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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
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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
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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.

104 4

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
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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).

113 3

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

11

Chemomti, Psychanatyse et anthropologic, 238.

117 7

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. .

11

Eribon, De prés et de bin, 140.
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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,
204. .
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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
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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
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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

139 9

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.
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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.
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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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