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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.
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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

11

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. .
22
Ibid.. 18.
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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

11
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.
55
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
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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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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:
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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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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
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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
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Rodolphe Gasché.* The Tain of the Mirror, Derrida and the Philosophy of Reflection, Harvard
Universityy Press, Cambridge, Msssachusettes/London, 1986,146.
33
"Weten waarom men 'structuur' zegt, is hetzelfde als weten waarom men wil ophouden met eidos te
zeggen,, 'essentie', *vonn', Gestalt, 'ensemble', 'compositie*, 'complex', 'constructie', 'correlatie*,
'totaliteit',, 'Idee*, 'organisme*, toestand*, 'systeem*, etc", "Maar in de structuur is niet alleen de vorm
enn de reunie en de configuratie. Er is ook de solidariteit; en de totaliteit dk altijd concreet is". (ED, 10,
voetnoot,, en 12).
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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.
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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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Susan Mdd SheU. The Embodiment of Reason: Kmt on Spirit, Generation and Community. Chicago/London:: Umvasity of Chicago Press, 1996,146.
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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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In hun Sémiotique, tbcttomuare raisonné de la theorie du langage, onder het lemma 'categorie, sub. 5.
Greimas, Du Sens, 163. Zie ook: de dïetiormaire raisonné van Gramas ea Courtés.
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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

immM*i* verschenen onder de titel The Idea of Ferm. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California:fornia: Stanford University Pica, 2003.
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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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Hent de Vries. Religion and Violence, 293-398.
Geestverwanten zyn niet volstrekt gebonden aan de actueletijden plaats. Voor 'geest* kan ook 'spook'
wordenn gelezen, en 'spockverwanten* zijn niet per se bedreigendee tegealiggefs.zoak'spookigdei's'.
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