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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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