHtritt etc., voorwaarden voor de mogelijkheid van een 'gebeurtenis'.
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onhandelbaree ondingen. Evenals absolute vrijheid. Als er al iets is, wat is het dan, dat
wee zo hoognodig moeten schematiseren?
Omm de regels van een fysica van de zeden te kunnen formuleren, moet het
denkenn zich richten op doenlijke, fysieke relaties. Kant raakt aldus verwikkeld in een
soortt stnicturalistisch gedoe: zoals de (newtoniaanse) natuurkunde de relaties tussen
tweee objecten kan beschrijven ais een dynamiek van aantrekken en afstoten, zo moet
ookk zijn zedenkunde de weerzinnigheid van het aantrekken en afstoten tussen personen
beschrijvenn (ik heb deze krachten in hoofdstuk 4 ook de aan- en uhzuigkracht
genoemd).. Liefde en respect vormen aldus, als twee tegengestelde "grote zedelijke
krachten"" (6:449), de voorwaarden voor elk schema van vriendschap.
Nadatt de elementaire aspecten omtrent een analogische schematisering van de
ideee van volmaakte vriendschap zijn geïntroduceerd, meent Kant in §46 dat het nu
gemakkelijkk (leicht) in te zien is, dat vriendschap in de beoefening (Ausübung)
evenzeerr het nastreven waard is als onbereikbaar: een "eervolle plicht**. Deforce van
hett schematiseren (be)houdt vooralsnog een negatieve functie: aanduiden welke
'toestanden'' niet beantwoorden aan de verheven idee van volmaakte vriendschap. Een
oefeningg in het doorzien van schijnvriendschap. Maar dit verlangen naar door- of
inzichtt moet toch ook wel - volgens een transcendentaal teleologisch schema dat
georiënteerdd is op de redelijke Idee - gericht zijn op een affirmatieve notie van
vriendschap,, een uiteindelijke bestemming. Er moet wel een rijk (Reich1) bestaan waar
dee toestand van 'de innigste vereniging van liefde met respect in de vriendschap'
verwerkelijktt kan worden. Dat oerwoud of die oer-toestand kan niet volstrekt
onbereikbaarr (uner-reich-bar) zijn. Wel onmaakbaar en onaanschouwelijk, niet zuiver
onredelijk,, misschien zelfs ondenkbaar, maar zeker niet onwenselijk of irreêl. En 'dus'
mogelijkk toch schematiseerbaar?
Dee onbereikbaarheid van volmaakte vriendschap houdt niet uitsluitend verband
mett het einddoel zeh; maar evenzeer met de route ernaar toe. Elk doelmatig gedoe lijkt
hierr in strijd met het onvoorwaardelijk-goede doel - aangenomen dat op dit gebied een
onderscheidd tussen doelmatigheid en doel nog geldt, of een verschil tussen gevoelens
enn het object van gevoelens. En waarom niet? In de Metafysica van de zeden hebben
11
In de tweede sectie van de Fundering gaat Kant uitvoerig in op de notie van een "Reich der
Zwecke". .
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juistt om die reden, van het begin af aan, ethische gevoelens de voorrang boven
esthetische.. Praktische gevoelens zijn (volgens de eerste paragraaf van de inleiding)
"noodzakehjkk verbonden .. met het begeren van een object", het esthetische gevoel is
daarentegenn een "louter contemplatieve hist of nietsdoend welbehagen" (untdtiges

WohJgefallen,WohJgefallen, 6:212, emfase van Kant). Esthetisch zijn gevoelens die tot niets, en z
doorr niets laten verplichten. Er is lust, oerlust of oerliefde, maar als esthetisch
welbehagen,welbehagen, bijvoorbeeld als menslievendheid, is deze hut zonder enig effect en vooral
ondoenlijkk of ondoenbaar - misschien wel vanwege een oneindig verwerpelijke luiheid
enn wetteloze ongebondenheid. Deze oerlust moet volgens Kant kennelijk kunnen
wordenn omgezet in een ethische hist, die actief en noodzakelijk verbindt (verplicht),
mett het beoogde praktische effect. En wat zou deze hut wel kunnen bereiken, hoe zou
eenn hist kunnen bestaan die in zichzelf gebonden is aan het begeren van de "existentie
vann het object van de voorstelling" (ibidem), kortom: welk ene effect zou de actieve
welwillendheidd moeten hebben?1
Houdtt de onbereikbaarheid van (de idee van) volmaakte vriendschap alleen
verbandd met een logische tegenspraak in het doel? Als dit doel, ofwel het objectief! de
verzengendee vereniging is van twee personen, door gelijke en wederzijdse Hefde en
gehjkk en wederzijds respect, dan kunnen we gemakkelijk inzien (leicht zu ersehen) dat
liefdee en respect nooit even zwaar kunnen wegen; de redelijke waarden en
gevoelswaardenn kunnen nooit in relatie tot elkaar - zonder elkaar te elimineren - in een

GleichgewichtGleichgewicht bestaan. Het is deze onmogelijkheid die Kant,redelijkerwijs,lijkt t
willenn oplossen. Al is de liefde nog zo vluchtig, al sluiten liefde en plicht elkaar logisch
inn en uit, en al is een plicht tot liefhebben een onding, het willen - ofwel de wil als een
11

Het onderscheid tonen 'willen' en 'behagen* laat zich weliswaar langs de lijn van 'doend' en
'nietsdoend** scheiden, maar focfa met langs de lijn van (uüerüjk) fysiek' u i (imierUjk) 'ideëel' efflect
Werwflknn kan volgens Kant nameujc ook een praktische plicht zijn zonder uiterlijke fysieke
gevolgen.. In paragraaf B. van de 'HeMespHchten' (tweede honMstiik van de Elementair* ethische
leer)leer) merkt Kant op: "zelfs een onverhuld hartettjk wetwiDen van anderen, zonder fysieke gevolgen,
verdientt de naam van een dragripHcht; waarop dan het onderscheid tossen doende en een looter
affeclianekk dankbaarheid is gebaseerd" (unjn cms.). "Wohrwolkn" is niet getijk aan weldoen en
"Wohftttigkeh''.. De kwestie wordt dan: wat kan er niet onder 'wetwükn' worden verstaan? Wette
rostt heeft an geen fysieke' gevolgen? En hoe laat respect, als aflectionck dankbaarheid, zich
überhauptt nog scheiden van Bette ab nietsdoend welbehagen? De effectiviteit is wezenlijk dobbel.
Hett niotsdoende welbehagen en de aflfcctJonele, nictsdoende dankbaarheid verschillen niet eens van
'oorsprong'.. Vriendschap tossen twee personen, beoordeeld naar respect en liefde, kan volmaakt zijn
inn een toestand van - gezamenlijk - nietsdoen, waarbij een ethisch en een esthetisch nietsdoen niet
zijnn te onderscheiden.
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krachtt met een binnenste buiten werking - kan volgens Kant toch wd als een
welwillendd (amor benevolentiae) "doen" (ein Tun) aan een "plichtwet" worden
onderworpenn (6: 401). Als op deze manier de idee van volmaakte vriendschap
inderdaadd als 'grondreden* kan dienen voor een maxime voor het handelen, zou dan
diee maxime ook metterdaad kunnen leiden, of zelfs noodzaken, tot de gewenste
zedelijkee praktijk van morele vriendschap?
Gesteldd dat zo'n doenlijke vriendschap gewild en gedaan kan worden, dan kan
dezee in elk geval toch niet worden bereikt door goed bedoelde dingen te geven. "Ik
kann niemand weldoen (wohJttm) volgens mijn begrippen van gelukzaligheid" (6: 454).
Eenn beoogde vriendschap, als een zuiver door mij geïntendeerde toestand, doet per
definitiedefinitie afbreuk aan de ander. Het effect van mijn welwillende doen impliceert
namelijkk altijd de onderwerping van de ander aan mijn autonome wil. En, na een
mogelijkee tegendaad, vanuit plicht tot herstel van die breuk (erkentelijkheid), staan
beidee partijen wellicht quitte maar zij zijn daarmee nog geen vrienden. Geven was altijd
all een vorm van miskenning en onderkenning; het noodzaakte tot rectificatie, een
tegenzet,, een betaald-zetten, niet tot vriendschap.
Geenn enkele zogenaamde vriendendSfensf laat de ander vrij. Op z'n ergst dwingt
hett willen-weldoen tot een nooit te vereffenen contraprestatie, een niet te delgen
schuld.. En in elke ruil- of geldeconomie leidt de kettingreactie van goed bedoelde
giftenn en tegengiften vrijwel onvermijdelijk tot een potlatch van de redelijke wil, de
annulatiee van alteriteh, een absurde vredestoestand: daar waar 'wij' niet kunnen zijn,
moetenn vriend en vijand verdwijnen. Goedbedoelde geefdrang is ingegeven door de
angstt voor de ander. Ontwikkelingshulp is zelfhulp.
Kantss autonomisme paart een categorisch gebod op 'weldoen' aan een a priori
verbodverbod op afhankelijkheid, en daarmee is een 'toestand' van contemplatieve, vrije
ontvankelijkheidontvankelijkheid voor de ander uitgesloten (§34: de humaniias aesthetica is
Ontvankelijkheidd voor is altijd afhankelijkheid van. Het ondoenlijke wordt a priori
ongedaann gemaakt (laf; lui). Aldus substitueert Kant de Aristotelische emotionele
intentionaliteitt - dat wil zeggen, de prioriteit van de actieve liefde, Uefwillenhebben,
bovenn de passieve liefde van het lijdend voorwerp of object van geliefd te zijn, naar
eenn zuiver redelijke intentionaliteit van het transcendentale subject, naar-wat-je-het
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liefste-wil-nebbenn (zie voor de behandeling van de aristotelische liefde het eerste
hoofdstukk vanPolitieken van de vriendschap). Liefde en respect moeten vanuit Kants
optiekk symmetrische activiteiten zijn om tets echt heel, helemaal krijgen.
Hett passieve andere lijkt wd onvermijdelijk een bijna chemische reactie in mij
opp te wekken: een weerzinmge urtshirtingsdrift die tegelijk de Idem is van mijn
redelijkee doelstelling, de a priori verplichting om goed te doen, om helemaal onszelf te
worden.. Er is kennelijk niets zo weerzinwekkend als dat passieve, doodse. Zoals elke
esthetischee blik op het lichaam van de ander reeds een degradering van de ander
impliceert,, en dus het zuiverste esthetische gevoel in de Idem een ircensus moralis is,
moett in Kants universum elk materiele of imaginaire aandoening reeds een performatievetieve tegenspraak zijn. Alleen door te geven kan ik op mijzelf rekenen. Uit de ethicoesthetischee deconstructie van dit zuiverende Zelf volgt de conclusie, dat ware vrienden
somss een glimp van elkaar opvangen - ze blijven vooral vreemden voor elkaar (de
"sterren-vriendschap"" van Nietzsche, De vrolijke wetenschap, 279.).
Hett esthetische schema heeft zoals gezegd een negatieve, limiterende functie,
namelijkk het aantonen dat volmaakte vriendschap niet uiterlijk bereikbaar is. In Kants
termenn wil dat zeggen dat in uiterlijke relaties "het principe van wisselliefde" (6: 449)
domineert.. Dit principe moet aan het hogere principe van respect ondergeschikt
wordenn gemaakt. Maar vriendschap is niet een bindende relatie tussen rechtssubjecten,
enn ook geen monogamie.
Dee eerste ethische uitsluiting van esthetische vriendschap verloopt, zoals reeds
gezegd,, via de regulering van seksueel verkeer. Ook huwelijkse partners moeten als het
waree naar een hogere vorm van celibaat streven. Anderzijds is geen enkele esthetischvriendschappefijkee relatie een pure uitwisseling van (oordelen over) dingen. Het
esthetischee heeft altijd betrekking op de toe-stand, de toe- en instemming van levende
personen.personen. In deze precaire vriendschap is reeds a priori een contra-mctum aan het
werk,, en deze moet volgens Kant in rook opgaan (uiteraard ter meerdere glorie van de
ontbindendee binding van de morele vriendschap).
Inn beginsel speelt esthetische vriendschap zich overal af, binnen- en
buitenechtelijk.. En voor Kant is de esthetische vriend de vijand van een zuiver morele
vriendschap:: esthetisch reflecterende blikken en schitterende reflecties over de intieme
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zoness van de ander zijn denigrerend, absoluut taboe. Attentat is een triggerzone van
seksueel-erotischee connotaties die op voorhand verwerpelijk zijn. Zelfs een esthetische
blikk op de ander of misschien zelf» een esthetisch plezier in het beluisteren van de stem
vann de ander lijkt in Kants optiek al afbreuk te doen aan mijn respect voor de Ander.
Zelfss de verbeelding mag in die zin nooit vreemd gaan. Daarom moet waarschijnlijk de
esthetischee vriendschap weggezuiverd worden, en moet ook de zuiver redelijke
monogamiee ervan gevrijwaard worden.
Dezee negatieve sensibiliteit heeft misschien zelfs een onbewuste keerzijde.
Kantss unilineaire limitatie is onmiskenbaar ook door het gevoel van een ander veto
ingegeven,, de aanblik, het gehoor en de aandacht van anderen; met betrekking tot mij
zijnn erotisch-ethische effecten zo goed als onmisbaar om mijzelf te limiteren. In de blik
vann de ander ben ik zoals ik mezelf nooit zie: jij die mij wekt en mij kan zien inslapen
(voorr Kant: zijn knecht Lampe). Dit zou de a priori antinomische strictuur van de
esthetischee vriendschap genoemd kunnen worden. Tegen deze achtergrond lijkt mij dat
dee vraag van Derrida bevestigend kan worden beantwoord: "Gebiedt de wet mij niet,
uitt de derde voortkomend maar altijd van de angulariteit van de ander, de
transcendentee aheriteh van de ander te erkennen, die niet anders dan heterogeen en
singulierr kan zijn, dus resistent tegen de algemeenheid van de wet zelf?" (PA, 308;
277).. Maar via de negatie van de uiterlijke vriendschap, zo meent Kant kennelijk, moet
dee toestand van "transcendente alteriteit" altijd eerst worden genegeerd (anders ben ik
Lampe)) om dan pas die ander te hamen erkennen, als mijn singuliere bediende. Hoe
verr kan de negatie van de uiterlijke esthetische vriendschap gaan? Tot ik mezelf kan
wekkenn en mezelf kan zien inslapen?
Elkee toestand is een effect van toestaan, van toestemming. Een vriend kan
zekerr niet iemand zijn die uit is op eenzijdig voordeel. Dat staat niemand toe. Voor
waree vriendschap moet elk nut wijken. Gesteld dat ik Lampe echt nodig heb, dan is het
vrijwell uitgesloten dat hij ooit mijn vriend wordt. Als een ander mij geld geeft om mij
inn mijn nood bij te staan ("een vriend in nood, wie wenst die zich niet?"), zal hij
tenminstee moeten voorwenden dat hij het bedrag niet direct terugverlangt. Als ik
evenwell die weldaad accepteer, kan ik misschien (vielleicht) op gelijkheid in de liefde,
maarr niet op gelijk respect rekenen. De ben gebonden en ik ben verplicht terug te
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geven.. Ik kan misschien nu nog niet aan mijn verplichting voldoen, ik kan nog niet
tenigbinden.. Het is een pure machtsverhouding en toch ziet Kant deze toestand van
wissdliefüee wel als rede mogelijkheid: het delen van beat met als effect de
samensmehingg (Zusammenschmelzen) tot één persoon. Gaat het hier om vrienden of
vriendinnen?? Wat is dh voor een commune? Een samen delen van honing? Van tabak?
Inn het derde en vierde hoofdstuk van De tijd geven geeft Derrida een zeer
zorgvuldigee lezing van het prozagedicht La fausse monmóe van Baudelaire. De
bewegingg die in dh verhaal plaatsvindt, kan een anti-logica van wederkerigheid worden
genoemd,, een poëtica van tabak die eflc herstel en elke zuiver morele uitwisseling
deconstrueert.. De crux van Derrida's betoog lijkt mij het geheim van de overtollige
gift:: "de gift, als er zoiets is» moet tegen de natuur in of zonder de natuur gaan, en
moett tegelijkertijd breken met elke oorspronkelijkheid, met elke authentieke afkomst.
Duss ook evenzeer met zijn tegendeel, de truc, etc"(DT, 205; 162). Als het geven van
eenn aalmoes - in dit geval aan een bedelaar - altijd op een of andere wijze een
machtsrelatiee en onvrijheid tot gevolg heeft en in vrijwel alle gevallen minachting
uitdruktt (Kant: beschadigen van het zelfrespect van de ander), dan zou de gift van een
mogelijkk vals fortuin wel eens tegenovergestelde effecten kunnen hebben: een
oneindigee vriendschap die met elke eindige breekt (ware vriendschap wordt altijd door
oneindigheidd gebroken). "Het geheim waarvan men niet spreken kan, maar waarover
menn ook niet kan zwijgen" (DT, 187; 147).
Lii Herder's aantekeningen van Kants colleges over praktische filosofie staat:
"dee vriendschap tussen twee mannen, op basis van het begrip van verhevenheid, kan
enigheid11 hebben (kann Einigkeit haberi), zoals ook de vriendschap tussen vrouwen op
basiss van het begrip van schoonheid in enigheid kan zijn (harm Einigkeit sein) - in het
huwelijkk moet er echter niet slechts (ploft) enigheid maar eenheid zijn (Emheit sein)
"(27:: 50). Hier wordt een ontologisch spel gespeeld van hebben en zijn. Vrouwen
kunnenn enig zijn. Mannen kunnen enigheid hebben. De voorwaarde van 'hebben' stelt
mannenn in staat om ook onenigheid te hebben. Tussen vrouwen kan geen onenigheid
zijn,, hun breuk lijkt, met andere woorden, te moeten worden opgelost in het huwelijk.
Kantt houdt fragiele vriendschapsrelaties wd voor mogelijk, als "etwas so Zartes

'lkgchmikhiarccawooKddatinhetNwtert^^ ^
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(teneriias(teneriias amicitae)", maar deze mooie precaire toestanden kunnen volgens hem zeker
niett van lange duur zijn, ten aanzien van vrouwen, en tussen vrouwen. De
vriendschapsbandd tussen mannen is nooit fragiel of vluchtig geweest.
Hoee denkt Kant nu de morele vriendschap als pendant van de huwelijkse
eenheid,, te begrijpen

boven het vluggertje van elke esthetische relatie uit - terwijl

dezee band toch echt niet een verzekerde juridische relatie kan zijn? Het is een
hypermonogamee toestand zonder voortplantingsgedoe en zonder de zoetsappigheid
vann het tedere gevoel (Süfiigkeit der Empftndung).

Vermoedelijk bederven alleen

vriendinnenn hun tanden aan deze eendrachtige zoetigheid in de verzoening {Süfiigkeit
derder Emtrachl2 in der Versöhmmg schmecken)

Waarom zouden deze honingzoete

momentenn niet volmaakt kunnen zijn? Het antwoord lijkt eenvoudig: deze narcistische
relatierelatie sluit elke ander, de derde, uit en wordt van aanvang af gedomineerd door de

11
Kant geeftt niet aan of bet hier een objectieve dan wel subjectieve Empfindung betreft, zoals in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen (KU, §3,43). Het onderscheid tussen inncrijjlr en iritcrhjkt open en
geslotenn treedt pas in werking doortoedoenvan de morele vriendschap.
Inn de Idee (etc.) blijkt onder andere dat Kant het "arcadische schaapsbcrdcrslcven", de zoete
toestandd van de "wisseUiefde", onwenselijk acht want alle talenten zouden in dit genoeglijke leven
"inn de Idem verborgen blijven". Uit dit essay blijkt echter eveneens dat de toestand van 'esthetische
vriendschap'' in het schaapherderieven nooit uit zuivere "eendracht' af zuivere "tweedracht" kan
(hebben)) bestaan. De Idee is geschreven vanuit de overtuiging dat er iets moet worden opgegeven en
opgeofferdd om het doel van redelijke eenheid te bereiken. De 'wilde' tn#*t«nH die met alleen
honingzoett maar ook brutaal blijkt te zijn, moet ondergeschikt worden gemaakt ("brutale vrijheid"
zegtt Kant in de zevende stelling, moet "opgegeven" worden). Kant wil aldus de ,zoetheid, zuiveren
vanvan en destilleren uit de onwenselijke 'stof van* onverdraagzaamheid (oorlog). Het 'middel' waaruit
dee vrede moet voortkomen - als ware het een alchemistisch proces - bevat tegelijk de 'kiem' van die
vredee zen; die natuur moet in zijn brutaliteit tegelijk gehoorzamen aan de wet van de eeuwige vrede.
Hett verborgen plan van de (redelijke) natuur zou aldus in de richting werken van een "uiterüjkvolmaaktcc staatsregeling" als "de enige toestand waarin de geschiedenis alk gaven in de mensheid
volledigg kan ontwikkelen. Men ziet: defilosofiezou <mk haar c&/ioswe kannen hebben "(eimnse van
Kant).. Om nu het geloof in het chiliasme (ia een duizendjarig vrederijk; Openbaring 20:6-7) kritisch
tee kimnen 'oriënteren' lijkt in Kants optiek de schematisering van de vriendschap het meest
volmaaktee middel: dit schema heeft das de dnhhete telanlAgi^h^hiliacric^ fWri^ «m A. ««.«/yfa
toestandd van een 'wteriipt-volmaakte staatsregeling' bereikbaar of be-rijk-baar te maken (het goede
binden)) en tegelijk de onwenselijke toestand van een 'esthetische vriendschap* uit te bannen (ofwel
hett kwaad te ontbinden). Het staat Kam in de Idee duidelijk voor ogen dof er een centrum, een
opperhoofdd van dit rijk moet zijn, maar volgens de zevende stelling is dit "probleem tegelijk het
moeilijkstt en datgene wat door het mensengeslacht het laatst wordt opgelost". Er moet iets
onoplosbaarss worden opgelost: "slechts detoenaderingtot iftr idee is ons van natmuwege opgelegd".
Hett is volgens de achtste stelling een streven, cen force in derichtingvan een eindresultaat waarvan
wijj - in onze politieke wereld, dat wil zeggen "de voorwereW geen voorbeeld kunnen aanwijzen
(kein(kein Beispiet), er lijkt echter wel een soort gevoel actief (gleichsam schon em Gefluit) en dh lijkt
Kanttreedsvoldoende zekerheid te geven dat de "algemene kosmopolitische toestand.. eens tot stand
zall komen".
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autotogische,, bijna incestueuze dynamiek van zelfbevrediging- Zou dat alleen voor
tederee relaties gelden, en tussen (een)drachtfoze vrouwen?
All is de versmelting volgens Kant overduideüjk onwenselijk, misschien zelfs
weerzinwekkendd onmaakbaar, hij meent toch serieus dat deze mierzoete toestand
moflHiffrr en zetfs "gebruikeüjk" is, maar dan wel - geïnspireerd door zijn etnologisch
zelfrespectt - bij "ongecultiveerde personen". Het "volk" kan kennelijk niet het
"gemeenmakenn voorkomen" (ze beschikken niet over het "Gemeinmachen verhütende",, iets wat buitensporige fiuniliariteit moet voorkomen). Ze kennen geen
zelfrespect,, en ze kunnen dus geen scheiding (Trermung), geen respect voor de ander
bewerkstelligenn - ze maken elkaar gemeingültig (een soort saA-Gemeinsirm) (6: 471).
Zijj hebben enige onenigheden niet onder controle. Eigenlijk helemaal niet enig.
Dee wisseUiefde als schema van vriendschap zou onvolmaakt zijn omdat "zij
zichh ook niet met elkaar kunnen verenigen (einigen)". Ze zijn één of niets, en ze
kunnenn zich niet verheffen boven hun (on)enigheden Deze natuurlijke afstoting

(Abstofhmg)(Abstofhmg) kan of wil Kant niet begrijpen als effecten van een verstrengeld dubbelres
pect.. Ongecultiveerde personen hebben van nature geen zuivere notie van identiteit, en
duss ook geen redelijk respect voor de ander.
Inn de termen van Lévi-Strauss beschrijft Kant de toestand van de wisselliefde
alss een mythologie van de honing. Waarom is volgens die andere mythologie de liquide
toestandd niet houdbaar, conserveerbaar? Er moet zich in de zoetigheid van de
verzoeningg een anti-gif bevinden, een anti-stof en een vergistende tegenwerking, maar
iss dit anti-gif zuiver te scheiden? Wat is in deze toestand (precies) het onreduceerbare
anti-gif?1 1
Inn de Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting rekent Kant het gehele
vrouwelijkee geslacht tot dat (grootste) deel van de mensheid wat onmondig is, en wat
alss huisdieren (Hausviè) dom of stom of nietszeggend is gemaakt. De vraag blijft: door
wiee zijn zij stom en nietszeggend, lui en bang, gemaakt. Van de verwerpelijke etnologo-centrischee natuurtoestand, van mierzoete vulgaire gelijkheid - als tussen
(huis)dierenn of misschien wel bosmieren - moet men zich distantiëren. De
11

Zie ook mijn eerste onderzoek naar de effecten van de dichotomie 'gif en anti-gif, "The Power of

Poison,, an tmaïnptrai reading of Lévi-Strauss and Derrida" in: Issues in contemporary culture and
aesthetics,aesthetics, no.1, Maastricht 1996,27-47.
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onvermijdelijkee bijwerking van de honingzoete schoonheid van een al te grote Gemeinshmshm is kennelijk een Gemeinmachen waartegen men wel weerzin moet ontwikkelen.
Maarr is vergeleken met deze gelijkheid in de vriendschap - tussen vrouwen en mogelijk
tussenn mannen en vrouwen - de gelijkheid van de morde vriendschap zoveel zuiverder
enn verhevener? Waarvoor zouden gedomesticeerde vrienden wel respect hebben en
wildee vriendinnen niet? Hoe werkt deze discretie?

Naarr eea eeuwig honingfeesL
Hett transcendentale homngfeest is paradoxaal en bedorven, op het walgelijke en
pijnlijkee a£ het kan niet volmaakt zijn, niet omdat er geen liefde zou zijn, maar door
eenn teveel - verzengend, verwerpelijk (Nietzsche zou zeggen: het was een dionysische
roes,, voorafgaand aan de theoretishe mens). Kants definitie van esthetische vriendschapp thematiseert geen actuele toestand, maar een verloren vriendschap. Het is een
effectt van een rouwproces. Het verlies van tederheid en de aanraking De zuiverende
redee lijkt wel hyper-nostalgisch gemotiveerd.
Maarr onze echt enige reden van bestaan, raken we daarom nog niet kwijt:
dankzijj ons grensbegrip kunnen we de oppositie tussen natuur en cultuur instellen, en
dann kunnen we ook de verwarrende natuurtoestand van mij en jou ook overwinnen. De
wisseUiefdee moet in alle gevallen onhoudbaar zijn: "in alle gevallen (au/alle Falie) kan
dee liefde in de vriendschap geen affect zijn, omdat een affect in de keuze blind en in de
voortzettingg in rook opgaat (yerrauchendf. Wat moet er in rook opgaan? De relatie
mett de openingszin van de tweede sectie van Naar eeuwige vrede is evident: "De
vredestoestand,, onder mensen die met elkaar leven, is geen natuurtoestand (status
natwalis)natwalis) die eerder een oorlogstoestand is, dat wil zeggen, hoewel niet altijd een
uitbraakk {nicht immer ein Ausbruch) van vijandelijkheden, maar wel de altijd
voortdurendee (immerwahrende) dreiging ervan" (8: 348-349).
Inn een lange voetnoot (die in de Nederlandse vertaling ontbreekt) bij de tweede
sectiee over "de definitieve artikelen voor de eeuwige vrede tussen staten", geeft Kant
preciess aan waarop die gevoelens van angst en dreiging zijn gebaseerd. Om die
gevoelenss bij ons teweeg te brengen hoeft die ander of dat andere volk niet eens
feitelijkk te handelen (facto). Louter om dat zij "naast" mij zijn of mijn naaste willen zijn
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Onn wdke betekenis van het woord ook) zijn zij al bedreigend. Onze toestand van
zekerheidd wordt gegarandeerd door onze wet, die alle enigheid en onenigheid in rook
moett doen opgaan, in de vredestoestand die "gesticht moet worden** (8: 349).
Degenenn die voor of na die stichting buiten onze wet staan (of zich buhen-wettetijk
gedragen),, brengen mij terug in een "natuurtoestand". Die tedere dreiging moet
omgezett worden in een ijzeren. Weerkerende momenten met de regelmaat van een
klok.. Men moet er van uitgaan dat niemand zich vijandig gedraagt (tenzij iemand mij
mett opzet (tütig) heeft gekwetst) en dat is de toestand waarin allen zich in een
buigerigk-wetrnatigee staat bevinden, op grond van onze macht (Gewalt). "De mens
echterr (of het volk1) in naakte (bhfle) natuurtoestand ontneemt mij deze zekerheid en
doett afbreuk aan mij juist door deze toestand waarin hij naast mij is. Hoewel hij niet
actieff is (facto), bedreigt hij mij toch permanent door de wetteloosheid van zijn
toestandd (statu imustö). En ik kan hem ertoe dwingen (nötigeri) ofwel om met mij in
eenn gemeenschappehjke-wetmatige toestand te treden ofwel uit mijn buurt te
verdwijnenn (zu weichen) - Het postulaat dat dus aan alle volgende artikelen ten
grondslagg ligt, is: alle mensen die op elkaar wederkerig invloed kunnen uitoefenen,
moetenn tot een of andere burgerlijke constitutie behoren" (8: 349 voetnoot). De
permanente,, wetmatig ingestelde toestand van burgerlijke wederkerigheid, is de grond
enn de oor-zaak van de esthetisch-ethische weerzin jegens alle anderen.
Hett initiërende,redelijkegeweld van de stichting van de natiestaat moet hoe
dann ook een einde maken aan wilde angst, die nooit één toestand was, is of zal zijn,
maarr een warwinkel van wetteloosheid (voor, tijdens en na onze wetgeving). Wij
wetenn eigentijk nooit of we van die giftige wisseUiefoe zullen genezen, tenzij wij alle
anderenn ertoe kunnen overhalen om volgens onze Gemetnsirm en redelijke wetgeving
tee leven. Kant rekent op de proliferatie van burgerlijke staten, met als doel om via
federatievee wederkerigheid uiteindelijk "van de oorlogstoestand" (die hij gelijk stelt
aann wilde vrijheid) "bevrijd te worden" (ibid.). En hiermee doet hij een fatale ingreep in
dee onvoorwaardelijke vrijheid: door de tegenstelling wetteloze en wettige vrijheid te
begrijpenn als equivalent aan respectievelijk oorlog en vrede. De naakte en
ongenaakbaree rede die eeuwige vrede gebiedt, wordt gemotiveerd door een

'"dass Volk" vertaattMaiyGregwtocAwdprobiematifich als "a nation''.
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zuiveringszinn en een weerzin tegen aheriteit, verstrooide, vluchtende, stateloze vrede,
diee nooit totaal door redelijke wetgeving is te verantwoorden. Kant verklaart met zijn
vetoo de eigen wüde vrede de oorlog. De non-plaats van een andere vrijheid, van
waaruitt de onreduceerbaarheid van wederkerigheid en absohmt singuliere vrijheid kan
wordenn gezien, kan nu worden aangeduid als een toestand van "dubbele affirmatie"
(PA,, 274; 244).
D ee praktisch-redeüjke wil, die zuiverheid gebiedt, eist absolute vrede in een
onmogelijkee actualiteit, een gestolde vorm van de burgerlijke rechtsstaat en
openbaarheid.. Dit is het onmogelijke perspectief: wij moeten een symmetrische
wereldfederatiee maken van de wilde staat waarin alle staten en non-staten zich
bevinden.. Onder ons gezag van onze absolute maar anonieme overheid. Kant onderkentt ergens wel het ongewild getikte gevaar van een dergelijke egalitaire praxis, maar
ziett uiteindelijk alleen het te vroege tijdstip als struikelblok. Deze klok tikt in De
religiereligie binnen de grenzen van de blote rede zo:

Err schijnt een hang in het menselijk geslacht te zijn gelegd (misschien opzettelijk) waardoor
elkee afzonderlijke staat, wanneer het hem naar wens gaat, ernaar streeft elke andere staat te
onderwerpenn en een universele monarchie op te richten. Wanneer die staat echter weer een
bepaaldee grootte heeft bereikt, versplintert hij vanzelf in kleinere staten. Zo koestert ook elke
kerkk de trotse pretentie om een algemene kerk te worden; zodra zij zich echter heeft uitgebreid
enn heersend wordt, doet er zich al snel het principe van de oplossing en scheiding in
verschillendee sekten voor. Het te vroege (vroeger dan de mensen er moreel aan toe zijn) en
daardoorr schadelijke samensmelten (schódliche Zusammenschmelzen) van staten wordt wanneerr het ons geoorloofd is om een plan van de voorzienigheid te veronderstellen voornamelijkk door twee machtig werkende oorzaken verhinderd, namelijk de verscheidenheid in
talenn en de verscheidenheid in religies (6:182-183, voetnoot, mijn cars.).

Watt zou het juiste

tijdstip zijn? Het mag volgens Naar eeuwige vrede geen

"nimmerdag"" zijn (8: 347). Duidt Kants veronderstelde plan niet op een langzame,
contra-affectievee maar onvermijdelijke, progressieve uitwissing van de verscheidenheid
vann andere talen en religies? Wat zou het tegendeel zijn van "schadelijk samensmelten''? ?
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Inn zijn schematisering vso de esthetische vriendschap bevestigt Kant zonder het
tee weten - in zijn keuze van de filosofemen 'zusanmenschmelzen' en 'verrauchen'
datt de esthetische vriendschap als natuurtoestand de dynamiek heeft van een honingenn tabakmythologie die in zichzelf on&nóig splijt, zoals Lévi-Strauss in Van honing tot
asas heeft aangetoond. In de woorden van Lévi-Strauss: de zoete samensmeltende, altijd
all verloren, vriendschap bereidt de plaats voor van, de altijd ontbrekende, term van
volmaaktt verrookte vriendschap (ménage sa place au terme absent)- Uit deze
bovennatuumjkee gist- en roestoestand kan na herlezing van de Mythological bepaald
niett worden afgeleid, zoals Kant dacht, dat elke vriendschap in rook moet opgaan als
gevolgg van het ontbreken van respect. De conclusie moet veeleer zijn, dat een zuivere
scheidingg van esthetische en morele vriendschap, van innerlijk en uiterlijk, van voedsel
enn anti-voedsel, van gif en anti-gn; van oorlog en vrede, van rationeel en irrationeel,
etc.,, niet mogelijk is. Vriendschap moet opgaan in een feest van asymmetrische
respecten.. In die zin prefigureert de spectralisering van de Verlichting reeds in de

Mythological,Mythological, en ook de mythische "hypothesen" zijn reeds gebaseerd op een "kritie
inn de kantiaanse betekenis van het woord" met betrekking tot voorwaarden "die
geproduceerdd zijn door een veronderstelde, onbekende sociale structuur" (une
structurestructure sociale supposèe incormuë) (MC, 294; HA, 343).
Dee esthetische vriendschap was een wantoestand alleen vanuit het perspectief
vann puristische ethische vriendschap. Misschien blijft een pulserende driving force
altijdd wel met enige regelmaat de absolute vrede gebieden, als een heilige plicht. Het is
echterr zeer de vraag of die weerztnnige force uiteindelijk de wereldvrede dichterbij
brengtt - en niet veeleer Iets absoluut anders. Om de vrede te kunnen verwelkomen
moett er worden afgezien van de activistische, mythomanische contaminatie van
autonomiee en autochtonte. De vrede moet reeds in zich breken en gebroken zijn:
categorischee effecten zonder autologische determinatie. We kunnen de gewenste
toestandd van een kosmopolitische vredestoestand niet in één vizier krijgen of bereiken.
Viaa de deconstructie van de honing- en tabakmythologie kunnen wetteloze en
wetmatigee vriendschap in rook opgaan, met uitzicht op een deconstructief
rechtsbeginsel,, een kosmopolitische "voortzetting van vrede met andere middelen"?1

11
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Alteritehh in het schema van de morele vriendschap.
Alss in de esthetische vriendschap door Kant het onderbrekende effect van respect ten
onrechtee wordt miskend - waarschijnlijk vanwege de Verblinding van één autochtoon
perspectief-- dan ligt het in de lijn van de verwachting dat hij uiteindelijk, op een of
anderee wijze, ook ten onrechte slechts één mogelijke vriendschap, wat betreft het
verenigendee maar niet samensmeltende effect, zal (h)erkennen. Om deze steriele
eenheidd te verkrijgen moet iets of iemand altijd worden uitgestoten: la 'route au tabac'
passepasse par Verdure, Door deze uitstoting - 'honing' inverteert tot weerzinwekkende
uitwerpselenn zoals menstruatiebloed en stront - verdwijnt echter niet alleen de
esthetischee toestand, maar elke mogelijke toestand van vriendschap.
Kantt opent §47 met een definitie van de morele vriendschap: "Morele
vriendschapp (in onderscheid tot esthetische vriendschap) is het volledige vertrouwen
vann twee personen in de wederzijdse openheid {Eröffhung) van hun geheime oordelen
enn gevoelens, voor zover deze verenigbaar is met het onderlinge respect voor elkaar"
Doorr de opmerking tussen haakjes wordt de indruk gewekt dat in §46 de esthetische
vriendschapp afdoende was behandeld en dat dus §47 zuiver en alleen de morele
vriendschapp tot onderwerp zou hebben. In deze relatie zou dus de wederkerigheid in
respectrespect de prioriteit hebben, zeg: wisselrespect. De basis van morele vriendschap heeft
Kantt al eerder geformuleerd: "elk mens stelt rechtmatig de eis op respect van zijn
medemensen,, en omgekeerd (wechselseitig ) is hij daartoe ook jegens anderen
verplichtt (yerbundehf (6: 462). De wisseltruc - let wel, tussen de wisseUiefóe en het
wisselrespectt - moet nu tot het hoogste niveau worden uitgevoerd.
Err vindt ten eerste een wisseling plaats wat de terminologie betreft: de twee
fysiekee bestanddelen van het schema van de esthetische vriendschap - aantrekking en
afstotingg {Amiehung und Abstoftung) - worden verruild voor opening en afsluiten.
Respectievelijkk Eröffhung als zelfstandig naamwoord, en verschüefien als werkwoord.
Inn beide vormen van vriendschap vindt toajysieke uitwisseling plaats. Toch zou het
omm andere zaken draaien: in het esthetische verkeer gaan gevoelige dingen om, in de
morelee vriendschap telt een gevoeligheid puur omtrent het doen en laten van
uitspraken.. Wat zou het aantoonbare verschil tussen deze dingen en zaken kunnen
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zijn?? Gaat bet om geheel andere Sachen of Dinge of betreft bet in alle gevallen toch
dingenn van een humamtas aesthetica (6: 473)? Het lijkt er sterk op dat het verschil
tussenn de esthetische en morele vriendschap nooit betrekking heeft gehad op de dingen
diee werden uitgewisseld maar alleen op een voorkeur voor een bepaald
zurveringseflect.. De esthetische vriendschap moet verdwijnen, in onze rook opgaan.
Alleenn in bepaalde kringen kan er over zaken worden gesproken (die Sache
isL..).isL..). Deze vriendenkring weet wat zaken doen is. Het zijn mondige vrienden. En dit
iss dus Kants these: er moet een verschil zijn tussen het schema van esthetische en
morelee vriendschap, en dit verschil kan ook worden gemaakt, en wel door het schema
vann de aantrekking en afstoting van twee passieve - sprakeloze - dingen (zoals
geldstukken,, Scheidemüme, het slijk der aarde, en andere ruilobjecten) te verruilen
voorr het schema van de pure effectiviteit van in- en uitsluiten: met de regelmaat van
eenn klok zich puur openen puur voor elkaar, en zich puur afsluiten puur van de ander.
Hoee kan deze wisseling zuiver worden uitgevoerd, gefluisterd, met stille stem?
Omm ergens te beginnen: de uiterlijke morele wederkerigheid zou vooral
betrekkingg hebben op het wederzijdse respect voor het geheim van iedereen. En Kant
kann deze activiteit van geheimhouding niet anders formuleren dan in termen van een
gevoell van "de mens". Wie voelt er, hij, zij? De mens voelt een machtige behoefte: "hij
voeltt (erfühlt) de machtige behoefte om zich voor anderen te openen (zonder daarbij
ietss te beogen (beabsichtigen)". Er zou dus a priori een actief GefUhl in het spel zijn,
geenn passieve Empfindung. Een categorische behoefte, met de doelmatigheid zonder
doell van een actieve vriendschap: "hij wil graag met iemand praten over hoe hij denkt
overr de mensen waarmee hij omgaat, over de regering, religie, etc". In de morele
vriendschapp draait het altijd om het moeten blootgeven van geheime politieke oordelen
enn gevoelens tussen ons, en het moeten zwijgen naar derden toe. De anderen zijn als
vijandenn (in potentie, maar passief) de aporetische grond van onze vriendschap: zij
moetenn er eerst zijn, willen de vrienden zich überhaupt van hen kunnen afsluiten.
Dee toestand van weten zou ontstaan op een goed moment. Vriendschap kan
niett ongemaakt zijn. WH er een morele vriendschap zijn, dan moet er actief geheim
wordenn gehouden, het sluier-effect van geheimhouding van de vriendenkring: er moet
wordenn bedekt, maar wij moet tegelijk samen iets anders uitwissen. Onder ons gezegd
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enn gezwegen: de anderen, die voor zichzelf geen geheim hebben - die kunnen in hun
onenighedenn geen geheimen bewaren. Maar wat voor de wisseüiefde gold, geldt
evenzeerr voor het zuivere wissdrespect: ook achter deze sluier is geen eenheid. Het
begintt te gisten en te roken.
Kantt noemt zelf de bron: verboden loslippigheid, een "onedele denkwijze" en
eenn "onverstand", mensen die niet kunnen onderscheiden tussen wat zich wd en niet
"laatt nazeggen". Zij gaan tegen de ongeschreven wet van zuivere eerlijkheid in, zij zijn
inn één woord indiscreet (der Indiskretiori). Alle mythologica's, zoals Lévi-Strauss
heeftt betoogt, zijn ingesteld door de Interventie van (In)discretie. Hoe machtig en
onmachtigg moet nu mijn behoefte zijn om zaken te kunnen doen? Te zelfmachtig
betekentt absolut weerzin tegen de natuurlijke behoefte om je te uiten, dat is
onleegbaar.. Te zelfmachtig betekent ook zin in indiscretie, en dus geen enkele
vriendschap.. Te onmachtig betekent, geen zin in uiten, een zwakke onbetrouwbare
natuur,, en dus geen vriendschappelijke. Moet er een nog hogere macht zijn om mijn
machtenn en angsten, mijn zin en weerzin te... ja wat? Wat zou die macht voor een
hyper-weerzinnigg effect moeten hebben? Dit is de performatieve paradox van het
morelee veto's tot zuivere openhartigheid en zuivere geheimhouding. De derde kan niet
wordenn uitgesloten, maar hij deel van ons worden, als "een andere even betrouwbare
vriend",, zo merkt Kant op (6: 472). Derrida parafraseert Lévi-Strauss' wet van
gegeneraliseerdee uitwisseling van N + 1 (zie hoofdstuk 2):
Meerr dan één dus en, bij gevolg, nog een andere 'meer dan één' (want de derde kan ook een
betrouwbaree vriend hebben, waartegen hij of zij zou kunnen zeggen: 'zweer dat je niet zal
herhalenn wat ik heb gezworen 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).

Dee macht van geheimhouding is altijd oneindig gespleten discreet-indiscreet, een
paradoxaall bevel dat zelfs in beginsel en a priori één discrete uitspraak - zichzelf dus onmogelijkk maakt. Derrida: "in de grond van de zaak is het geheim niet een onderwerp
vann kennis. Het is alsof Kast niet wist waarover hij sprak" (ibid.).
Ikk ben in het voorgaande al tot de conclusie gekomen dat de eis van zuivere
oprechtheidd de belofte elimineert: wat altijd waar is, hoeft niet meer beloofd te worden.
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Dee belofte oefent altijd geweld int op de eis van zuiver-redelijke oprechtheid, en maakt
eigenlijkk van elke vriendschap een schone gemene zaak. Met behulp van het schema
vann spectrafiteit als affecties van dubbelrespect, kan er nu niet alleen op worden
gewezenn dat de belofte tot geheimhouding onmogelijk kan worden gehouden, maar
ookk dat de politieke wil tot discretie en indiscretie toch meer op een collectieve morele
aanrandingg lijkt: wij moeten Onze ziel van en aan elkaar totaal bloot gegeven (il faut
découvrtr,découvrtr, il faut être è nu).
Gesteldd nu dat Kants logica van wederzijdse openheid in een heel bijzonder
gevall (waarvan tot nu toe geen voorbeeld is gegeven) toch een keer werkt, hoe wij
zouu die vriendschap dan zijn? Zou mijn vrije wil tot openheid en vertrouwen (als ik
mijnn "vrees voor misbruik" heb overwonnen) de uiterlijke toestand van eerlijk
uitgewisseldee (in)discretie wel ooit veilig kunnen stellen? Het zuiverende, verzwijgende
Zelff gebiedt zijn eigen redelijke valstrik, zijn moordende stilte, de ijselijke bewaking
vann onze vredesverklaring.
Kantt wil rekenen, rekenen op en berekenen van een gelijke wederkerigheid in
discretiee en indiscretie, tussen mij en mijn vriend. Deze actievefictivhehblijkt nergens
zoo duidelijk als in de schemanie van de morele vriendschap. Ik moet uh de ene
"gevangenis"" en in de andere (de force van het incestverbod). Als nu de wisselliefde
vanwegevanwege het "affect in de keuze blind" was, dan zou vanwege het wisselrespect de
keuzee voor en van de vriend ziende moeten zijn, dat wil zeggen in één woord: vrij.
Waaruitt blijkt die vrijheid? Schuilt de mindere vrijheid in het moeten accepteren van
geldd (stront, de uitwerpeselen die de route van tabak markeren)? Kant lette goed op
zijnn zaken, zijn handen waren schoon. De dwang en het geheim van de discretie is
minstenss zo corrumperend, in- en afsluitend en misschien wel veel narcistischer dan de
esthetischee vriendschap. Onze geheinihouding smaakt als een zoete wraak op de ander.
Dee quasi-kern van de morele vriendschap is gebaseerd op strategische discretie en
verzwegenn (voor)uitstuiting van anderea De s-census van de morele vriendenpolitiek
iss AUgememmachung. De morele vriendschap sluit, nog veel obsessiever dan de
esthetische,, het "Gemeinmachen verhutende" uit.
Metamaticaa rekent op niets anders dan de toevallige kans van een verheven
noodzaak:: het moment waarop iedereen zich aan het aUesverbrandende vuur, zonder
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spoorr van rook of as, wil overgeven, en het moment dat niemand ook nog maar de
absolutee behoefte van indiscretie zou voeten. In zijn streven om het gegeven gevaar
vann misbruik uh te sluiten, streeft Kant elke toestand van vriendschap voorbij en
elimineertt daarbij de radicaal dubbele vrijheid die in de belofte van vriendschap altijd
moetmoet meespelen.
Weerzmnigheid,, in de zin van zelfrespect, is in essentie een dolgedraaide
censuurr op vriendschap. De verheven vriendschap, tussen mannen, kan nooit zuiver
wordenn onderscheiden van de honingpoética. Als de esthetische vriendschap
ondergeschiktt wordt aan de alziende redelijke vriendschap, komt een "chrematistiek" misschienn wel van een of andere Cremaster (Matthew Barney) - de ethische poëtica
vann tabak verstoren, dit

fantasmafantasma wordt herkend als kracht (puissance), op z'n minst als kracht en
mogelijkheid,, zonder redelijke zekerheid, zonder enige mogelijke zekerheid van
produceren,, voortbrengen, geven. Dit fantasma, de eigenlijke plek waar alle
chrematistiekk plaatsvindt, is namelijk zelf door de 'fantasie' van de verteller
geproduceerdd (DT, 204; 161-162).

Dee ene vriend.
Inn het beloven, in het spreken tot en met de ander, is een verspreking nooit absoluut uh
tee sluiten (al was het een freudiaanse Fehlleistung). Voor Kant is derhalve elke
uitspraakk a priori een weerzinwekkend uitbraaksel van indiscretie, van loslippigheid en
bandeloosheidd (de eis van de zuivere RedJichkeit moet aan deze ambiguïteit een zuiver
eindd maken: elke andere 'vriend' is "in het geheim" een vijand, zowel innerlijk als
uiterlijk).. In de morele clan van stille vriendschap moet aheriteit in niets opgaan. De
rigiderigide eis tot absoluut beloven en geheimhouden gaat niet alleen voorbij aan de
excessief-hybriedee natuur van verspreken en beloven (Versprechen), die eis lijkt zelfs
elkee vorm van vergiffenis a priori mogelijk te maken.
Vergiffeniss kan niet als een logisch anti-gif het wederkerige ant(i)woord zijn op
elkk leed, op elk schuldgevoel. Gevangen in de dynamiek van de mythologica van
wederkerigheidd heeft pure vergiffenis evenveel waarde als de redelijke belofte en de
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perfectt stukende, zogenaamd onvoorziene gift. De eis van vergiffenis tout court
dwingtt tot een barbaarse vereffening. Als desebematiserende herformulering van elk
schematismee moet daarom ook; paradoxaterwijs, worden gezegd: "vergiffenis vergeeft
alleenn het onvergeeflijke" (SP, 108; 32). Evenals de belofte moet de vergiffenis zich
atojdd onttrekken aan de logica van wederkerigheid. Zowel beloven als vergeven vinden
plaatss buiten het bereik van het geeffijke.
Inn reactie op een kennelijk al te gemakkelijke notie van vergeving in verband
mett de Shoah (van Jankéiévitch en ook van Hannah Arendt), reageert Derrida tamelijk
stellig: :

Bcc zou me geroepen voelen om die voorwaardelijke logica van uitwisseling aan te vechten, deze
zoo wijdverbreide ptesupposine op grond waaivan nien alleen ve^gj£fem^ zou kunnen ovenvegen
opop voorwaarde dat er om gevraagd wordt, tijdens een scène van spijtbetuiging waarin men
tegelijkk getuigt van het schuldbewustzijn, de üansfonnatie van de schuldige en de tenmmsteimplicietee 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).

Waaruitt blijkt nu verder het egalitaire, eveneens economische effect van de moreelpraktische,, redelijke vriendschap? Kants schematisme heeft niet slechts het effect van
eenn deficit, het moet ook nog wat opleveren. Hij sluit een bepaalde mogelijkheid van
dee "intiemste vriendschap" niet uit - al is deze vriendschap wMraym en zeer kostbaar,
enn waarschijnlijk ook meer dan een honing-tabakzieke mythe. De vereiste
eigenschappenn voor deze hyper-morde vriendschap zijn echter wel "zelden in een
subjectt aan te treffen". Die zeldzame, louter morele vriend is geen leeg ideaal maar
"existeertt werkelijk", het is een "zwarte zwaan". Waarvan is deze 'zwaan' een teken,
eenn zeldzaam zwart teken (in het Frans zijn cygne en signe homofonen)?
Hett is evident dat derden er alleen relatief mogen zijn, wil de morele
vriendschapp in absolute zin kunnen worden onderscheiden van de esthetische
vriendschap.. Derden markeren het verschil tussen iets en niets. In de esthetische
vriendschapp zou respect ontbreken, dus waarvoor of voor wie betonen nu ware
vriendenn respect?
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Inn Kants schema van vriendschap huist - paradoxalerwijs egalitair en soeverein
-- een onverbiddelijke hiërarchie. Ten eerste, de derde vriend moet absoluut discreet
zijn,, en dat kan alleen een goddelijk Ander zijn, een homo noumenon die niet zoals de
tweee morele vrienden in vlees en bloed in wederkerigheid angstvallig en jaloers voor
elkaar,elkaar, en tegen anderen, bestaan. Ten tweede, de noumenale derde moet mateloos
zijn,, omdat "een ideaal is van de wens die in redelijke begrippen geen grenzen kent".
Onzee Ander is een ambigu wezen, een soort weerzinwekkende opossum. En zijn
heüig-afstotendee uitwerpsel moet op grond van de faflogocentrische oriëntatie van
Kantss genealogische schema een vrouw zijn.
Omm niet de indruk te wekken dat dit schema van zuivere broederschap
afstandelijkk of kil zou zijn, herstelt Kant het schema van de esthetische vriendschap op
eenn hoger niveau, als een unieke mythe. Behalve een "ideaal" moet de derde vriend ook
eenn "mensenvriend überhaupt (van de gehele soort)" zijn, een verheven hoogste macht
diee "esthetisch deelneemt (medevreugde, Mitfreude) aan het welzijn van alle mensen"
enn een macht die dat welzijn " nooit zonder het innerlijk te betreuren zal verstoren".1
Mensenn - de 'mens' betekent in Kants taalspel niet de juridische persoon, en hier zal
duss ook wel de 'vrouw' bedoeld zijn - zorgen voor het welzijn van alle mensen. Zorg
is,, vanuit de kantiaanse ontopolhiek gezien, vrouwelijk. Het doet de mensenvriend (de

filantroop)filantroop) plezier om te zien dat vrouwen in hun zoetsappige zorg slagen. Maar dez
onthullingg moet tegelijk het beschamende van die vertoning blootleggen. Daarom moet
dee oververantwoordehjke mensenvriend ook verstorend werken, ook al betreurt hij
dat.. Een soort bitter-zoete rouw. De lokalisatie van de bron van deze binding- en
scheidingsactiviteitt in één subject, in één oorsprong, is een cruciale verschuiving ten
opzichtee van de zogenaamde esthetische vriendschap: de esthetische vriend(inn)en
wordenn verblind en verstomd door een hogere eenheid. Zij gaan niet uit zichzelf in
rookk op, maar worden verbrand en verrookt, geofferd aan die verzengende
mensenvriend.. "Het is niet alleen een intellectuele voorstelling, de voorstelling van
gelijkheidgelijkheid onder de mensen, maar een consideratie voor die voorstelling van

11
De denk vriend, die boven de esthetische en de morele vriendschap staat, contemplatief ca actief
tegelijk,, lijkt als weldoenerige nietsnut nog het meest op een dandy, de gevleugelde vriend in La
faussefausse monaie van Baudelaire.
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gelijkheid,, een 'oprechte consideratie' voor zo'n voorstelling. Gelijkheid moet. Er is
geenn gelijkheid, maar gelijkheid moet" (PA, 291; 260).
Alleenn de Vader kan volgens Kant de tegenstrijdige effecten-affecten, van gif
enn anti-gif, superieur reguleren en beheersen (de moeder heeft zichzelf waarschijnlijk
nooitt echt in de hand gehad). Om het gewenste effect van deze hyperbolische roes van
oppermachtt te kunnen bereiken, moet Kant elke affectieve macht effectief uitwissen.
Dee puur passieve symmeuische wisseling en willekeur van een- en tweedracht, van
liefdee en haat, moet ondergeschikt worden gemaakt aan een epicentrum dat zich cool
enen verheven waant boven de verbande affectiviteit. Deze zuiver ziende mathematicus
wordtt verteert door een verzengend vuur ook dat de tederheid, tussen iets en iets
anders,, wil verteren - een paradoxaal koud vuur.
Dee relatie van de derde vriend tot de anderen moet als superieure spil altijd
meerr zijn, ook meer dan de onderwerping van singuliere 'dingen1 en 'uitspraken'. Het
gaatt hier niet om een onomwonden menslievende figuur.1 Daarom heeft de
"uitdrukkingg van een vriend wn mensen nog een engere betekenis" (emfase Kant). De
vriendd in deze betekenis omvat "ook de voorstelling en de behartiging (Beherzigung)
vann gelijkheid onder mensen, derhalve de Idee". We weten nu wel dat die idee kan
tüetsenn en ietsen.
Err is de goddelijk redelijke Vader veel aan gelegen om gelijkheid te
bevorderen,, en de behartiging van of consideratie voor die gemene zaak kan niet
anderss uitgedrukt worden dan in het aanzetten tot een initiatief dat berekend is op
volstrektee verspilling. Kants bewoordingen zijn hier vrijwel auto-citaten. In §27 staat:
"Will ik de welwillendheid (benevolentiam) van ieder ander jegens mij, dan dien ik dus
ookk (ich soil also auch) welwillend te zijn jegens ieder ander** (mijn curs.). In §47
herhaaltt Mj elliptisch: door de idee van gelijkheid "zelf verplicht te worden, terwijl men
anderenn door wekfaen verplicht" (mijn curs.). Dit spel tussen 'zijn', 'worden' en
'doen'' bepaalt ook de beslissende autochtone natuur en structuur van de kosmopo-

11
Kant herhaalt hier de maxime van §26 van de Leer van dfedn<grf waar het begrip van de filantroop
reedss is ingeperkt: "omdat de mensenliefde (filantropie) hier als praktisch, en derhalve niet als liefde
vann het welbehagen aan de mens wordt gedacht, moet de mensenliefde in het actieve wdwillcn

geplaat** wtmten ( g g t f r f wtrdmrt) en hettgft Ant ite ironriiw van hamWiitflwi* TV inwffri^g y^n fr»

wett is altijd een activiteit van setzen waarmee het Zelf zich aanwezig stelt, met ondcrweiping als
effect, ,

447 7

Irtistischee vriendschap. Het redelijke is zo wederkerig creatief dat het zich in alle
initiatievenn via anderen altijd weet uit te vinden. D e esthetisch-ethische vrienden
moetenn a c h opofferen voor of aan de absolute, unieke vriend.1
Zodraa de idee wordt vertaald in een umlineair doen komt vriendschap in een
performatievee aporie terecht, er is nooit gelijke welwillendheid mogelijk, en dus moet
ietss {etwas, Etwas) in Niets opgaaa B k initiatief heeft altijd een passief object nodig
(elkk subject zijn eigen lijdend voorwerp). Deze toestand is niet gegeven, ongeemjk,
maarr moet vreemd genoeg toch oneindig worden behartigd. Ongelimiteerde irrelationaliteit. .
Wee moeten allemaal ergens in opgaan, maar zij toch liever het eerst, en wel in
ons.. De vriend die vriendschap wil uit- of beoetenen moet zich in relatie plaatsen (als
setzen,setzen, Gesetz etc.1) tot een symmetrisch gemaakte ander en wij kunnen alleen puur
bestaann als de anderen niet met ons versmelten, maar wel in ons oplossen. Wij zijn
altijdd hun oplossing geweest (al waren ze zich dat niet bewust). Wil deze vriendschap
mm situ plaatsvinden, dan kunnen alleen diegenen echt recht spreken die zichzelf a priori
bovenn allen hebben geplaatst.
Hett absolute doen was geenszins een geweldloos we/doen, eerder een soort
ongevraagdee liefdesdaad. Met de formulering "zelf verplicht te worden, terwijl men
anderenn door weldoen verplicht", moet Kant zoveel bedoelen, dat wij de gastvrijheid
vann anderen kunnen maken. Zijn wij dan al gastvrij? In welk opzicht is deze toestand
beterr dan het nietsdoende welbehagen, dat tot Niets verplichtende welbehagen? Hoe
langg nog moet de ander a priori en a posteriori gegeven zijn, zich geven, ten dienste
vann mijn hyper- en hypocritische zelfrespect? Wat zou er ooit, met goede redenen,

11
Het Ujkt me dat hierin ook overeenkomsten met Kierkegaard gevonden kunnen worden, zoals blijkt
uitt Heat de Vries' herlezing: "personal existence, in 'moving beyond (dépassant)' the aesthetic stage,
alsoo "transcends (depasse) ethics' in order to enter the religious realm of a faith that no longer lets
itselff be justified on external grounds. This transgression not only turns faith into an abstutety
singularr event in which sublime communication and utter soütadc coincide; it also reduces the ethical
too the general,tothe ruk of law applicable to all, in whidi tie veiy secret of the self as well as of its
innermostt secret decisions will always be betrayed" .Religion aid Violence, Philosophical Perspectives
fromfrom KaratoDerrick. 139-140. InMal (/'archive: Uhe impressionfrevdieme,Derrida seems to suggest as
nnich:^^ soon as there is the One, there urm
141).
22
Derrida wijst er op dat wanneer we het woord "Übersetzuag" vertalen naar bijvoorbeeld 'vertaling'
off 'traduction' er een belangrijke dimensie verloren gaat, namelijk "de hele positionele dimensie van
«teenn "(DP, 373).
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ingebrachtt kunnen worden tegen a priori geforceerde gastvrijheid en vrijgevigheid als
effectt van de noodzaak van de welwillende wetgeving van ons a priori zelfrespect?
Alss we altijd dh a priori belang hebben bij onze zelfbevestiging, en als we altijd
well iets willen en moeten van die ander, misschien wel omdat we nooit genoeg respect
hebbenn ontvangen, nooit genoeg prestige, nooit het grootste (morele) kapitaal - als een
oneindigg weerzumige keten - waar zou deze ethisch-economische hyperbool dan
kunnenn eindigen? Kunnen we het diabolische van de hyperbool van het morele schemanismee niet willen volgen? De vraag dient zich aan hoe anders die ander moet of kan
zijn,, hoe echt anders dan de, mijn gift a priori geforceerd, ontvangende Ander.
Eenn eerste verschuiving zou kunnen zijn: mijn oto-fonologische gift van
zelfrespectt is altijd een auto-suggestie geweest, een rest-neurose uit de oertijd waarin
ikk angstvallig mijzelf in bezit en bescherming moest nemen tegen willekeurig ieder
ander.. In Kants morele schema regeert de eis tot actieve zelfidentificatie als gebod tot
perfectee uitwissing van schuld aan de Ander. De 'zwarte zwaan' is geen belangeloos
teken.. Derrida concludeert: THe zwarte zwaan is een broer. Voor Kant is het een
broer"" (PA, 290; 259),' Deze conclusie sluit nauw aan bij Kants formulering: "terwijl
menn 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,, volgens het genealogische schema, het zelfde zijn, dezelfde hyperactieve
kinderenn van dezelfde welwillendefilantroop.Broederschap als (bloedverwantschap is
hett schema van volmaakte morele vriendschap: het Vaderlijke kan zichzelf niet anders
dann in de symmetrische relatie tussen broers in vervulling laten gaan.
Dee Idee van de rede schematiseert zich bij voorkeur via broederschap, de broer
iss ce choix initial Dat sluit de esthetische vriendschap niet uit, die inferieure
vriendschapp is veeleer een schema van gelijkheid dat altijd toevallig ondergeschikt is
aann de redelijke idee. A priori liefde is de honing-rest die, in het perspectief van de
zuiveree idee, ondergeschikt moet zijn aan de redelijke en respectabele eenheid. Het

11

Derrida merkt het volgende op: "Die zwarte zwaan (ce Q ^ m?/r) iste\indmm boek VI, niet boek
nn van Juvenalis* Satire H, 6,163. En Kant (maar heeft hij ooit Juvenalis gelezen?) zoo moeten weten
datt Juvenalis niet over een vriend sprak maar over een vrouw" (PA, 289; 258). In een seksuele
tekenbepaüngg moet dus de vrouw eveneens worden begrepen als de gelijkwaardige maar door Kant
onderdruktee pendant
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"homo-fraternalee en fa&ogocentrische schema" (PA, 340; 306) heeft als onvermijdelijk
effectt absolute ondergeschiktheid.
Dee relatie tussen de schema's van de esthetische en de morele vriendschap kan
waarschijnlijkk nog het best opgevat worden als een verweesde oorlogsrelatie tussen
ideaall en idee. Over deze relatie zegt Kant in de inleiding van zijn 'colleges over de

filosofischefilosofische refigtdeer': "Waarin verschilt de redelijke idee van het ideaal van d
vert>eeldingskracht?? Idee is een algemene regel in abstracto, ideaal een enkel geval dat
ikk onder die regel breng. Zo is bijvoorbeeld Rousseau's Entile en de aan hem gegeven
opvoedingg een ware idee van de rede".1 Nu is ook duidelijk dat het enkele ideale geval,
"eenn unieke mythe", gesubstitueerd onder de fallo-fonologische regel van 'Emile', de
idealeideale relatie predisponeert en moet voorbestemmen. Deze ideale relatie vormt de
ideaal-symmetrischee spil en daarmee ook het tijdloze middelpunt van het structurele
'woud'' binnen de architectuur van de Zelfgeest (de Bildung van ons). Kants zeldzame
werkelijkheidd van de zwarte zwaan als een teken van werkelijke vriendschap impliceert
tegelijkk structureel dat de macht van vriendschap altijd een absolute interventie is
geweest.. Zij is uitgesloten, een ontvoerde, gechanteerde vriendin, die zingend van zich
laatt horen als een soort anti-Isis, kwetsbaar, zoals Dorothey Vallens - waarvan de
achternaamm homofoon is met liberty Valance - gespeeld door Isabella Rossellini in
BlueBlue Velvet van David Lynch.
Dee actieve spil van het schema van de morele vriendschap is de absolute
symmetrie,, het Zelf als een liefhebbend vaderlijk centrum, (het moederlijke is zoiets als
eenn inert residu, haar zuster een loze rest). De twee (horizontaal) symmetrische broers
vormenn het morele schema, gesubsumeerd onder een redelijk idee. En onderaan de
altijdaltijd vergeven ander, de macht van de loze gebeurtenis (in het schema Lévi-Strauss:
historiciteit)) van de puurfiguurlijk-esthetischevriendschap die in rook moet opgaan
terwillee van de zuiver broederlijke vrijheid en gelijkheid. Evenals de verheven 'man'
moett de schone 'vrouw' inert zijn.
Aann de zuiver morele vriendschap van Emile stelt Kant kortom dezelfde eis als
aann de monogamie: een absolute vereniging en gelijkheid onder het gezag van een
absolutee wetgever. Dit bevestigt min of meer de conclusie van Derrida: "Het
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antropologischeantropologische schema van de familie maakt hier de dienst uit. Het is het verlange
naarr één familie", maar bet ook "de plaats van de mogelijke substitutie" (PA, 293-294;
262-263). .
Dee descfoematisering of spectralisering van de transcendentale mythomanie
heeftt nu vermeodlegk als beoogd effect een soort des-inertie, een met-weten, een
ontopologischee werking. Geen enkel figuur, of schema van figuren, dat de plaats van
mogelijkee substitutie bezet, bezet (in de zin van gesetzi) in die positie absoluut
rechtmatigrechtmatig zijn of haar plaats:

Wee moeten weten dat de plaats van de onvervangbare een zeer singuliere plaats is. Als er iets
onvervangbaarr 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 verward
mett degene die de plaats bezet, met alkfigurendie er worden ingeschreven en die zich uitgeven
voorr de kopieën van een paradigma, de voorbeelden van een onvervangbaar exemplaar. Richten
wijj met vanuit de locatie van deze plek onze ogen op de horizon, in afwachting van de zwarte
zwaann die niet elke dag aankomt? Een plek vindt nooit zijn ligging als alleen vanuit een
horizon,horizon, vanuit die limiet die opent en sluit tegelijk. Is het niet vanuit die kant en binnen die
horizonn dat een faltogocentrisme tot nu toe zijn kosmopolitische democratie heeft bepaald, een
democratie,, als kosmo-fraftrocentrisme? (PA, 294; 263).

Vanuitt het etnocentrische perspectief en de nakende horizon van de rede moet elke
relatiee worden geschematiseerd tot broederlijke twee-eenwording. En daar waar het
algemenee instinct tot wetgeving tekort schiet - in de natuurtoestand tussen jou en mij
off in de wetteloze toestand tussen staten onderling - anticipeert de fallologica van
wederkerigheidd op een gemeenschapsvorm die noodzakelijk streeft naar een relatie met
eenn (nog met) aanverwante natiestaat. Onze zuivere vorm van identiteit is al lange tijd
gebaseerdd op één wetgever als verbroederend centrum van één natie. "Het concept van
dee broer is onmisbaar voor degene die nog - en dat is bijvoorbeeld Victor Hugo - de
memheidmemheid als een natie wil denken. Vanaf het moment van zijn 'embryogenese'"(PA,
295;; 264).
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Lott vail het schema van de broederschap.
Detchematueringg moet het egalitaire effect, de contractie van onze kringspieren, de
vriendenkring,, de kramp van nationaal zelfbewustzijn, interrumperen. Maar kan er een
volstrektvolstrekt andere vorm van vriendschap worden onderscheiden, relaties die worden bepaaldd door een andere logica, anders dan van het feUogocentrische schema? Wat
zoudenn dat voor relaties zijn? Die andere figuren kunnen in elk geval door niemand
gedomesticeerdd worden. De wurgende binding van de autologisch gelegaliseerde vrees
(dee a priori ontheemdings- en verlatingsangst) moet eerder als regressief politiserend
effectt worden beschouwd, als dubbele onmacht tegen autosuggesties van
trouweloosheidd en gevreesde anti-nationale bandeloze vrijheid (de angst voor verraad,
voorr vreemdgaan als Idem van elke vorm van binnenhuisarchitectuur). En het is ook
waarschijnlijkk dat de "dubbele uitsluiting van het vrouwelijke niet zonder verband is
mett de beweging die het model van vriendschap altijd heeft 'gepolitiseerd* op het
momentt waarop men dat model tracht te ontrekken aan een algehele politisering. De
spanningg is hier binnen het politieke zelf Een spanning doorwerkend in alle
verhandelingenn die de politiek en de publieke ruimte reserveert voor de man, en de
privéé en huishoudelijke ruimte voor de vrouw" (PA, 312; 281).
Volgenss het schema van spectratiteit zijn er twee wetten waarvan de ene nu
begrepenn kan worden als een wet van faflogocentrische homogenisering. Een
vermeendd legale logica die altijd is gebaseerd op uitsluiting en onderdrukking van de
vrouwelijkee ander en het volstrekt andere. Deze fictie moet gespectraliseerd worden,
datt wil zeggen, de waanzinnige eigenzinnigheid van deze alleengeldigbeid moet
wordenn gerelativeerd door aheriteh. De grond van inertie moet onder de zdfwetgeving
wordenn weggehaald en in dubbele affirmatie als onbepaalbare altenten resteren. De
onhoudbaarheidd van de beloofde hegemonie van de gelegaliseerde, broederlijke
gemeenschapp van vrienden moet, steeds weer opnieuw, als een symbolisch effect van
eenn bepaald vertoog worden begrepen, "als een 'legale fictie', zoals Joyce het noemt in
Ufysses,Ufysses, over het onderwerp 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 geboorte,
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misbruikenn wit in dit opzicht alleen het effect van fundamentalistisch geloof kan zijn:
deefictievan het ene thuisland, de geboortegrond, de moedertaal etc.
Alle»» wat in het politieke discours verwijst naar geboorte, naar een natuurlijke
gemeenschapp of wmjurüjke-bovennatuiirüjke staat (als de hyperbolische staat van
natiestatenn ofwel de universele staat van menselijk broederschap), de hele famiHsering,
iss het mythomatische factum-fictum van de drang tot één architectuur van één geest.
Hett belangrijkste effect van de werking van spectralheit is waarschijnlijk wel
hett revolutioneren van het geloof- feitelijk niets anders dan de wetgevende kracht van
aheriteitt - en het excessieve bewustzijn dat er nooit volledig recht kan worden gedaan
aann de ander. Uitsluiting moet vooral worden begrepen in relatie tot de deconstructie
vann de categorische discretie. De dubbele erkenning, van wederkerigheid, en van
absolutee singulariteit en integriteit, kan ook oneindig de dominantie van de autologischee economierelativeren.Wordt het nu tijd voor een andere dominantie?
Hett onrecht als effect vanfiatrocentrismeis nog wel waarneembaar, maar deze
wetmatigheidd heeft geen absolute status en kan worden doorzien als het regelrechte
effect-affectenn van weerzinmge fictionaliteit. Om deze wet te kunnen spectraliseren
moett de onreduceerbaarheid worden erkend van volstrekt asymmetrische giften. Wil
ditt gegeven niet wederom een geontologiseerd idee worden, van een asymptotisch
geschematiseerde,, naakt-nakende nu-toekomst, dan moet spectralheit als een dubbele,
esthetisch-ethischee evenementialiteit van zwerven worden begrepen: er hoeft niet één
gerespecteerdee relatie te zijn, niet één moment, voor één gemeenschap van vrienden en
vriendinnen.. De werkingen van respect voor onreduceerbare aheriteit, is een dimensie
waarr elke ander volstrekt anders \s(ldoü tout autre est tout autre), en toch is geen
absoluutt arbitraire reeks van plaatsen en momenten.
Verdwijntt met de dominantie van de ene of de andere dimensie ook elke belofte
vann een kosmopoütiek van de vriendschap? De vraag is: hoe kondigt die belofte zich
aan,, wie richt zich tot wie? Is de structuur van beloven niet eindeloos vrijblijvend?
Volgenss een anagrammatologie van respect-spectre zou ook het spectrum van liefde
overweldigendd 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 te
verwelkomen? ?
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Inn Poütieken van de vriendschap, maar bijvoorbeeld ook in Over gastvrijheid,
OverOver het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief, titel Kosmopolieten aller
landen,landen, hop op! ontvouwt Derrida zorgvuldig en met steeds weer andere nuances de
implicatiess van het onreduceerhare respect voor aheriteit. Dikwijls wordt spectraliteit
alss een in-en-urtademende beweging van gastvrijheid gedacht, als verzuchting vanwege
hett onwelkom-zijn van de ander en als zucht naar de vreemdeling. In Adieu a

EmmanuelEmmanuel Lévinas legt Derrida meer dan waar ook de nadruk op het aspect van
ontheemdingg en onheimelijkheid: de gast moet ook altijd een host zijn (van host-ile,
onwelwillendd of vijandig), een welkome maar altijd ongenode, ambigue ghost-GeisL
Dee ander komt nooit op onze tijd, en onze uitnodiging is eerder een tijdingloze tijding
waaraann geen positief rechtsvermoeden kan worden ontleend. Vanwege het almaar
uitblijvenn van de ander of het onhoorbare affirmatieve antwoord van de ander, zouden
wee ook tot de conclusie kunnen komen dat de ander er niet is (niet was, niet zal zijn).
Eenn soort nihilistisch actualisme.
Ikk hoop te kunnen volstaan met een enkele verwijzing naar Adieu. Gastvrijheid
enn spectraliteit veronderstellen elkaar wederzijds. Geen spectraliteit zonder volstrekte
gastvrijheidd en, omgekeerd: "geen gastvrijheid zonder die inwerking van spectraliteit.
Maarr spectraliteit is niet niets, zij overschrijdt, en deconstrueert dus alle ontologische
opposities,, zijn en niets, leven en dood - en zij geeft" (A, 193).
Volstrektee spectraliteit houdt verband met een ongeeflijke asymmetrie die
tegelijkk niet meer, in kantiaanse termen, kan worden begrepen als onredelijke ongelijkheid.. 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-politiekee hiërarchie ah zodanig. Het zou dus gaan om een denken van een
alteritettt zonder hiërarchische differentie in de wortels van de democratie" (ibid.). Die
wett zou "een bepaalde interpretatie van gelijkheid" moeten vrijmaken, "door de
democratiee los te maken van het fallogocentrische schema van de broederschap"
(ibid.).. Het zal moeten blijken of "die democratie, verheven boven een zekere bepaling
vann het recht en de calculus (van het meten en het 'metrische'), maar niet boven het
rechtt en de gerechtigheid in het algemeen", geen echte jongensdroom is.
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Hett incommenjorabeJe van vriendschap.
Vanwegee de tegentijdige sprongen waarmee de silhouetten of schimmen slechts
kunnenn worden aangeduid (vanwege de onaanschouwebjkfaeid van spectrafiteh) moet
gesteldd worden dat de beoogde vriendschap nooit een gegeven tegenwoordigheid is.
Vriendschapp behoort tot de ervaring van de verwachting, van de belofte (promesse) of
hett engagement Vriendschap is tegen-tegen-woordig. Het discours van de vriendschap
iss dat van het verzoek (prière), het nodigt uit, wijdt in, het constateert niets en vindt
nergenss plaats» niet binnen een of andere onomwondenheid. Maar tegelijk betekent dat
ookk altijd dat vriendschap niet tevreden is met wat er is: "zij wordt aangetrokken tot
dee plaats waar een verantwoordelijkheid zich openstelt voor de toekomst" (PA, 263;
236). .
Dee denkfiguur die zich spectraal aftekent kan steeds verbonden worden aan het
vermeendee citaat van Aristoteles: "O vrienden, er is geen vriend". In deze cryptische
zinn tekenen de silhouetten van een vriendschapspolraek zich hett duidelijkst af. Deze zin
isis als het ware een schema van spectrattteh, in de betekenis dat "ik verantwoordelijk
benn voor mijzelf ten overstaan van de ander, en in de eerste plaats ook
verantwoordelijkverantwoordelijk voor de ander ten overstaan van de ander.n (PA, 87-88; 69)
Derridaa betrekt vrijwel de gehele traditie van de vriendschap in zijn werk en
besteedtt zeer veel aandacht, meer dan ik hier kan doen, aan talloze teksten waarin de
verwachtingg van een toekomende vriend aan de orde wordt gesteld. Dikwijls gaat het
daarbijj om een contaminatie van interpretaties die verband houden met het laatste deel
vann de Aristotelische frase, "er is geen vriend". Dit zinsdeel lijkt te verwijzen naar een
verlangdee toekomst: er is nog geen ware vriendschap. Voor de verwoording van deze
spectralee toenadering tot en tegenwerking van het toekomstige, als een zogenoemde
"tdeipoetischee gebeurtenis" (PA, 51; 33) citeert en parafraseert Derrida vooral ook
denkfigurenn uh het werk vanKietzsche enBlanchot. Het "o vrienden" zou een bepaald
isolementt kunnen uitdruken: vrienden van eenzaamheid, bevriend met eenzaamheid. Zij
diee niet alleen de eenzaamheid boven de saamhorigheid prefereren, maar ook zij die
zogezegdd hun weerzin tegen elke Gemeinsirm koesteren:
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Watt doen wij en wie zijn wij, wij die u oproepen om met ons te delen, te participeren en
overeenn te stemmen? Wij zijn in de cerate plaats, «Is vrienden, vrienxten van de ccnTaaiimeid, en
wijj roepen u op om met ons te delen wat met gedeeld kan worden: eenzaamheid. Volstrekt
anderee vrienden (des amis tout entires), de ontoegankelijke vrienden, vrienden alleen, want
ouveigriijkhaarr en zonder gemeenschappelijke maat, zonder wederkerigheid, zonder gelijkheid.
Zonderr horizon van erkenning, dus. Zonder verwantschap, zonder nabijheid, zonder oikeiótees.
Zonderr waarheid? Laten we afwachten. Welke waarheid geldt voor een vriendschap
zonderr nabijheid, zonder tegenwoordigheid, dus, zonder overeenkomst, zonder aantrekking,
misschienn zelfs zonder betekenisvolk of redelijke voorkeur?(PA, S3,35).

Hoee kan een dergelijke band (als het toch met alleen vrienden van zichzelf zijn, dus als
err tenminste twee vrienden zijn) nog begrepen worden als gemeen-schap behalve als
aporetischee denkfiguur? Wat nebben ze dan nog gemeen? Het zou kunnen gaan om
eenn gelijktijdige af- en toewending Afgestemd op anderen. Tijdelijk. Waarbij wordt
gebrokenn met alle connotaties van wederkerigheid in elke denkbare vorm - als
redelijke,, contingente, economische, publieke, intieme logica van een of andere bloedoff bodemband. Een sympathie en een voorkeur voor het altijd verdeeld-zijn, allereerst
alss breuk met het fallologisch delen-in-en-met-zichzelf.
Vanuitt stmctured-transcendentaal perspectief impliceerde de volmaakte
vriendschapp een uitwissing van aheritert. Spectrale vrienden, op de onreduceerbare
ongrondd van atteriteit, zou een volstrekt respect zijn voor een vriend en tegelijk voor
hett oneindige verschil en uitstel {difference) van een 'gemeenschap van vrienden'. Een
moeilijkee vraag dient zich aan: "Is deze incommensurabele vriendschap, deze
vriendschapp van het mcomniensurabele, inderdaad de vriendschap die wij proberen te
scheidenn van zijn broederlijke hechting, van zijn neiging om de trekken aan te nemen
vann een economische, genealogische, etnocentrische broederschap?" (PA, 264; 236237). .
Dee gesleten conceptie van de viriele broederband, die als een soort garantie
moestt werken tegen elke vreemdheid en andersheid, vindt slechts misschien 'zijn'
antipodee in een paradoxaal begrip van vriendschap, een asociale gemeenschap (cette

communautécommunauté de kt délkdson sociale). Derrida duidt deze singuliere binding een enkele
keerr aan als "anachoretische gemeenschap" (PA, 54; 35) of "anachoretische waarheid"
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(PA,, 64; 43).' Maar als deze vriendschap zich misschien boven of buiten de wet van de
wederkerigheidd zou bevinden of bestaan, moet er dan wd zo zeker een verheven status
aann worden toegeschreven? Kan die verheven anachoretische band tussen eenzame
vriendenn wel fundamenteel anders zijn dan die van de intieme broederlijke en
symmetischee vrienden van voorheen? In een verabsolutering van aheriteh dreigt de
roepp om interruptie in zgn tegendeel te verkeren. Een hyperweerzin tegen Gemeinsirm
kann niet volstrekt buiten het genealogische schema worden gedacht. De vraag naar de
betekeniss van het 'andere* van die toekomstige gemeenschap van vrienden moet dus
heell precies, steeds opnieuw, gesteld worden, en tegelijk in rook opgaan.
Tott wie richtte Nietzsche zich in Jenseits von Gut und Böse, wie zijn de
filosofenfilosofen die hij aanspreekt als "een nieuw soort filosofen" (42), de "komende
filosofen"filosofen" (43), de "filosofen van de toekomst", de "nieuwe filosofen" (44)? En wie
bedoeldee hij met "ons, wij die hun herauten en voorlopers zijn, wij vrije geesten", "wij
omgekeerden",, "antipoden misschien", "voor zover we de geboren gezworen jaloerse
vriendenn van de eenzaamheid zijn" (44)?2
Dee relatie met een goede vriend vooronderstelt en vereist een zekere breuk met
wederkerigheidd (une certame rupture de rèciprocité) (PA, 81; 62). Betekent dat echt
hett einde van de 'gemeenschap van vrienden'? De schimmen die aangeroepen en
verwelkomdd worden, zouden onherkenbare vijanden kunnen zijn (van voorheen, van
dee toekomst). In alle gevallen is gelijkenis, overeenstemming of symmetrie uitgesloten.
Dee gemeenschap van deze 'geboren gezworen jaloerse vrienden van de renTaamhfid'
kann alleen in een waanzinnig taalgebruik, van tegenspraken worden aangeduid {Ie
UmgageUmgage de la folie), een taal om pertinente ondingen te zeggen zoals "'X zonder X',
'gemeenschapp van degenen zonder gemeenschap*, 'werkeloze gemeenschap*,
'onuitsprekelijkee gemeenschap*" (PA, 63; 42). Onhoudbare syntagma's en
argumenten,, onleesbaar en in zekere zin belachehjk. Gesteld dat de zin van deze tegenspraakk recht kan worden gedaan, dan is de kans groot dat er direct een te gelijke
erkenningg en assimilatie optreedt.
Voorr het goedefilosofischegeweten (van de een of andere Verlichting), dat de
tegenspraakk van 'X zonder X* simpelweg verwerpt, treedt er een eenvoudige frictie
11
22

'Anachoretisch' is affedefel van'anachoreet een aiifewoori
De verwijs naar de nummers van de aforismen.
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op,, maar er is dan oog geen fractie teweeggebracht van de gewenste a-topische
interruptie.. Of zoals Derrida het in gesprek met Maurizio Ferraris zegt: "I know
perfectlyy well that disruption in itself is not sufficient, that disparity and dissension
cannott be sufficient to respond to justice; and it's also clear that justice, the messianic,
thee relation to the other, cannot be identified with anti-ccomiunfty*'.1
Dee verscheuring van saamhorigheid kan geen effect zijn van een absolute antigemeenschap.. Niemand zal iemand dat toestaan of daartoe in staat stellen. Maar
vriendenn kunnen wel indationeel. Er geldt niet een absoluut veto van spectraliteit, het
iss een echo-roep om gastvrijheid en openheid: "an openness toward the other, an
openness,, however, that can never be described, evoked, engaged, or even respected
withoutt inscribing it into a specific idiom that in the same time will de facto betray it".2

Dee meridianen van vriendschap.
Laatt ik zo precies mogelijk de typische syntagma's van tegenverlichtingen
herformulerenn in het idioom dat ik tot nu toe heb gebruikt. De tegenspraak
'gemeenschapp zonder gemeenschap' laat zich transformeren in 'gemeenschap zonder
wederkerigheid',, en de 'relatie zonder relatie' in 'relatie zonder wederkerigheid'. In
beidee gevallen verschuift de vraag, van de paradoxale werking van het tussenvoegsel
'zonder',, naar wat er binnen die verschillende filosofemen nog kan worden verstaan
onderr die andere 'gemeenschap' en die andere 'relatie'.
Gemeenschapp zonder wederkerigheid is zonder symmetrische wisselwerking,
maarr hoeft niet zonder gelijkheid te zijn. Er kan dus in die paradoxale frasen met
gemeenschapp en relatie vrijwel niets anders bedoeld zijn dan onzichtbare en
onbepaalbaree posities die gedreven worden door een onbepaalbare asymmetrie.
Dubbelee asymmetrie, dubbelrespect, zonder wederkerigheid.
Err is eenvoudigweg nooit geen gemeenschap. Het spectrale andere in beide
paradoxalee formuleringen van vriendschap kan ook betrokken worden op een herlezing
enn vertaling van Kants 'liefdesplicht', in een oxymoron als 'liefdesrespect'. Er staat dan

11
Jacques Derrida and Maurizio Ferraris. A Taste for the Secret, translated from the French and
Italiann by Giacomo Doms. Edited by Giacomo Donis and David Webb; Cambridge: Polity Press 2001,
25. .
22
Hertde Vries. ReUgkm and Violence, 379.
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vermoedelijkk zoiets als 'respectgemeenschap zonder wederkerigheid in liefde' en een
'liefdesgemeenschapp zonder wederkerigheid in respect'. Maar gesteld dat dergelijke
toestandenn altijd ook op een hechte en gevestigde relatie duiden (denk bijvoorbeeld
aann Heinrich von Kleist en Henriëtte Vogel; Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley en
Byron;; Voltaire en markiezin Chastdet-Lomont (1706-1749); de zonnekoning en
Madamee de Maintenon), hoe zou deze zich nog kunnen onderscheiden van Kants
zuiver-mordee broeder-vriendschap?
Volstrektee aheriteh laat zich niet beschrijven als een andere identiteit, als
autonoomm anders. Zuivere aheriteh is even teeg als zuivere identiteit: irrelationeel. De
derdee en het andere laten zich niet anders dan als gisting van het homogene begrijpen,
niett alleen onschematiseerbaar, volstrekt onbegrijpelijk. De werking van aheriteh 'is'
alss inbreuk op mij of ons en als altijd zzcfo-arwendende. Verwaaiende rook, elke
markeringg van verstrooiing is reeds een relatie.
Dee condities van democratische vriendschap vormen de silhouetten van een
onmogelijkk schema: enerzijds moet de oneindige, absolute belofte altijd ontregelend
werkenn (evenementialheit) en anderzijds moeten restricties en regels steeds weer
opnieuww dienen als de - noodzakelijk inadequate - mogehjkheidsvoorwaarden van die
beloftee (structurabüiteh).
Dee formule van een 'gemeenschap zonder wederkerigheid' duidt op een
eigenaardigee double bind, op een toestand waarin we nooit zeker weten of we ons er
niett reeds in ophouden. Het toekomende in deze grenzeloze zweeftoestand - altijd
onverdraaglijkk - is het ontijdige en tegentijdige van het ongekende, een onbeschrijfelijkee commotie of "beving" die met slechts tot de orde van ons discours behoort, een
"mutatie"" , die niet alleen filosofisch, speculatief of theoretisch is, zo veelvuldig,
elastischh en veranderlijk als die is. Soms wagen wij het zelfs te zeggen (niet Kant of
Lévi-Strauss)) dat "wij"
tott de hjd van die mutatie behoren (voüa, dat is wat wij wagen te zeggen), die juist een
verschrikkelijkee trilling is in de structuur of de beleving van saamhorigheid (appartenance).
Duss van het eigendom. Van het gemeenschappelijk behoren tot en deel uitmaken van: religie,
familie,, etme, natie, vaderland, geboorteplaats, staat, mensheid zdfs, liefde en vriendschap,
liefhebben,, publiek of privé. We behoren tot die beving (secotuse), als dat mogelijk is, we
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trillenn erin {nous tremblons en dié). Zij gaat door ons heen, zij doet ons doorgaan (elk nous
transit).transit). Wij behoren haar toe zonder haar toe te behoren. In die beving resoneren alk grote
verhandelingenn (we hebben bijvoorbeeld reeds die van Batailk, Blanchot en Nancy genoemd,
maarr er zijn anderen, nog zoveel anderen, ver van ons vandaan en zeer dichtbij) wanneer zij het
risicoo nemen en de veiantwoordehjkheid, maar ook als zij zich overgeven aan de noodzaak om,
zogezegd,, de absolute dislocatie, de grenzeloze ontwrichting te overdenken en te formaliseren
(PA,, 98; 80).

Ditt overdenken en formaliseren van de siddering van saamhorigheid gaat niet zonder
weett te hebben van die absolute dislocatie. Zonder ongehoorde onmogelijkheid kan er
nietss gebeuren - is alles gecalculeerd of tot-zichzetf-weerkerend - en zou er ook nooit
eenn beslissing kunnen vallen. De evenementiaHteh, of wat op hetzelfde lijkt neer te
komen,, de onbeslisbaarheid bepaalt elke politiek. Elk binnen- en buitenlands beleid zou
onmogelijkk zijn, zonder deze onmogelijke mogelijkheid van absolute dislocatie en
onverdraaglijkk loze verstuiving, er moet steeds beantwoord worden aan een doorgaan,
eenn doorgang in gastvrijheid, een trilling die aheriteit teweegbrengt. We moeten iets
latenn door-trillen, een lokkende kloproep zonder de verzekering van een antwoord.
Zonderr de toekomende en altijd inwerkende mogelijkheid van de volstrekt
ander,, zonder de erkenning van 'sterren-vrienden' gaat het noodzakelijke effect van de
spectralee onbeslisbaarheid verloren: "En daarom willen wij in ouze sterren-vriendschap
geloven,geloven, al moesten we zelfs eikaars aards-vijanden (Erden-Feinde) zijn." (Fröhliche
wissenschaft.wissenschaft. 279).
Ditt geloof in een ster-vriend lijkt wel lichtjaren verwijderd van Kants begrip
vann vriendschap. En toch: "hoe vaker en aanhoudender het denken zich ermee
bezighoudt,, vervullen twee dingen (zwei Dingé) het gemoed met altijd nieuwe en
toenemendee bewondering en ontzag: de besterde hemel boven mij en de morele wet in
mij"(6:mij"(6: 161, emfase Kant). Hoe laten die "twee dingen" zich in het licht van spectrale
schema'ss interpreteren? Moeten we niet zeggen dat de gemeenschap van vrienden en
vriendinnenn zich noodzakelijkerwijs oriënteert op de toekomende en altijd inwerkende
mogelijkheidd van de volstrekt anderen die zich altijd boven en onder ons bevinden?
Maarr wat betekent dan nog oriëntatie? Het kan geen gerichtheid zijn, geen
concentratiee op een definitief bepaald ander, het kan geen bepaalde inkeer of uitgang
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zijn.. Eerder een verwachting van het onverwachte, zonder ooit in verwachting te zijn.
Dee geweldige-gewelddadige siddering van het altijd ongeorienteerd verkeren, vanwege
datt andere, en de ander die mij altijd op een andere manier naar een ander toewerpt en
vann een ander afwerpt - van mijn apropos, van mijn stuk brengt. Verwerping en
omhelzingg tegehjk. Het treft en betreft echt niet alleen mij. Het is de dubbele horizon
off structuur van een of andere verkering. We horen van, van horen zeggen, over ons
mett alle toebehoren, zonder dat we er toe behoren, of en in verkeren. Problematisch
gemeenschappelijk.. Bc ben niet in de ander als een ding in een ding, ik ben ook niet in
tweee dingen, laat staan dat ik er zwanger van zou zijn. Als anagrammatologische
fraseringfrasering geldt dat buiten en binnen mij twee wetten zijn als sterlichten - als de
terugkijkendee spectres van ideeën - zonder 'grond', waarvan ikzelf niet de "onderscheidings-grond"" ben (8: 135).
Hett factum van een ware vriendschap laat zich niet als een of andere actualiteit
denkenn en evenmin als een toestand in ons verleden of als tijdstip ergens in onze
toekomst.. Er kan geen middag zijn waarop alle mensen broeders zijn - schaduwtoos,
'noon',, 'midi' - en die is er ook nooit geweest. Het laatste punt, het punt "dat
Archimedess zocht maar niet vond: een vast punt waaraan de rede haar hefboom kan
verbindenn ... de innerlijke idee van vrijheid" (8: 403) is gebleken het - textuele,
grammaticalee of substrale - subjectiel te zijn, punten op een trillend oppervlak, waar
wee lijnen in zoeken. Meridianen van vrienden.
Voorr elk ander kosmopolitisch oor - "een zeker ander idee van kosmopolitisme,, dat nog niet bereikt is, misschien" (C, 58; 23) - klinkt de roep om en van

richtinggevingrichtinggeving anders. Het andere gelijk en ongelijk, dat niet eens lijkt op onze ric
(alss terugblik op en doorbHk tussen Isis en anti-Isis), trekt ons aan, zonder onze
grondtrekkenn te zijn. Dit is geen fantasie die overspannen recht probeert te doen aan
gerechtigheid.. Het is de beleving en beving van een niet-weten: het recht van de ander
kann nooit in een ongebroken continuïteit met ons recht staan, of komen te staan.
Dee frictionele overtuiging van ons gelijk is nooit één Ding geweest. De
"continuee toenadering" van het redelijke oriëntatiepunt - zoals Kant zich in Naar
eeuwigeeeuwige vrede de ontwikkeling van de kosmopolitische wetgeving voorstelt - is nooit
éénn ster-force, niet één im-per-förm-a-tie£
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geeneens een macht met een

"kosmopolitischh recht" dat wij allemaal tegelijk kunnen fingeren, niet eens als fictionele
koloniseringg van alteritett.

Anderee tekenen van het spectrale.
Kosmopolitischee

vriendschap

is

niet

tegenwoordig

maar

weerwoordig

en

ant(i)woordend,, een aan niemand nu regelrecht beantwoordende vriendschap, liefde
voorr de (be)schrijvers van een toekomst, die ons niet noodzakelijk erkent. De performatievee schema's van spectrale vriendschap verdelen en delen oneindig de werking van
hethet beloofde 'wij', in een dubbel respect, in een toestand van toestaan, "een bodemloze,, dubbele verantwoordelijkheid die impliciet de verstrengeling van een temporele
extasee beschrijft; een tijdige toe-komende vriendschap met zichzelf waar we de
vervlechtingg van het zelf met het andere hervinden (het Gründlich-Andere) dat ons in
hethet labyrinth oriènteert."(PA, 57-58; 37). Deze onstatische toestand van een oneindige
verdubbeling,, georiënteerd op het andere, is de toestand van een belovende
gemeenschap.. Respecterend en belovend worden wij onmiskenbaar uit elkaar en naar
elkaarr toe gedreven. Door een fors-force van dislocatie en ontheemd-zijn (de
structurelee techniek van ontheemding was zoals gezegd een verkapte strategie met
thuiskomstt als doel).
Tekenenn van vriendschap zijn (tussenwerpsels die niet georiënteerd zijn op een
convergentiepunt.. Kants analogie tussen morele krachten en natuurkrachten in het
schemaa van de grote zedelijke krachten is tegelijk heel ver weg en heel dichtbij. In
Marges,Marges, in het hoofdstuk "Les fins de l'homme" gebruikt Derrida termen die verband
houdenn met magnetisme, zoals "un sorte d'aimantation" en "aimantation". De kracht
diee 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 force.
Dee formule van een 'relatie zonder relatie' laat zich nog het best vertalen in het
schema:: o vrienden, geef tijd! Aan wie? Er is geen echt andere vrije tijd dan die van
gastvrijheid.. De waarheid en waarachtigheid van de toestand van gastvrije vriendschap
iss afhankelijk van de momenten waarop en door wie aheriteit als gezaghebbend wordt
toegestaan.. Deze toestand van toestaan (als conditie) is dus niet statisch maar veeleer
eenn in- en exterritoriale stósis (een oproer, rebellie,; PA, 111; 90 en beving).
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All zal de ander altijd een gift blijven waarom niemand gevraagd beeft, het
toestaann van, het toestemmen - als een soort act van erkenning - en het toewenden tot
dee toekomende ander, maakt dat vrienden ook altijd al met elkaar op gespannen voet
staan,, een onmetelijke disproportie, die van de ander meer te respecteren of meer lief
tee hebben dan je jezelf ooit zou toestaan (hetgeen niet wil zeggen dat je meer van de
anderr dan van jezelf moet houden, of jezelf helemaal kan weggeven of uitleveren aan
eenn ander etc.). Dit besef van fundamentele ontoereikendheid van onze saamhorigheid
enn eensgezindheid, in rechtspraak, politiek, cultuur, taal, etc. kan zich niet voordoen
zonderr eigen horizon - a; is die nog zo problematisch - en moet er ook altijd mee in
strijdd zijn (wat betreft de rechtspraak is dit het probleem van de dynamische relatie van
wederzijdsee uit- en insluiting van recht (le droit) en rechtvaardigheid (la Justice) in
Derrida'ss "Force of Law**).
Hett gedicht Le Cygne van Baudelaire geeft vele andere tekenen, onderdrukte,
inertt gemaakte (drijfveren van de zwaan. Volgens het rijm enritmevan Le Cygne kan
inn de "Carrousel" van de (moderne) tijd niet alleen het mannelijke als 'natuurrecht' en
duss als legale fictie van het vrouwelijke worden opgevat, maar respectievelijk ook het
mensenparkk als de legale fictie versus het dierenpark (menagerie); de zuivere orde
versuss de vuilnisman (la voirié), de schijnbare stilte versus de sombere orkaan van het
Werkk (un sombre ouragan); de blanke Westerling versus de zwarte Afrikaanse (Je
pensepense a la négresse); de gezonde geest versus de zieke (phtisique); de weldoorvoede
burgermann versus de wezen (maigres orphelins); de veilig behuisde versus de
bannelingg (dans lajörêt oü mort esprit s'exile); de winnaars versus de verliezers (Je
pensepense ... aux vaincus). De reeks van datgene wat wij verloren hebben en nooit meer
terugg zullen vinden, is oneindig (perdu ce qui ne se retrouve Jamais, Jamais!), (... a
bienbien d'autre encore).

Possibilisering. .
Kmmopolitiekenn van de vriendschap kunnen een poëtische structuur hebben: O vrienden,, er is niet één cygne\ Teken van iets dat altijd toekomend is en ons aanvliegt. De
politiekee bewegingen die hier worden aangeduid, zijn door en door bepaald door het atopischee en dus niet binnen de grenzen van een of ander nationaal schema te vangen of
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tee kortwieken. Wat zou er trouwens met mij gebeuren als ik een spook, een silhouet of
schaduww wil kortwieken? De aangekondigde ontopologie als ontopoliuek kan zich
echter,, zoals gezegd, ook niet zuiver buiten de grenzen van bestaande relaties en
constellatiess bewegen.
Dee inerte schim die volgens Kants taalgebruik ooit Isis heette, is niet één
Gespenst.Gespenst. hij gebruikt in Naar eeuwige wede het woord Widerspenstigkeit in de
betekeniss van 'oproer'. Isis heeft echt haar anti-Isis. Een beweeglijkheid die absolute
niet-identheitenn markeert, als bevangen van het altijd ongeonenteerd-zijn, een niet
onderdrukbaree weerspannigheid überhaupt. Maar ook het spook van verbroedering (en
Christianisering)) leeft een paar eeuwen na Kant meer dan ooit. Niet als een beweging
diee ergens in rondwaart - bijvoorbeeld in Nederland, Europa of Amerika identificeerbaarr als een of andere ontwikkeling binnen vastgestelde grenzen. Europa,
enn niet alleen de idee van een Europese gemeenschap of unie, wordt elk moment
omspooktomspookt door even gerechtigde kosmopolitische en anti-kosmopolitische krachten,
internn en extern (Christendom-Jodendom-Islam; Europese Unie-Turkije; TurlójeKoerdistan;; anti-Amerikanisme - anti-Europaïsme). In het essay Over het recht op
filosofiefilosofie vanuit kosmopolitisch perspectief biedt Derrida nog een andere visie op het
filosofischfilosofisch kosmopolitisme:

Inn defilosofiezoals overal elders zijn Eurocentrisme en anti-Eurocentrisme symptomen van de
missionairee en koloniale cultuur. Een concept van kosmopolitisme dat nog bepaald zou worden
doorr een dergehjke oppositie zou niet alleen concreet de ontwikkeling op het recht op filosofie
limiteren,, maar zou niet eens rekenschap kunnen geven van datgene wat er omgaat in de
filosofiefilosofie (LDC, 33-34).

Hett filosofische begrip van Europa is op z'n best dat van een geopend-worden, een
ongedefinieerdee ruimte, een niet bloot te leggen plaats waar altijd twee spectrale
imperatievenn werken, die niet tot de ene of de andere spil gereduceerd kunnen worden.
'Europa'' is, was en zal altijd wezenlijk dwalend zijn, 'Europa' is het effect van
disseminatie.. "De logica en de identiteit van het territorium in het algemeen was altijd
all bewogen door dislocatie, het effect van "een principe van errance " (PA, 202; 177).
Dee spectralitett van Europa is "une errance indéfinie, sans limite, qui se tend vers son
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orientt mais.. E&e ne s'trrive pas & sa destination" (VEP, 105; 93). Gesteld echter dat
dkee autochtone wecnonnigbeid zich steeds weer moet voordoen als een beweging van
toe-eigening,, uitsluiting en onderdrukking, binnen en buiten de eigen grenzen, rond de
eigenn spil, laat dan het begrip van een andere gemeenschap zich überhaupt wd denken
alss een errance zonder spil» of wederkerigheid zonder centrum? Of om de vraag van
Hentt de Vries uit Religie en geweld te citeren in verband met Derrida's essay over
Lévi-Strausss (in Het schrift en de differentie): "Could one think hospitality
(cosmopolitanism,, friendship, democracy) without

this

seemingly

inevitable

presuppositionn of one center, of a horizon of expectation, and so on7" (393).
Dee sterren-vrienden zijn vrienden van de waarheid maar niet, per definitie, in
waarheid,, ze zijn niet geïnstalleerd in de waarheid als in de vergrendelde zekerheid. Ze
bewegenn zich ook niet kantiaans in eenparige toenadering. Wij kunnen niet de
waarheidd hebben of zijn, we kunnen er wel een vriend van zijn. Wat er gebeurt en wat
err (nog) staat te gebeuren is niet te bepalen als dit of dat. Spectrale schema's laten
mogelijkerwijss zien dat in termen van categoriale modaliteit (de vierde klasse in Kants
tabel)) het mogeUjke-onmcgeujke begrepen moet worden in termen van noodzakelijke
toevalligheid,, en niet in termen van zijn-nietzijn. In die zin zijn de spectraliserende
krachtenn van oamance en difference door en door bepaald door onze toevallige
(on)vermogenss tot possibiliseren:

Dee possibilisering van het mogelijk onmogehjke moet tegelijkertijd evenzeer onbeslisbaar en
duss evenzeer beslissend zijn, zoals de toekomst zelf. Wat zou een toekomst zijn als de
beslissingg programmeerbaar was en als het toeval (l'aka), de onzekerheid en de zekere

tmtabiUtett,tmtabiUtett, als de tnassurance van het 'misschien' {l'inassurance du 'peut-itre) ni
toegangg zoo opschorten tot datgene wat komt, in dezelfde gebeurtenis dk m zich en tot in het
hartt open is? .. Deze opschorting, de immanentie van een interruptie, kan men de ander
noemen,, de revolutie of de chaos, het is in eflc geval hetriskotot instabiliteit (PA, 46-47; 29).

Dee opschorting, "de onreduceerbare modaliteit van het 'misschien'" (PA, 68; 50) geeft
hett effect van de massurance. Een onbeslisbare uit-ingang, een werking die de nietdialectischee passage van 'onze vrienden en vriendinnen' naar de 'sterren-vrienden en vriendinnen'' mogelijk maakt, dat wil zeggen de lapsus en de onbeslisbaarheid in
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verbandd met elke natuurlijk-morde toe-stand. Dit is geen irxeiationele of onlogische
toestand,, maar een beweging van oneindig toestaan die zich - op een typischongehooizamee manier - volgens een zekere logica, met een zeker ritme1 voltrekt.

Eenn toekomende democratie (wie democratie è venir).
Eenn logica van de derde - niet van een tertium comparationis - 'a in transcendentaal of
structureell taalgebruik een soort sirenen-gezang, even veeleisend als bedreigend
(uitgaandee van een verlangde thuiskomst of gezochte herkomst). Die logica doet zich
mett minstens even grote kracht aan ons voor als de zogenoemde uitwisselingslogica,
alss een andere effectiviteit. De logica van het misschien is een structuur en een
gebeurtenis,, logica en singuliere ervaring tegelijk, en ook geen van beide, omdat het
voorall "iets is dat kan gebeuren met de logica naargelang de ervaring van het
misschien"misschien" (PA, 89; 70). Extatische toestand, die geen centrum verdraagt, waarin
tegelijkk de ander en het andere tot het uiterste moet worden toegestaan, om Überhaupt
tee kunnen bestaan en zich ergens te bevinden. Deze er-, heen-, aanvaring manifesteert
zichh als concept, gevoel, fictie of feit van een democratie van vrienden die ook altijd
georiënteerdd is op een andere democratie. De possibiUsering van de idee van
democratiee houdt zowel de evenementialiteit als structurabilheit van onze status quo
alss overheden of opperhoofden in.
Uitt de vragen die Derrida in Politieken van de vriendschap opwerpt, kies ik de
volgendee met als doel om het a-topische nog iets nader uit te werken, in verband met
eenn democratische kosmo-onto-politiek:

11

Ik citeer Gaaché die een opmerkelijke relatie legt tussen Mallaimé en Heidegger "Both Mallarmé
andd Heidegger also refer to the genuinely Greek meaning of "rnythnTas the wen-proportioned
amngemenstt of parts in a whole. Heidegger writes: "Rhythm, Hitlsmos, does not mean flux and
flowing,flowing, but latherform[Fügtmg]. Rhythm is what is at rest, what forms \fltgt] the movement of
dancee and song, and thus lets itrestwithin itself Rhythm bestowsrest".En Gaaché vervolgt met een
opmerkingg die in vereand met de kwestie van bet schema van spectralheit zeer waardevol is: This
meaningg aSrhuthmos or rhvsmos - which, as Benveniste has argued, dates back to the inventors of
atomism,, Democriüis and Lencippus - is equivalent to schema and approximately signifies something
likee form, configuration, disposition'': Of Minimal Things. Studies on die Notion of Relation,
Stanford,, California: Stanford University Press, 1999,228. De term 'disposition' lijkt me de juist term
voorr wat ik in net voorgaande met de'toestand' van 'toestaan' neb aangeduid - een staat of stand die
altijdd spectraal door een dubbelrespectis gepredisponeerd door predisposities.
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Watt roteert (reste) of weerstreeft (rislsté) nog m het gedeconstrueerde (of deanstrueerbare)
rr-rf*rr-rf* ™i" ^ i w - i t i n «to « M oneindig oriënteert? Dat ons verordonneert om niet alleen een
deconstructiee te beginnen maar de oude naam te behouden, en nog verder te deconstrueren in
nn*mm van een Irafcwf' 1 * democratie (une democratie è ventr)f Dat wil verder zeggen, wat
gebiedtt ons nog te erven van datgene wat - veigeten, onoodnikt, miskend m het'
enn in zijn gehele geschiedenis - nog steeds zou waken, tekens cf symptomen van overleven
afgevend,, dwars door al die verouderde en versleten voegen heen? Zou er in het begrip van
eudaodaeudaoda (reputatie, toestemming, mening, oordeel) en in het begrip van gelijkheid (gelijkheid
vann geboorte, tsogonia, en rpfrtfsgffljMyH. isononda) een dubbel motief kunnen schuilen dat
anderss geïnterpreteerd kan worden, een begrip van democratie dat zkh onttrekt aan zijn
B . t f ^ / » rr

en w^w^fiA wortels? Bestaat er een ander denken over het berekenen en het getal,

reprep andere manier Otn de wnivenffHteH: van het «ngiiKens te lwttau, een denken dattochnog,

zonderr de politiek te veroordelen tot het onberekenbare, de oude naam van democratie
rechtvaardigt?? Zal het dan nog zin (du sens) hebben om over democratie te praten wanneer het
geenn kwestie meer zal zijn (met langer in de zin van essentieel en constitutief) van een land,
natie,, of zet& staat of staatsburger? (PA, 127; 104).
Hett zyn vooral de twee eerste vragen en de laatste vraag die mij verleiden om het
teleipoetischee begrip van een toekomende democratie te interpreteren als de trilling van
kosmopoltösttingg en possibilisering. De resterende

werking in elke vorm van

wederkerigheid.. Die rest - als erfenis, geschiedenis, traditie etc. - kan elk moment, de
ficto,ficto, de nog resterende werking hebben van spectralisering, van heroriëntatie van een
willekeurigee politieke situatie. Een effectieve deconstructie brengt een status quo aan
hett beven, dat wil zeggen, de natuurlijke schijn van een gestichte fictie van ons
vaarwater,, onze rechtvaardige koen.
Dee oude en moderne vaart der volkeren, de carrousel van toestanden waarvan
éénn prioriteit moest krijgen, of van allerlei toestanden die automatisch bewaakt
moestenn worden, is een verouderde en versleten, maar toch uog steeds een tamelijk
sucecesvoDee machinatie. Die scmjn-denx)cratische welvaart moet reeds in zich
doorklievendd zijn, en moet nu alleen maar door doorklieven Er moet onophoudelijk
opp worden gewezen dat toestand en weerstand momenten van weerztnnig weerstaan
zijn.. Ongebreidelde vrijheid is het membraan, de voorwaarde voor de mogelijkheid en
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dee onmogelijkheid van vrijlaten en gastvrijheid. Kosroo-democratische toestand
"resteertt te komen" (PA, 339; 306). Zou dit kunnen doorgaan voor een antwoord op
dee eerste twee vragen?
Enerzijdss is democratie altijd een willekeurige, autochtone limiterende kracht
vann voorwaardelijke lokale rechten en plichten, ons volk, onze Gemeinsirm en
verwantschap,, zuchten die overal en altijd zijn gestructureerd volgens de fbrie van een
in-- en uitademend lichaam. Anderzijds is het democratische imperatief een gevolg van
dee anderen, altijd een effect dat voorbij- en voorafgaat aan onze kosmos, wereld,
horizon.. In beginsel moeten 'kosmopolfösering' en 'democratisering' begrepen worden
alss krachten van auto-deconstruxie1. Een democratie als gemeenschap is altijd de
autos,autos, de spHjting zelf van de "deconstructieve auto-delimitatie" (PA, 129; 105). De
democratischee krachten van zdf-deconstruxie raken en doorkruisen elkaar, als
onbestisbaree

moment van

een

toestand

van gelijktijdige

geldigheid

van

evenementialitehh en structurabiliteit. Een waarachtig historisch moment is in het
geding.. Een toestand waarin de geschiedenis wordt voortgezet en waarin tegelijk met
dee geschiedenis wordt gebroken: er wordt recht gedaan. De naam Nelson Mandela is
verbondenn aan een dergelijk 'moment': "Mandela knows that: no matter how
democraticc h is, and even if h seems to conform to the principle of the equality of all
beforee the law, the absolute inauguration of a state cannot presuppose the previously
legitimizedlegitimized existence of an national entity".2
Dee vriendschap die kosmopolitische vrienden oriënteert is altijd ontrouw aan de
saamhorigheidd die de democratie heeft geconstitueerd, per definitie constitutief. Het
democratischh splijten verlangt altijd een andere scheiding. Kosmopolitische vrienden
ontdoenn elkaar graag van hun nationale zelf. "Zal het dan nog zin hebben om over
democratiee te praten wanneer er geen kwestie meer is (niet langer in de zin van
essentieell en constitutief) van land, natie, of zelfs staat of staatsburgerT(P A, 127; 104)

11
Ik parafraseer hier een moeilijke, zo niet onvertaalbare fonnukring: Hune force autodeomstnictrice"" (PA, 129; 205). George Collins vertaalt "a sdf-doconöractive force" (105). De
kwestiee is hier of en hoe HdecoristnictriceM zich laat onderscheiden van "deconsrructive*'. Dezelfde
problematiekk speelde al - in het vorige hoofijstok - met het woord "aflrnnatrice". Op basis van een
voorr de hand liggende vertaling van qffirmatrice naar affirmatrix, zou deconstructrice ais
deconstructnatedeconstructnate geschreven kannen worden.
33
"The laws of reflection: Nelson Mandela, in admiration", in: For Nelson Mandela, edited by
Jacquess Derrida, Mortapha Ttili, New Yort: Seaver Books, 1987,20.
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Dezee vraag lijkt reeds beantwoord, maar in verband met de vraag naar of de roep om
dee zin van democratie in spectraal perspectief; kan de vraag ook toegespitst worden op
dee deconstructie van Kants Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch
perspectief.perspectief. Inwerkend op dh programmatische artikel kan de democratische
deconstnndee worden begrepen als een beweging van Verlichtingen van een zekere
Verlichtingg ("des Lumières d'une certaine AufldOrung", (PA, 339; 306. zie ook: DP,
466)) ofWd "kritiek van de kritiek" (DP, 388).

Filosoferenn ia kosmopolitisch perspectief
Derridaa deconstrueert in Het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief
Kantss Idee binnen de context van een conferentie die onder auspiciën van de UNESCO
opp 23 mei 1991 is georganiseerd. De problematiek van die internationale ontmoeting
wass gericht op twee typen relaties: 1. Enerzijds de inter-mstitutionele relatie tussen de
universiteitenn of onderzoeksinstituten, en anderzijds de internationale culturele
instituten;; 2. De interdistiplinaire relatie tussen filosofie, kunsten en wetenschappen.
Tegenn deze achtergrond onderzoekt Derrida de vraag naar de plaats van de filosofie:
"waarr kan de vraag naar het recht op filosofie het best gesteld worden?". Het gaat hier
omm de vraag naar de typische a-topische plaats of ruimte die die vraag (on)mogelijk en
tegelijkk noodzakelijk, "tegelijk legitiem en onvermijdelijk" maakt. Deze problematiek
heeftt Derrida reeds uitvoerig in Mochlos onderzocht in relatie tot Kants Der Streit der
FahiltatenFahiltaten (DP, 397-535), maar nu wordt hem - op uitnodiging van de UNESCO gevraagdd deze vraag expliciet in een kosmopolitisch perspectief te behandelen: er zijn
plaatsenn waar deze vraag gesteld moet worden (presente, impératif), bijvoorbeeld
binnenn het kader van de UNESCO.
Alss we deze vraag opnemen, realiseren we ons dat Kant in zijn Idee de aanzet
heeftt gegeven voor een "permanent statencongres" Cm Den Haag), zoals hij het in §61
vann de Rechtsleer noemt, een "vereniging van naties, om de vrede te bewaren" (6:
350).. Deze teksten verwoorden de filosofische geboorte van de volkerenbond, de
voorloperr van de Verenigde Naties. En daarom stelt Derrida ook terecht, dat "alle
naties,, die instemmen met de handvesten van dergelijke internationale instituties, zich
inn principe filosofisch verplichten tot het erkennen en het op effectieve wijze
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uitoefenenn van zoiets als (quelque chose comme) filosofie en een zekere rechtsfilosofie,
vann de rechten van de mens, van de universele geschiedenis etc". Die internationale
institutiess zyn in essentie filosofisch. En dat kan niets anders betekenen dan dat die
institutiess niet alleen gebaseerd zijn op, maar tegelijk ook de oneindige opening
vormenn voor het opnieuw beantwoorden van de vraag naar het recht op filosofie.
Eenn instelling zoals de UNESCO kan een filosofische uitvinding genoemd
worden,, en wil dus een dergelijk instituut infilosofisch-kosmopolrtischperspectief
relevantt zijn, dan kan de filosofie van die instelling niet als een "verworven feit"
gelden,, maar moet opnieuw worden uitgevonden (ré-mventer). Welke consequenties
heeftt nu de deconstructie op bijvoorbeeld het perspectief dat Kant voor ogen stond in
dee achtste stelling van zijn Idee: "een algemene kosmopolitische toestand". Op de
'plaats11 waar naties verenigd zijn, zijn zij gebonden aan iets anders dan hun eigen
grondwet.. Verenigd in een "Zustand, in de betekenis van een stand van zaken, van een
situatie,, van een reële constitutie, niet van een Staat met een hoofdletter s". De logica
vann wederkerigheid is hier niet dominant. En wat zou dus nu "in onze lijd een
verhandelingg zoals die van Kant moeten overschrijden (déborder)?"
Inn Kants Idee schuilt volgens Derrida een "paradoxale provocatie" voor de
hedendaagsee debatten, want het is zeer de vraag in hoeverre Europa nog deze speciale
taaktaak zou hebben, de taak om - zoals Kant onder verwijzing naar de Grieks-Romeinse
voorgeschiedeniss steh - na een "regelmatig verloop ter verbetering van de
staatsinrichtingg (Staatsverfassung) in ons werelddeel" ook waarschijnlijk voor alle
anderee werelddelen ooit de wetgeving te bepalen. Kant kan het spel van de menselijke
vrijheidd (Spiel der menschlichen Freiheit) uitsluitend en alleen begrijpen vanuit het
Eurocentrischee perspectief en het autologische initiatief tot wetgeving. Deze
eurocentristischee (doelstelling dwingt het hedendaagse denken tot kritiek op de
Verlichting.. De ongelimiteerde, continue uitbreiding van 'onze' wetgeving moet als
ongegrondd worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de filosoof moet
verantwoordingverantwoording nemen voor die herkomst. Er moet getracht worden om
fundamentelee schema (Ie schema fondamental) van deze problematiek te veranderen
(dèplacer),(dèplacer), voorbij de oude, versleten en uitgewoonde opposities, zoals die tussen
euro-- en anti-eurocentrisme, amerikanisme en anti-amerikanisme.
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Eenn van de voorwaarden (conditions) van deze kosmopolitische oriëntatie zal
eenn veranderde (bewustzijns)toestand zijn van de praxis van filosoferen, een werking
vann onvoorwaardehjkfaeid die niet meer wordt bepaald door een plan, een
oorspronkelijkee taal, spraak of voorbestemming. De transformatie van het filosofische
inn met-Europese culturen is daarbij van belang, waar de filosofische vorming
(formations(formations philosophiques, ook in de betekenis van Bildung) zich niet laat opsluiten
binnenn een culturele dialectiek - koloniaal of neo-kolomaal - van ont-toe-eigening en
vervreemding.. Er staan voor defilosofieandere wegen en overwegingen open dan die
volgenss de bewegingen van wdke Gemeinsbm dan ook. De filosofie moet zodanig
gepraktiseerdd worden dat de hegemonie van en de oriëntatie op de twee dominante
traditiess (de zogenaamde continentale en de anglo-saksische tradities) wordt ontregeld
enn verschoven. De filosofie moet ook op taalkundig niveau de egalitaire structuur van
hett genealogische, homo-ftaternate schema doorbreken: "De filosofie moet
gepraktiseerdd worden, langs wegen die niet uitsluitend anamnetisch zijn, in talen die
mett etymologisch verwant zijn". Het doel is niet om bet filosofische denken te
promoverenn tot een universeel abstract niveau, zonder binding aan het idioom, maar in
tegendeell om elke keer opnieuw een veelheid van idiomen te laten inwerken in ons
filosofischfilosofisch

taalgebruik,

daarmee

filosofische

gebeurtenissen

(événements

philosophiques)philosophiques) producerend.
Derridaa staat een filosofische politiek voor ogen, van een ander denken* een

filo-kosmo-politiekfilo-kosmo-politiek die het concept van het zeh; het zelfde, identiteit, en het ei
altijdd in relatie denkt met het andere, "dat wil zeggen, in relatie met alle fundamentele
conceptenn van de handvesten die de internationale relaties en instituties regisseren en
geachtt worden te reguleren, zoals het internationale recht (Ie droit international f. Dit
kosmopolitischee perspectief dat de verhandeling van Derrida aan die van Kant bindt,
vormtt tegelijk de water- en vuurschetding: een kosmo-polmek van het denken dat
gerichtt is op een toekomende democratie, kan niet plaatsvinden vanuit en binnen de
verouderdee westerse grenzen, een domein dat sinds Kant gedomineerd wordt door de
egalitairee schemata van broederschap. De omwenteling van de deconstruxie komt neer
opp ontlimitering van het begrip van vriendschap dat op grond van de ene en de ander
genealogicaa als wederkerige praktijk is geschematiseerd. Wat heeft 'gemeenschap' en
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'fimifiariteft'' nu nog te betekenen vanuit de perspectieven van asymmetrische
vriendschap,, van vrienden en vriendinnen?
Dee transcendentale en structurele analogjserende benadering van de politieke
wereldgeschiedeniss en de structuur van de wereldrechtsorde volgens het model van
eenn astronomische of antropologische, zich sluitende kringloop (Kreislauf) is passé.
Anderzijdss spreekt het voor zich dat alle kennis en traditionele verschillen (in taal, stijl,

filosofischefilosofische nationaliteit) geïncarneerd zijn in pedagogische instituties ((hoge)scholen
universiteiten,, onderzoeksinstituten) en daar moet dit debat dan ook plaatsvinden.
Wanneerr we ons deze spanning bewust worden, stuiten we ook op de grens, ofwel de
gemeenschappelijkee crisis, van alle westerse of niet-westerse samenlevingen waar het
rechtt op kosmofilie wordt opgeëist (dat wil zeggen: de studie van niet uitsluitend
autochtonee auteurs). Vanwege politieke, religieuze of ogenschijnlijk filosofische
motievenn kan dit recht worden gecensureerd of zelfs verboden. Die restrictie "neemt
niett altijd de expliciete vorm aan van een verbod of censuur, maar komt dikwijls neer
opp de beperking van de middelen om filosofisch onderzoek en onderwijs te
beoefenen".. Het recht op filosofie wordt soms ingeperkt door de prioriteit van
zogenaamdd nuttig en urgent wetenschappelijk onderzoek - gedreven door technoeconomischee en zelfs militaire imperatieven - en soms ook doorfilosofieëndie geneigd
zijn,, "in naam van een techno-economico-militair positivisme", het veld en de kansen
vann een open en ongelimiteerde filosofie (une philosophie ouverte et sans ïimite) te
reduceren. .
Derridaa kan worden beschouwd als kantiaan (je reste kantien), want ook voor
hemm hebben de openbare onderwijsinstellingen en alle filosofische praktijken die zich
oriënterenn op kosmopolitische normen en waarden (das Weltbeste) de hoogste
prioriteit,, maar hij is tegelijk ook genoodzaakt de rest van zijn kantiaanse identiteit te
deconstrueren.. Het toekomstige grote staatslichaam (Staatskörper, organisme
politique)politique) dat Kant als een belofte voor ogen zweefde (dieses gibt Hqffhung) en
"waarvann het wereldverleden (die Vorwelt) geen voorbeeld heeft getoond", heeft in
onss historisch bewustzijn het effect van een spectraal nabeeld. De trilling die Kant
signaleert,, als de werking die de natiestaat op zijn grondvesten doet schudden (de

Staatserschüttenmg),Staatserschüttenmg), moet vandaag de dag geïnterpreteerd worden als ee
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(aardbeving,(aardbeving, een ontheemding die ons desoriënteert en ontvankelijk maakt voor een
toekomendee democratie die niet "berrüch* de onze ia, die de structuur heeft en beleeft
wordtt als een andere Gememsitm (appartenance, saamhorigheid). In Kants
fojwgiraOTwbdffcfHfflweopzewcrekiak fojwgiraOTwbdffcfHfflweopzewcrekiak
vann het gemeenschappelijk behoren tot, en deel uitmaken van de wereld: religie,
familie,, etrne, natie» vaderland, geboorteplaats, staat, de mensheid zelfs. We behoren
nogg steeds "tot die beving (secousse)", "we beven erin (nous tremblons en eUe), als
datt «yfl"Kjlr is. Zij gaat door ons heen, zij doet ons doorgaan (eÜe nous transit). Wij
behorenn haar toe zonder haar toe te behoren" (PA, 98; 80).
Kantt zag enerzijds als voornaamste belemmering van de filosofische
kosmopotitiekk de altijd toenemende staatsschuld (Schuldenlast), vanwege de
oorlogsvoeringg die geen geld overlaat voor filosofische vorming - "omdat alles van
tevorenn al berekend is op de toekomstige oorlog". Anderzijds was in Kants optiek die
schuldenlastt niet te delgen en onafzienbaar (unabsehHch, imprévisible). Deze
toestand,, die in het licht van het voorgaande een spectrale toestand genoemd moet
worden,, brengt Derrida ertoe om te spreken van een filosofie van 'de schuld en de
plicht'. .
Eenn filosofie van een nieuwe kosmopotitiek moet de grenzen van het
eenheidsdenkenn overschrijden en breken met de schulden en plichten van het oude
Vertichtmgsprogrammaa die vorm hebben gegeven aan een rechtssysteem met als
problematischh neven-effect onze behaagzieke en hachelijke staats-identiteh. Deze
filosofie,filosofie, als keten van deconstructies, moet "een zekere vereffening in naam van de
her-erkenningg (reaffirmation)" van het recht opfilosofiebewerkstelligen.
Hett onvermijdelijk negatieve effect van een nieuwe kosmopotitiek, een andere

ErsehOtterung,ErsehOtterung, is de verbreking van politieke relaties en constellaties, een afwen
vann oude, familiaire (denk)patronen, het doen schudden van grond- en handvesten, van
oudee democratische constituties die - koste wat kost - de schijn van het eerlijke
erkermingsverkeerr van de inter-nationale Gemeinsinn in stand wilden houden. De
minstenss zo onvenmjdetijke effecten daarvan komen neer op het effectueren van delimiterendee vriendschap: kosmopolitische vriendschap is een "gebeurtenis die alleen
ergenss plaatsvindt in de zin waar het zichzelf niet toestaat om gedomesticeerd te
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worden".11 De geestverwanten vtn academische praktijken zijn verbonden met "buitenacademischee krachten met als doel een inventieve weerstand (resistance) door middel
vann inwerkingen en werken te organiseren, tegen alle pogingen tot her-toe-eigening
(politiek,, juridisch, economisch, etc.), tegen alle andere figuren van soevereiniteit".2
Opp "een onvindbare plaats" (SP, 111; 36) ontstaan uvormen van solidariteit" (C, 23; 4)
diee altijd voor onmogelijk zullen zijn gehouden, en die ons ook, reeds ver voor Kant,
dee idee van de universiteit inbliezen.

11

Jacques Derrida "The Juture Juture of the profession or the university without condition (thanks to the
"Humanities,""Humanities," what could take place tomorrow)", in Tom Cohen (el): Jacques Derrida and di
Humanities.Humanities. A Critical Reader, 53.
22
Ibid., 55-56.
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EPILOOG. .
Ondankss welgemeende intenties om met logica's van wederkerigheid de oplossing van
verwikkelingenn en conflicten op mondiale schaal dichterbij te brengen, is het effect van
hett transcendentale en structurele kosmopolitisme niet eens een vertraging of een
uitstell {ëpochè) geweest, maar een herhaling van eenfastening,een duizelingwekkende
iteratiee van het etno-logocentrische Zelf. Dichotomische vormen van zdfverheerhjkmgg maken steeds op grond van een fundamenteel geachte eigen
saamhorigheidd onherroepehjke en finale cirkelbewegingen door salto's, nissen en
valstrikkenn ten behoeve van een omm-domesticatie. Elke interruptie werd en wordt
doorr een geweldige, integrerende activiteit geneutraliseerd. In de woorden van
Montaigne'ss eerste essay: zij willen hetzelfde dod bereiken via verschillende wegen.
Hett transcendentale en het structurele zelf is zijn eigen reflexies, en als zodanig, in de
woordenn van Lévi-Strauss in zijn beroemde artikel Ras en geschiedenis, "opgesloten in
dee infernale cnkeT (10).1
Eenn te eenvoudig antwoord op deze circulariteit is dat ik nooit echt kan weten of ik
wel,, en zo ja wanneer, ik met de ander in een eeripe rdatie verkeer. Zdfs in de meest
innigee verkering moeten wij 'iets anders' erkennen dan ons superieure gevoel voor
evenwichtt Onze grootste verdwijntruc was misschien wel onze inventie van de verre
heerlijkee wereld van de anderen, onze behoefte aan verkeer met de ander, dat altijd een
process van digestie en asmnilan> impliceerde, een procédé dat er hoe dan ook op uit was
elkk verschiltetransformeren in identiteit en synMnetrie. "Ons meest geheime ik" (114), was
altijdd "toujours la" (106). De oude smjd tegen chauvinisme, racisme, etnocentrisme,
onrecht,, uitbuiting etc., was het effect van onze metafysische zetf-performatie, een strijd
tegenn een asymmetrische relatie, een coalite die w§ zelf (a priori) hebben ingesteld en die
wee niet ook nog eens zelf ongedaan kunnen maken, want "er bestaat alleen uitbuiting
binnenn een coalitie" (82). Wij hebben de anderen nooit anders gehoord dan als horigen,
nooitt anders gezien dan als onontbeerlijk blind en volgzaam. De anderen zijn vanuit deze
unilateralee insteffing altijd nodig geweest als ondeided van orjze sHxnsus^trategieen. Dat
wee dit spoor bijster zijn, is een gift van de ander.

11
De sjdalkn tassen haakjes verwijzen mar Race et Histoire, ami de L'oeuvre de Claude LeviStramStram par Jent Pouflkm,rtédiüoo1987, Parii
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Deconstructiess van het filosofische en antropologische kosmopolitisme bieden
zichtt op de onherroepelijke lokroep van aheriteit. Het la" van "toujour» la" en van
"voOa"" en Ta oü tout autre est tout autre" zijn nooh één, verwijzen niet naar het ene of
anderee ding. Het is een ander ritme, een la, la, la, etc., van een perfonnativiteit dat de
absurdee activiteit van de metafysische onderwerping hoopt te kunnen blijven breken:
eenn compulsief streven naar "integratie in een globaal systeem" (116) is het effect
(geweest)) van een wij dat weet. Een weten dat denkt iets te hebben waargenomen en
zichzelff vanzelfsprekend altijd de beste waarnemer en woordvoerder heeft gevonden.
Ditt perspectief op een superieure toegang of uitgang (Ausgang, accession) is even
verhelderendd als mystagogisch. De "remedie" voor deze aandoening - de metafysica
kann zeker een metafyziekte worden genoemd, een heimwee en een doldraaiend
verlangenn naar weer-toe-eigening - is niet de imperialistische insluiting van partners om
dee "coalitie te vergroten" (81). Er is nog "een lange weg" te gaan, maar de simultane
forceforce van een "progressieve reductie van verschillen" is een "richting" {sens) die
vrijwell zeker tot niets anders leidt (82). Wij zijn meer dan ooit aangewezen op
onwaarneembare,, onvoorziene passies, interrupties en progressies van zelfverstrooiing,, via vele kleine en grote voor- en achteringangen, een inventiviteit
voortkomendd uh oneconomische gaven.
Dee netwerkende geest, die altijd "twee termen egalitair (également)
conserveert"" is met de noodzaak tot het oplossen van anarchie zeker niet abrupt
gestoptt (83). Elk verlangen naar een absolute ingreep of een zuiver moment is zelf een
symptoomm van egalitarisme. Er moeten in ons weten, onze zin en ons lichaam andere
gangenn worden geperforeerd, door anderen, binnen universitaire werelden, en
daarbuiten.. Activiteiten die wij nooit kunnen voorzien en het zijn ook nooit de daden
vann onze regelrechte antagonisten. De "heilige plicht" van kosmopolitische instituten,
zoalss de Verenigde Naties en de UNESCO, kan niet bestaan in een simultane
reguleringg van "liquidatie" (liquidation) en een "ontwaken" (éveif) om verschillen "zo
pijnlooss en ongevaarlijk mogelijk te herabsorberen", als waren het "residuen zonder
waarde",, die als "rottende overblijfselen een permanent risico van infectie vormen voor
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hett internationale lichaam" (83).1 'Ontwaken' lijkt eerder op een chronische
slapeloosheid,, een onophoudelijk religieus of ethisch reveil, ingegeven door een
permanentee doodsangst. Het levensgevoel en de structuur van die saamhorigheid,
geïnspireerdd door die eat farce van verwantschap, zal nooit atteriteh als absolute
waardee kunnen erkennen, anders dan als de drang om "ons zelf te maken" (84). Onder
hett mom van (vreedzame) ontheemding hebben wij de ander van onszelf vervreemd en
grotendeelss toegeëigend. Die weeramnghetd kan niet de grond zijn van een verkering
andersom. .

11
Met "Ikpiidatie" kan hier bedoeld zyn het liqo^
parricnlaricrr",, dat wil zegeen het Ikpnderen van een andere economie ofregerfag.r ^ kan uiteraard
geenn taak zgn van de VN, de UNESCO, maar misschien w d van de WTC, het IMF of de wereldbank
(daaromm gebnriktLeVi^fcraimwaarsctoj^
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SUMMARY Y
COSMOPOUTICSS OF KANT, LÉVI-STRAUSS AND DERRIDA.
Deconstructionss of philosophical and anthropological cosmopolitanism
Thee aim of my study of Kant, Lévi-Strauss and Derrida is to give an insight into the
wayy their cosmopolitics are related. In his famous essay on cosmopolitanism, Idea for
aa Universal History with a Cosmopolitan Purpose (1784), Kant offers the reader a
kindd of Ariadne's thread along which he unrolls his critical point of view with regard to
aa European and global program of Enlightenment (AufkHrung, Lumieres). The goal
andd the - supposedly peaceful - end of western politics, on behalf of mankind, is
envisionedd by Kant with the help of a certain providence: "a future in which we are
shownshownfromafar how the human race eventually works its way upward to a situation
inn which all the germs implanted by nature can be developed fully, and in which man's
destinyy can be fulfilled here on earth" (8: 30, my italics).
Lévi-Strauss'ss cosmopolitism can be understood as a continuation of Kant's
vieww from afar However, the structuralist vision also transforms in more than one
sense,, Kant's belief in the thread of pure reason. Structural anthropology decenters the
transcendentall mode of thought, thereby already deconstructing the rational foundation
off Eurocentric cosmopolitism. In the twelfth chapter of 77* View from Afar (1985),
whichh bears the significant title Cosmopolitanism and Schizophrenia, Lévi-Strauss
arguess convincingly, in reflection on the last volume of his masterpiece Mythologies,
thatt the Indian way of thinking may appear from a western, clinical perspective as a
mentall disorder. In the eyes of the anthropologist however, this mythology "does not
illustratee a case of schizophrenia or some morbid state", but a "cosmopolitanism"
whichh "uses the notion of a split to create a philosophy?* (184-5).
Derrida'ss early writings, On grammaiology, Writing and Difference, Margins
ofof Philosophy and Given Time, consist for a substantial part out of meticulous
rereadingss of structural linguistics, philosophies of structure (dihheyanism and
gestaMsm)) and levi-straussian structuralism. These deconstructions of logocentric
thinkingg already have a significant political essence - and not only because
philosophicall writings always are essentially political. During the sixties and seventies
off the last century, Derrida analysed the virulent conflicts between phenomenology and
structuralism,, and in the meantime he formulated quite distinctively a certain
cosmopoliticall program of deconstruction: "what is difficult to think today is an end
{tine{tine fin) of man which would not be organized by a dialectics of truth and negativity,
ann end of man which would not be a teleology of the first person plural" {Margins,
121).. The later Derrida focuses more and more on the kantian paradigm in books such
asas On a Newly Arisen Apocalyptic Tone -~ nUi1-^hy, Du droit d la philosophic On
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CosmopolitanismCosmopolitanism and Forgiveness and The Right to Philosophy from
CosmopoliticalCosmopolitical Perspective (Le droit a la philosophic du point de vue cosmopolitiqu
editionss UNESCO, Verdien 1997).
Thee first chapter focusscs on "the decentering of the transcendental subject." In
aa letter Lévi-Strauss wrote me on 11 September 2001 where he gave me distinctive
cluess in regard to his reading of Kant, Lévi-Strauss answered a question in the
followingg way: "Je détourne seulement è mon usage la notion kantienne de
schematisme"" (I simply turn about the kantian notion of schematism for my own use).
Inn a survey of his autobiographical narrative (Tristes tropiques), and through his entire
oeuvree as well as through some well known and lesser known interviews, I try to find
outt what he could have meant by this statement. Thus Lévi-Strauss's references to and
criticismm on Kant and (neo)kantianism are revaluated.
Havingg drawn the contours of a major structuralistic effect - that is, the
decenteringg of the nucleus of kantian autonomy and apriorism - the second chapter
consistss out of a detailed examination of the possible practical (that is, aesthetical,
ethicall and political) consequences of structural anthropology with regard to Kant's
CritiqueCritique of Practical Reason and Critique of Judgment. The argument is that LéviStrauss,, in his groundbreaking work, The Elementary Structures of Kinship (1969)
offerss an almost complete rephrasing of the transcendental ethical and aesthetical
pillarss of community. Lévi-Strauss transforms the liminal forces and feelings of
fellowshipp and communal belonging {Kinship and Gemeinsinn).

Onn the condition that Lévi-Strauss has sufficiently filtered some dominant
sociall principles out of the kantian paradigm, and subsequently formalized and
transformedd these principles into a cultural network determined by a so-called logic of
reciprocity,, the argument is allowed to be reversed. In the third chapter, "Practices of
Reciprocity",, it appears that the teleological dynamics on all levels of Kant's thinking
(epistemological,, ethical, aesthetical and political) can be regarded as vehemently
determinedd by the logic of reciprocity. Thanks to Susan Shell, who already in The
EmbodimentEmbodiment of Reason has concluded that "the principle of relatedness is the essential
form"" of the transcendental subject, the key term with regard to the definition of
communalityy of both Kant and Lévi-Strauss, can be established as relationality.
Makingg a transition to the later works of Lévi-Strauss in the fourth chapter - in
particularr The Savage Mind and Mythologies - under the title "Schematism and
Deconstruction,"" the question is elaborated upon as to how Lévi-Strauss's "floating
schematism"" can already be regarded as deconstruction, that is, as deregulating transcendentall deductive schematism. Speaking further in terms of schematism, LéviStrauss'ss deconstruction is also still under the spell of the metaphysical urge for
closuree and unity. Structuralism does deconstruct the foundations of the philosophy of
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identity,, but h is at the same time a strategy of re-establishing and remaking the gestalt
off the former autonomous Sdf. More or less by necessity, Derrida's deconstruction
mustt at least indicate the paradoxes and aporias of the closing forces of the structural
andd transcendental schematisms, and at the same time give some insight into absolute
atopicall remainders, which are conceived of as forces of «schematic resistance. In
PoliticsPolitics of Friendship, Derrida, indeed, deconstructs and rephrases at length the logic
offreciprocity,which appears to be the common ground not only of Kant but also LéviStrauss:: "at stake would mus be a deconstruction of the genealogical schema, a
paradoxicall deconstruction - a deconstruction, at once genealogical and agenealogical,, of the genealogical" (105).

Consideringg Derrida's deconstructions as inventive acts of rephrasing and
dislocatingg kantian and lévi-straussian schematisms, the conclusive outcome cannot
simplyy be one thing next to the other. The fifth chapter, entitled "Circles of Thought,
thee Residue, and the Rest," is on the one hand, a detailed tour through the Mythologies
wheree one finds out about the ontological remainders of thefloatingschematism in the
mythologiess of honey and tobacco, and on the other hand afirstattempt to indicate the
interruptivee moments of deschematization as effects of "eventiveness"
(événementialité).(événementialité). Thus the classic structural scheme of "structure and ev
deconstructedd and this, in the phrasing of Politics of Friendship, "delivers up the truth
offfriendshipin the eerie light of a contrejour" (14).
Thee sixth chapter detours through and around mainly two works of Derrida,
PoliticsPolitics of Friendship and The Right to Philosophyfrom a Cosmopolitical Perspective
-- the title is in this respect an amalgam: "Cosmopolitics of Friendship". In the partition
off deconstructive effects, enlightened by an eerie light, the contours of another concept
off friendship are discernable. A certain term could perhaps even be labeled as a
catchword,, "spectrality," indicating "respect for the spectre, as Mary Shelley would
say,"" (Politics of Friendship, 73). This truthful counterview and feeling for another
friendship,friendship, a desire of another freedom, scatters the transcendental and structura
calculations,, onceformulatedby Levi-Strauss in Race and History as: "humanity is
constantlyy struggling with two contradictory processes. One of these tends to promote
unification,, while the other aims at maintaining or re-establishing diversification. On
bothh planes and at two opposing positions, we deal with two different manners of
makingmaking oneself"
Takingg into account that the basic forces of the kantian logic of reciprocity
weree founded on "love" and "respect," and considering, furthermore, the structural
deconstructionn of these aprioristic categories in terms of the mythologies of honey and
tobacco,, a cosmopolitics offriendshipmust be regarded as something very different.
AbsoluteAbsolute alterity should always be in play between true friends, that is, spectral
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friendshipp does not dose itself off and is "without common measure, reciprocity or
equality"" (Politics of Friendship, 35). Deconstruction of the cultural hegemony of the
logicc of reciprocity is thus understood as interceptive forces of alterity, deschematizing
thee coordinates that formerly defined cultural and national identities in terms of
autonomyy and relationality.

(english(english text corrections by Audrey Ng)
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