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3.. PRAKTIJKEN VAN WEDERKERIGHEID.

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

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

Err bestaat (es glbi) slechts één enkele uiterlijke doelmatigheid die met de innerlijke organisatie
samenhangt,, en die toch - zonder dat we ons hoeven af te vragen waartoe dit wezen dat zo
11

George Dickie. The Century of Taste, The Philosophical Odyssey of Taste in the Eighteenth Century,
Oxfordd University Press, New Yodc/Oxford 1996,87.
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georganiseerdd is had moeten existeren - in de uiterlijke relatie van middel tot doel werkzaam is.
Hett betreft hier de organisatie van beide sexen in relatie tot elkaar (in Beziehung aufeinander) ter
voortplantingg van hun soort. Omdat men bier evenals bij een individu altijd nog kan vragen:
waaromm moest zo'n paar existeren? Het antwoord is: dit paar vormt in de eerste plaats een
organiserendd geheel (ein orgamsierendes Game), hoewel niet een georganiseerd geheel in een
enkell lichaam (KU, 293, spatiëring van Kant).

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

11
Jean-Claude Fraisse merkt op: "on remaiqoera évidemment que Ie plan suivi par ces deux ouvrages (de
tweee delen van de Metafysica van de zeden: de Rechtsleer en de Leer van de deugd, SvK) ne se fbnde
pass sur btabfc fa categories (m:i*£cat^g^
166).
22
Korsgaard, Creating Ou Kingdom of Ends, 190.
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wordenn geanalyseerd, in het bijzonder wat betreft het mijn en dijn (§§6-13), seksuele en
huwelijksee relaties (§24), geld (§31) en het werddburgerrecht (ius cosmopotiticum, §62),
komenn we het sleutelbegrip 'wederkerigheid1 tegen.
Wederkerigheidd heeft voorts niet alleen betrekking op juridische relaties, maar
voorall ook op (on)zedige affecties, en dat wil dus zeggen op zowel vluchtige alsook meer
bestendigee ethische en esthetische vormen van censuur (de s-census van het vorige
hoofdstuk).. In het tweede deel van de Metafysica van de zeden, de zedenleer {Leer van
dede deugd), blijkt wederkerigheid in de "liefdesplicht" te kunnen worden samengevat:
liefdee en respect kunnen wel van elkaar onderscheiden worden begrepen, maar ze zijn
"rundamenteell volgens de wet (dem Gesetze noch) altijd in een plicht met elkaar
verbonden,, en wel zo, dat nu eens de ene en dan weer de andere plicht, waaraan de
anderee akzessorisch gekoppeld is, het principe uitmaakt in het subject" (6: 448, §23).
Zelfss gevoelens kunnen dus als het ware tot een omvattend geheel worden gesoldeerd,
mitss ze maar gefundeerd zijn in het gelijkheidsbeginsel van de praktische rede, zodat "de
plichtt van wederkerige welwillendheid, volgens het principe van gelijkheid, mijzelf en alle
anderenn naast mij omvat" (6:451, §27).
Dee hierboven schetsmatig aangegeven toestand van effectieve wederzijdse
affectiess komt zeker niet uit de lucht vallen. Er is met andere woorden zorgvuldig kritisch
enn juridisch sleutelwerk aan voorafgegaan. In de Kritiek van het teleologische

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

breken

en

herstellen

is

de

(oneindige)

transcendentale

praktijk.

De

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

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

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

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

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

Watt een bloem voor een ding zou moeten zijn (för ein Ding sein solfy, weet behalve de botanicus
nauwelijkss iemand, en zelfs hij, die daaraan het bevruchtingsorgaan van de plant kent, Iaat dit
natuurlijkee doel buiten beschouwing in zijn smaakoordeel over de bloem (KU, 69).
Waartoee de bloem ethisch en praktisch dient, weet misschien alleen Kant: het sollen met
dee bloem - dat wil zeggen het censureren van al het gedoe dat bij de voortplanting komt
kijkenn - lijkt op een subtiele en zeker niet ongeforceerde wijze gerelateerd aan het eerdere
'sollen'' van de amfibohsche rede. De deskundige, die het voortplantingsgeheim van de
bloemm kent, moet dit natuurlijke doel van seksueel contact buiten beschouwing laten, wil
hijj een 'innerlijke doelmatigheid* kunnen onderkennen. Het smaakoordeel substitueert en
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sublimeertt natuurlijke, seksuele logica van wederkerigheid tot een 'hogere' logica. En
dezee dynamiek moet "zonder dwang en onvoorzien (unabsichtlicHf (KU, 177) schijnen.1
Dee bloem, losgesneden van zijn functie van voortplanting, is voor de metafysicus
eenn bijzonder reflexieve verschijning. Als de botanicus zijn begrip en verstand
subsumerendd gebruikt, dan verdwijnt zijn gevoel voor dh erotische Ding an sich
(wanneerr men objecten volgens nietsverhuHende begrippen beoordeelt, gaat elke
voorstellingg van schoonheid verloren). Als voortplantingsorgaan is de bloem slechts een
uiterlijkee schakel, maar door de afsnijding (Lévi-Strauss gebruikt termen als insnijding of
besnijding)) kan de innerlijke met de uiterlijke doelmatigheid van de bloem worden
verbonden.. Anders gezegd: laat de botanicus redefijkerwijs het 'systeem' van
voortplantingg buiten beschouwing en bekijkt hij de bloem niet alleen als functionele
schakel,, maar ook als iets zuiver losgesneden en op zichzelf, zonder lichamdijk-seksuele
connotatiess en zelfs met de afwijzing ervan, dan is de bloem toch bepaald niet nutteloos:
zijj dient als spil tot bovenzinnelijkheid, ter inschakeling van zuiver welbehagen (Gunst).
Dezee hist is het helende gevoel, de noodzakelijke compensatie voor de ethische autoeffectievee aftreuk of insnijding die altijd met pijn gepaard ging (Achtung-Verachtung).
Omm die werking te kunnen voelen, moet er natuurlijk, ook a posteriori, worden gesneden.
Reedss in de esthetische reflexie omtrent de (snijbloem, is de categorische imperatief
gebodd tot (uit)wisseling effectief.
Err zijn veel meer gegevens waar het zelfgevoel zich mee kan tooien en voltooien.
Afwisselendd subsumerend en reflecterend binnen en buiten de grenzen van de
wetenschappelijkee praktijk kunnen misschien wel alle gegevens worden gereguleerd door
dee pure zelf-lust-pijn die altijd zin heeft in het geheel (das Game). Het esthetische
vermogenn moet onophoudelijk bezig gehouden worden, het is de geheime hist van de
redee die als knecht dient op weg naar de redelijke Idee. Met tal van geforceerde en
forcerendee listen bespeelt de zuiverende rede het eigen oordeelsvermogen. Zijn hist mag
nooitt volstrekt zuiver gescheiden zijn van zijn praktische rede, de rede moet de hist iets te
spelenn geven. 2
11

De kentfaeofetisdt-esthstisebe praktijk van snbstitntie en «Mmitii» «peelt zich niet alken afrond
bloemenn in de Kritiek van het oordeelsvermogen: detoupin de denle voetnoot van (17 (en ook aan het
eindee van $33) ofderoosm&crociaalm dit v e A ^
Vermmft
deerooseen aantal keren gebruikt als metafoor voor de eenheid van kennis (A 293 45; maar ook B 70).
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In zijn Antropologie tn pragmatisch opzicht erkent Kant de listigheid van Swift: "Met geweld kan
tegenn de zinnelijkheid in de neigingen iiiet» nitgericht wonien, men moet«
zoalss Swift zegt, de walvis een ton geven om mee te spelen,terredding var. het schip" (7:152).
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Famüiairtt relaties.
Overr derelatietussen verstand en verbeelding, gevoel en rede, met daarbij het cruciale
begripp van 'spel', is veel te zeggen.1 Zeer relevant is in dit verband Gasché's typering van
dezee relatie als "reciprocal animation".2 Ook Lyotards commentaar is verhelderend: "als
dee derde Kritiek zijn opdracht van eenwording van het gebied van de filosofie kan
vervullen,, dan lukt dit niet zozeer in de uiteenzettingen over de regulatieve idee van de
doelmatigheidd van de natuur, maar doordat in de derde Kritiek, onder de titel van
esthetica,, een reflexieve manier van denken wordt geëxpliciteerd die door de gehele
kritischee tekst heen werkt".3 Deze reflexieve manier van denken houdt verband met
relatiess die Kant typeert als "de familie van de hogere kenvermogens" (KU, 13).
Waarschijnlijkk is dit voor Lyotard de aanleiding geweest om enkele pagina's te wijden
aann "een familieroman van het verhevene". De Rede krijgt daarin de rol van de Vader, de
Verbeeldingg (maar ook de reflectie en het oordeelsvermogen) die van de Moeder: "Zij is
artiest,, hij is moralist". "De schoonheid is niet de vrucht van een contract, maar de bloem
vann een liefde". 4 Lyotard interpreteert de verhoudingen tussen de 'familieleden' op een
manierr die enigszins lijkt op Wittgensteins benaderingswijze van de verschillende spelen:
"dee spelen vormen een familie".' Maar ten aanzien van de Vader en de Moeder is er
volgenss Lyotard ook iets opmerkelijks aan de hand, Lyotard stelt namelijk dat deze
"verwekkerss voortkomen uit twee vreemde families".6 Lyotard legt (bewust of
onbewust)) een verband tussen Kants apriorische families en Lévi-Strauss' principes van
endo-- en exogamie.
Inn Kants systematiek sluiten de rede en het gevoel elkaar inderdaad uit, zij zijn
vreemdelingenn van elkaar. Maar is deze scheiding redelijkerwijs gewild, of door een
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Enkele waken beschouw ik als standaard commentaar: Walter BiemeL Die Bedeuttmg von Kants
BegrundungBegrundung der Aesthetik fur die Philosophie der Kunst, Kölner UnivcrsitStsvtaiag, 1959; Jens
Kukakampff.. Kants Logik des asthetischen Urteils, Frankfort a M. 1978. Hoewel Hnizinga niet
explicktt op Kart ingaat, kan zijn #o»»Zj/df^
1985) als algemeen commentaar niet
ongenoemdd blijven, en ik shut me dan ook gebed aan bij zijn opmerking: "Wedstrijd en vertoning
komenn dus niet als vermaken uit de cultuur voort, maar gaan er aan vooraf. Het speelt zich meestal af
tossenn twee partijen'' (46).
22
Gasché, The Idea of Form. Rethinking Kants Aesthetics, Stanford, California: Stanford University
Press,, 2003.56.
33
Jean-Francois Lyatori,Lefonssurl'Anatytique du sublime. Editions Galilee, 1991,21.
44
IbkL, 218-220.
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anderee intentie teweeggebracht, voorafgaand aan de redelijke wil? De bondigste
formuleringg van Kant die ik in dit verband ken, is te vinden in bet essay Wat betekent:
zichzich oriënteren in het denken?: "De rede voelt niet", en daar voegt Kant onmiddellijk aan
toee dat 'de rede* "haar tekort inziet en door middel van het verlangen naar kennis het
gevoell van de behoefte bewerkt" (8: 139, vierde voetnoot). Door de zuivering zijn
sommigee gevoelens uitgesloten (er is gebroken met een onbepaald gevoel) en tegelijk
wordtt ook weer het verlangen gekoesterd om andere gevoelens - of gevoelens van
anderenn - te bewerken. Was er a priori een zwerm van rauwe, onbewerkte gevoelens en
moetenn er a posteriori altijd onze 'logische' en beschaafde gevoelens blijven, resteren?
Zoalss Kant het gevoel metafysisch begrijpt als een gebrek van de rede inderdaad:: als een onverzadigbare behoefte om te bewerken - begrijpt Lévi-Strauss het
ontbrekenontbreken van redelijkheid en evenwicht als een essentieéle bepaling van de overal
waarneembaree esthetische en ethische tekens. Wat die 'bloem van een liefde' betreft, kan
inn dit opzicht ook een vergelijking worden gemaakt tussen de mooie 'roos* van Kant en
hett bescheiden 'wilde viooltje' van Lévi-Strauss. Het 'wilde viooltje' heeft de waarde van
dee 'cactusroos', de spil in The Man Who Shot Liberty Valance van John Ford. Vrijwel
aann het begin van defilmkrijgt Halfie deze niemandsroos cadeau van haar lover (gespeeld
doorr John Wayne) en aan het slot van defilmgeeft ze deze roos ook weer terug (dat wil
zeggen,, op zijn doodskist). Naar aanleiding van deze gift stelt haar toekomstige
echtgenoott Rance haar de volgende vraag: "Hallie, did you ever see a real rose?". Zij
geeftt een ontkennen antwoord. Behalve Kant weet ook Rance echt wat een "real rose" is.
HetHet wilde denken is een meerzinnige symbolische verschijning, een wilde bloem van nietjuridischee wederkerigheid: liefde vooralsnog zonder burgerlijk contract. Het kan nooit
bewustt afgesproken werk zijn, daar heeft Lyotard gelijk in. Lyotard lijkt echter wel aan
eenn soort voorbestemming te denken (evenals Rance "tenderfoot"). En waarom zou ook
datt gevoel niet evenzeer voor de botanicus of zooloog gelden, en voor alle echte
liefhebberss van echte 'rozen'? Theoretische kennis hoeft niet strijdig te zijn met gevoel
(Ie(Ie sentiment)" ea

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

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

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

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

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

oordeelsvermogen.oordeelsvermogen. De definitie van het 'genie' in §46 is onlosmakelijk verbond
ideee van natuurtalent, een genie is iemand met een gave (Naturgabé): "Genie is de
aangeborenn aanleg (ingenium) waardoor de natuur aan de kunst de regel geeft (gibt)"
(KU,, 160). Het genie heeft de 'regel' aan de natuur te danken, waardoor hij - onbewust inn staat is kunstwerken te maken, en in die zin noemt Kant het genie ook tot twee keer
toee een "gunsteling van de natuur" (KU, 162,173).
Derridaa wijst er op dat Heidegger de Griekse term philia "bij voorkeur vertaalt
mett Gunst: Wir verstenen d&sphilein als die Gunst und das Gormen". Hij licht nader toe
datt Heidegger met philia een soort beweging bedoelt, "de essentiële, wederkerige of
uitwisselendee relatie (wechselweise) tussen verrijzen, openen of zich openen (Aufgehen)
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enn het ondergaan of het zich-verbergen (Untergehen, Sichverbergen) (PA, 271; 242).
PhusisPhusis gedraagt zich structured als phüia: "zij houdt ervan zich te verbergen en heeft
alleenn lief in het verborgenen(ibid). De Gunst, begrepen als gave, als natuurtalent, speeh
eenn cruciale rol in de relatie tussen het genie en het praktisch-reddijke zdf.
Watt houdt nu die gave van de 'regel' in, die het genie bij wijze van gunst van
haar,, van de natuur heeft gekregen? Voordat ik hierop een antwoord kan geven, is het
vann belang om er op te wijzen dat Kant in §45 de creatie van 'schone kunst'
(onderscheidenn van nuttige artefacten) als onafhankelijk begrijpt ten aanzien van elke
regd:: "De doelmatigheid in de vorm van een product van schone kunst moet van de
dwangg van willekeurige regels zo vrij schijnen, alsof het een product van de natuur is"
(KU,, 159). Het genie verstaat kennelijk de kunst om schijnvrijheid op te roepen, effecten
diee niet volgens de willekeurige (traditionele) regels kunnen worden begrepen. De regel
diee hij heeft gekregen is een andere, komt in elk geval niet direct overeen met
conventioneel-artistiekee en leerbare regels, die alsrichtlijnenen criteria zouden kunnen
dienenn voor het vervaardigen van allerlei fraaie artefacten. Ik onderschrijf de conclusie
vann Gasché: "Since the rule that instructs the production of beautiful works of art is an
unknownn and unpossessed rule (..) it could be called a rule in statu nascendi, a rule that
hass not yet been codified as a rule".1 Het gaat hier klaarblijkelijk niet om een willekeurige
regel,, waaruit het genie bewust kan kiezen, en het is evenmin een veelheid van regels die
hijj dient te gehoorzamen. De regd duidt veeleer op een natuurtoestand "die uit geen
enkell voorafgaand principe of voorbeeld had kunnen volgen" (KU, 172).
Wee kunnen niet van doen hebben met een a priori redelijk beginsel, hoewd Kant
aann het begin van §43 nog wd heeft gezegd dat "van rechtswege men het voortbrengen
{Hervorbrmgung){Hervorbrmgung) door vrijheid, dat wil zeggen door een wil die redelijkhdd
handelingenn ten grondslag legt, kunst noemt" (KU, 155). Geen enkele creatie kan echter
doorr en door bewust zijn, de auto-suggestie is noodzakelijk, het is onvoorwaardelijk,
maarr wd een gedoe {Tun). Het genie is niet zo redelijk dat het op dezelfde voet kan staan
alss het zuiver auto-effectieve wetgevende subject. Het genie moet iets maken, geen
baarlijkee nonsens, maar hij baart wd iets onbegrijpelijks.
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Mett het geschenk van de 'Regel' lijkt Kant niets anders te willen zeggen, dan dat
dee creatieve vermogens tot het maken van kunstwerken en de effectieve producten van
hett genie moeten worden begrepen als een teruggave of contra-prestatie. Om zijn gave te
bewijzenn moet mj weergeven, teruggeven en representerea Kortom: zijn Regel is die van
wederkerigheid. .
Dee productieve (over)vloed is in beginsel wezenlijk esthetisch-ethisch selbstdtig,
maarr onbeheerst en ongevormd: "het genie kan slechts rijke stof voor producten van
schonee kunst teruggeven (hergeben)" (KU, 164). Het genie is er zich natuurlijk niet
bewustt van dat hij vormeloze cadeautjes overgeeft. Derrida noemt deze relatie: "Ie
rapportt a soi de la nature (E, 59). De natuur zaait zichzelf uit Het genie reactiveert en
herhaaltt deze relatie steeds weer in zijn kunstwerken, die tegelijk natuur en geest zijn
(wantt wat zou een kunstwerk zijn "ohne Geist" (KU, 167, §49).
Hoewell Kants esthetica de Aristotelische mimesis uitsluit als criterium van de
kunstt (na-aperij, KU, 173), hanteert hij in zijn genietheorie wel een vorm van mimesis die
zichh ontvouwt als een analogie "tussen de menselijke en goddelijke handeling" (E, 67, 75,
82).. Het genie is een gift of gave, en hij geeft zich over aan zijn diepste natuur en wezen nietss menselijks is dit teruggevende subject vreemd: hij is een overgeefsel dat overgeeft.
Maarr geeft het genie alle gaven terug en over? Dezelfde 'rijke stof aan dezelfde
ongebreideldee natuur? Het genie voelt zich inderdaad gedreven om alles aan haar terug te
schenken:: hij wil "een gelukkige relatie, die geen wetenschap hem kan leren" (KU 172).
Omm die 'gelukkige relatie' met haar te bereiken wil hij zich helemaal overgeven. Dh
"belebendee Prinzip" (KU, 167) is niets anders dan het principe van, primair, alles geven
enn alles ontvangen (possessio noumenori). Dat wat er gegeven wordt door het genie is
tegelijkertijdd dat wat zijn 'natuur' moet hebben ontvangen: "a la fins, 'en même temps'
donné-donnéé et donnant-donnant" (DT, 62; 43). Waarom zou hier volgens Kant geen
volledigevolledige wederkerigheid kunnen of mogen plaatsvinden?

Isis. .

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

't Is daar al regelmaat en rust,

Luxe,, calme et vohipté.

Schoonheid, weelde, ztrmelust.l

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

sprake van een gecensureerde

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

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

alleen om

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

11

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

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

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

rede heeft altijd

een dubbeleffect: het verwisselen en

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

dat zelfs het gewoonste oog volstrekt niet het

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

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

tcttct rift hurgwrlijlm family; frn flg bflrgffftijkft pfllitk*ff macht

213 3

ontwerptt Kant een globale architectuur die uit een kern en een schil bestaat (het
bevattende-omvattende,, contenu-contenani). Het genie en de kritische smaakrechter
krijgenn beiden een positie, binnen een sluitende structuur. Kant voegt het genie en de
smaakrechterr symmetrisch aan elkaar, met Isis als hun noodzakelijke 'spatie' (of specie).
Zoo wordt ook de dreiging, die van haar geheimzinnige onplaatsbaarheid uitgaat, opgelost.
Binnenn de architectuur van de zuivere rede, moet zij detijdlozespil van en ruimte tussen
tweee posities vormen. De aanvankelijke ontvankelijkheid, een soort nevelachtige
predispositie,, kan niet oorspronkelijk op zich zijn (ursprünglich in sich of von selbst).
Hett is een non-plaats, die vanuit de optiek van de zuivere rede moet worden
gelokaliseerdd als volstrekte aanwezigheid en openbaarheid, als tijdloos centrum van wat
zall zijn: "Wat zal zijn is. Is is".1 Strikt gesproken is Isis geen algemene naam en geen
eigennaamm - evenmin als 'God'.2
Hett transcendentale subject promoveert zichzelf tot tijdloos gezag door iets
tegenoverr en buiten zichzelf te manipuleren, hij moet alle componenten creëren, zowel de
strategischee bondgenoten als de ruilmiddelen. Zoals Lévi-Strauss al observeerde: "Er is
eenn verband, een continuïteit, tussen vijandige relaties en de levering van wederzijdse
voorzieningen"" (SEP, 86; ESK, 67). De s-censor droomt ervan zich te vestigen als
autochtoonn opperhoofd, hij wil een onaantastbaar oordelend centrum zijn van waan- en
weerzin,, de spil die elke ruil, van iedereen, mogelijk maakt.
All met al verloopt het zuiverings- en ruilproces in de Kritiek van het

oordeelsvermogenoordeelsvermogen via een vrijwel hermetische keten van negaties en limitering
veelvoudigee 'zonder' moet de zwervende hist vestigen (KU, §§1 t/m 22), opdat vage
lustenn binnen de perken van een histeconomie kunnen worden gebracht. Als voltooiing
vann deze praktijk kan het kortwieken van het genie gelden: "Der Geschmack ist, so wie
diee Urteilskraft überhaupt, die Disziplin (oder Zucht) des Genies, beschneidet diesem sehr
diee Flügel und macht es gesittet oder geschliffen" (KU, 175). In de Metafysica van de
zedenzeden zal moeten blijken hoe dit geslepen dubbelvermogen, ook in gewone menselijke
relaties,, moet leiden tot de idee van kosmopolitisch burgerschap. Onderhand duiden de
ontwikkelingenn in de Kritiek van het oordeelsvermogen er ook op, dat de gevoelens van

11

James Joyce, Fmnegans Wake, Amsterdam: Atheneum/Polak & Van Gennep, 2002,620. Vertaling van
Erikk Bindervoet en Robbert-Jan Menkes.
22
Jk parafraseer mer Hent de Vries in Religion and yiolence:"StticÜy speaking, this name is neither
commonn nor proper" (158).
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liefdee en respect de gespleten natuur van nog iets volstrekt Anders zija De kracht die
doorr Kant wordt aangeduid met 'Isis' zal nooit een zuivere leegte zijn (geweest).
Dee rede wil uniformiteit, en kan nooit zonder geweld s-censureren. Benveniste
schrijft:: "De censor is een magistraat, maar net werkwoord censeo betekent niets anders
dann 'beoordelen, oordelen, een mening verkondigen"7*de censor was betrokken bij het
bijeenroepenn van de senaat (lectio senates). Hrj bad ook de taak van toezicht over de
zedenn van de burgers en het onderdrukken van elke vorm van exces: het schenden van
morelee regels en de correctie van excessieve luxe en extravagantie. Hieraan ontleende de
censuracensura zijn morele betekenis".1
Dee smaakchief ontleent zijn gezag aan de door hem gekortwiekte gemeen.
Volgenss Benveniste is aan de censor ook altijd de notie van auctor en auctoritas
gekoppeld,, hierover zegt hij: "Duistere en krachtige waarden bevinden zich in deze
auctoritas,auctoritas, deze gift die voorbehouden is aan een handvol mannen die iets teweeg kunnen
brengenn en letterlijk 'kunnen doen ontstaan"*.3 Tot deze kleine kring behoren in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen

de smaakrechters en de gekortwiekte genieën, hun

SinnSinn ontlenen zij zuiver aan elkaar. Zij vutten elkaar mooi aan in hun weerzinnige, vrije
commercie.3 3
Dee grootste gemene machtdelers, die het zich goed laten smaken, hebben volgens
hunn verborgen agenda niets anders te doen dan de natuur van het lokale commerchan te
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Ibid., 417.
lWd.,423. .
33
Emüe Benveniste wijst er op dat in het Latijn twee termen in relatie staan tot commercie en handel:
commerdumcommerdum (afgeleid van merx, met meroor, mercator) en negothan (ibid., 113-120). Vooral deze
termm is interessant omdat deze "voortkomt nit een negatieve uitdrukking^ibid., 115). Nec-oüum,
afwezigheidd van vrije tijd. Een activiteit die zich uitsluitend formed door een 'doen* onderscheidt.
Benvenistee legt voorn ook het verband met negoUum en het Griekse pragma ten slotte betrekt hij hier
enkelee woorden nit de moderne Europese talen bij. Voor de act van de zuivere rede is in dit verband de
termm Geschaft van belang, een bezigheid, afgeleid van schaffen, die betrekking heeft op creëren, maken
enn vormen in het algemeen. Men zon aan de activiteiten van het genie kunnen denken, maar evenzeer
aann het einde van het vemwoordbqaecci^
"Hiennt
enchgee ich also metn gauzes kritische! Geschaft" (KU, 5). De volgende wederkerigerelatietossen de
verbeeldingg en het verstand is van belang: "Berrdsamkrit, ist die Kunst, Geschaft des Verstande* als ein

a

frekss qad der EJnhiMimgdrraft zn hernemen; Dichflmratt, « n fai^ Spiel <W PrnftilAjngsIrnrft als ffitl
GeschaftGeschaft des Verstandes aiwaiBlliicn" (KU, 176, mijn care). Kant noemt deze nnüineaiie, wederkerige

dynamiekk enkeleregelslater precies bij de naam: "die emander zwar ment entbehren konnen, aber doch
aochh obne Zwang and wechselseittgen Abbruch steh nicht wool verenigen lassen" (mijn cms.). Voor
Kantt staat deze scheiding en verbinding van de kem^ennogens m bettekenvan een verenigmg ouk?
dwang,, die zelfs tot een tweezijdige afbreuk moet leiden. Alks is door de zuivereredeeerlijk verdeeld:
bett verstand en de 7intmglijlrtteid zijn wissemegrippen die niet zonder maar ook niet tegelijk met elkaar
kunnenn bestaan. Op bet hoogste niveau nemen het 'zuivere gevoel' en de 'zuivere rede' deze
ttiehntnmiadiee telarie mier, en hier manifesteert weh Am w w w m *** traiMr»nA»ntot» AtuhU hh»A
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leidenn en te begeleiden in derichtingvan de wereldgemeenschap van de communie Om
dee ideale gemeenschap te bereiken moet er altijd aantrekkelijk iemand worden verleid om
haarr macht in te leveren. Het zuiverende verheft zich zo in de praktijk van wederkerigheidd 'automatisch1 tot absolute wet
Wijj moeten wel alle touwtjes in handen houden. Daartoe laten we ook als grote
goochelaarss het 'lustobject' van de Gemeinsirm verschijnen en verdwijnen - alsof het
kinderspell is (kiekeboe, fort, da!) - om vervolgens voor zichzelf de uiterste staat van
versluieringg en openbaarheid te kunnen opeisen. Dit proces van onteigening en gesplitste
weer-toe-eigemngg van het exces is exact gelijk aan de handelingen van de magiërs die
Lévi-Strausss in Het wilde denken omschrijft: "het schema van offering bestaat uit een
onomkeerbaree handeling (de vernietiging van het slachtoffer) met het doel op een ander
niveauu een even onomkeerbare handeling te bewerkstelligen (de toekenning van
goddelijkee gratienTSM, 225). Het slachtoffer heet in Kants termen *Ias' en de
goddelijkee gratie wordt ontvangen door de smaak(rechter) en het genie.
Vanaff de eerste paragraaf van de Kritiek van het oordeelsvermogen zijn
gescheidenn gevoelens verwikkeld in een proces van verdeling en vestiging. De derde
kritiekk is een soort etiologie van het oordeel (Urteil begrepen als Urteihmg ofwel oerscheiding),, een oer-oordeel over de verdeling, van pijn en plezier, van lusten en lasten.
Allee gegevens worden eerlijk ge- en verdeeld door de s-censor, en vervolgens georiënteerdd op onze essentiële belangen. Van een sluimerend oordeel dat voortkomt uit een
zwervendd en onbepaald tustgevoel (pulchritudo vaga, een gevoel dat verwant is aan de
vagavaga libido1, en dus in Kants ogen een wetteloos gevoel) via een wakend oordeel dat de
lustt als toevoeging of supplement beschouwt (pulchritudo adhaerens\ wordt ten slotte
dee sublieme lust van het genie gekortwiekt door het klaarwakkere oordeel van de
smaakrechter,, die de personificatie is van de zuivere rede. Het zuiver voegende en het
ongevoegdee moet zich tegelijk midden in dit proces bevinden, en het als absolute
moderatorr omvatten. Onze almacht scheidt en voegt er lustig op los.
Dee lust tot het kortwieken van het genie is naar alle waarschijnlijkheid ingegeven
doorr een streven naar democratische, universele vrijheid en gelijkheid, dus ten behoeve
daarvann moet het scheppende genie kritisch en de kritische rede geniaal scheppend
worden.. Elk doen en laten, elke handeling heeft onze - erg menselijke - superioriteit tot
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dod,, en daarom moet er ook altijd iets worden opgeofferd (KU, 175) en dat moet ten
slottee aan de zijde van de anderen plaatsvinden, die beestachtige anderen.
Kantt laat er zich niet over uit hoeveel (drijfveren het genie moet verliezen (puur
bloott kan natuurlijk echt niet). In een pure toestand op zich is de rauwe rede nooit
geïnteresseerdd geweest. Er moet iets tegelijk wel en niet verdwijnen. En dat moet, zoveel
iss duidelijk, als kapitaal of voorraad gaan tellen (een voorraad van het voorgevoel dat die
anderenn ons echt nodig hebben). Het gedeelde belang is evident, het oordeelsvermogen
dientt het verstand (en indirect de rede) door "eerder aan de vrijheid en de rijkdom van de
verbeeldingskrachtt afbreuk te doen, dan aan het verstand^CKU, 175). De wetteloze, vaag
libidineuzee vrijheid - die niets oplevert - moet altijd ondergeschikt gemaakt worden aan
dee wetgevende macht.
Dee belangrijkste functie van het afsnijden van een onzinnige 'rest'- noem het een
veer,, misschien een zwanenveer1 - is dat er een economie in gang wordt gezet: verspilling
moet.. Onze reden is: tooien en voltooien, het permanent kapitaliseren en transformeren
vann onzinnige vreemde dingen en onzuivere driften in zuivere, dat wil zeggen centraal
geleguleerde,, wettige (betaal)middelen en transacties. Het autochtone gevoel moet steeds
redelijkerr worden (en hoe meer verspilling, hoe meer er kan terugkeren (reflexio)). In zijn
systematischee kortwieking van het genie lijkt Kant reeds te anticiperen op Hegels these
vann het einde van de kunst: "de gedachte en de reflectie hebben de schone kunst
overvleugeld".22 De onzichtbare hand van onze (staats)economie is "het bovenzinnelijke
substraatt van de mensheid" (KU, 199), een ogenschijnlijk magische operatie van
wetgeving,, waarin de nul-waarde als Gemeinsirm verheven is tot natiestaat-maat.
Dee absolute legalisering van de zuivering loopt, reeds binnen de transcendentaalfilosofie,, uit op een fatale tegenspraak: niet-Niemand moet a priori een asymmetrische
activiteitt uitoefenen - altijd s-censureren - om de norm en de spil van gelijkheid en
symmetriee te kunnen zijn. On te kunnen bestaan moet er uiteindelijk iemand, de
redelijkste,, zich boven zijn eigen slachtoffers verheffen, en dat betekent in de dagelijkse
praktijkk dat hij (bijna) altijd een andere kant opkijkt. Zuivere verspilling verlangt het
onmogelijke:: onschuldige verstrooiing. In die zin is Isis de matrix van de (v)rede en de

on(v)rede.. Maar die wellustige, meerzinnige macht bracht a priori lust en angst teweeg
11

De volmaakte vriendschap wordt in de Metafysica van de ze<fe» een "zwarte zwaan" genoemd
Hegel Astkeük I, 21., zie eveneens mijn vertaling van de inleiding van Hegds esthetica: Over de
esthetiek,esthetiek, Mqjpd/Amsterdam 1989,55.
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(waarschijnlijkk faalangst), gemengd met jaloezie. De drang tot zelfwording moet die
junglemachtt liquideren tot wettig middel, tot eerlijk samen delen. Hij moet haar tegelijk
volledigg a priori toe-eigenen om haar als haard van allonomie en promiscuïteit, van
"wettelozee vrijheid" (KU, 175) ook weer volledig van zich af te kunnen schudden. In het
essayy Over de gemeenplaats: dat kan in theorie wel juist zijn, maar deugt niet voor de
praktijkpraktijk bepaalt Kant deze andere vrijheid als "toestand van volledige wetteloosheid" als
statusstatus naturalis. Deze waanzinnige, nomadische toestand moet gelokaliseerd worden, om
err vervolgens een grens aan te kunnen stellen: die van onze Gemeinsinn.
Zoalss in elk juridisch verkeer, en op elke markt, heeft ook op de transcendentale
marktt alles een prijs, en de affectieprijs die het genie ogenschijnlijk krijgt, wordt geput uit
eenn bijna onuitputtelijke bron van waarde die onvermijdelijk met hem "sterft, totdat de
natuurr een ander wederom op dezelfde wijze begiftigt (begabi) " (KU, 163). De schijn
vann aprioriteit en superioriteit, van absoluut interveniërende en regulerende macht, kan
alleenn op "dezelfde wijze" worden gegeven geven door middel van auto-absolutie: door
zichh als overheid boven de dood te stellen, in de eerste plaats als toeschouwer boven, na
enn 'buiten' de dood van de ander (zie ook het hoofdstuk in de Kritiek van de zuivere rede
"Vonn der Unmöglichkeit einer skeptischen Befhedigung der mit sich selbst veruneinigten
reinenn Vemunft", en met name A 760-613788-89).
Volgenss Kant resteert er geen andere uitweg (kein anderer Ausweg) om de rede
metmet zichzelf in vredige overeenstemming te brengen {mit sich selbst einstimmig zu
macheri)macheri) (KU, 200), dan de weg van zuivering of loutering (Lauterkeit, 6: 472). Een
steedss ander genie moet "op dezelfde wijze" worden, door zijn wetteloze vrijheid te
verruilenn voor de redelijke vrijheid, voor een gelijke en wederkerige relatie met anderen,
enn dit kan niets anders zijn dan een toestand van universele Gemeinsinn.
Zoveell is in het voorgaande wellicht duidelijk geworden: wederkerige relaties
hebbenn binnen het domein van de transcendentaalfilosofie altijd een paradoxaal effect:
gelijkheidd en noodzakelijke asymmetrie. De superieure rede kan niet naakt in zichzelf tot
eenn evenredige relatie komen. Er moet altijd iets anders zijn (geweest) - de rede noemt
hett wetteloze lust, vage gevoelens, (drijf)veren etc. - dat het afbreken en doelmatige
strevenn tot de Idee a priori noodzakelijk opwekt. Als kuddedieren (schapen en honden
bijvoorbeeldd ) is het voor mensen onmogelijk om te leven, ze zouden namelijk "de leegte
vann de schepping ten aanzien van hun doel, als redelijke natuur, niet invullen" (8: 21). De
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anderenn zijn van aanvang af slechts wilde groepsdieren, de domesticerende rede moet die
massaa ontleden en dynamisch binden. Van aanvang af is de rede een drang tot re-allocatiee van een kudde of zwerm lichamen, van een akelige, excessieve samenscholing:

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

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

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

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

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

Seksuelee wederkerigheid.
Opmerkelijkk zijn Kants opvattingen in de Rechtsleer (§24 en verder) over seksuele
omgangg (commercium sexualis) en in het bijzonder over incest. Ik heb er al op gewezen,
duss pro memorie: hoe sterk onze natuurlijke aversie voor incest ook moge zijn, dat wil
zeggen,, de 'natuurlijke' onverschilligheid voor eigen familie, incest is alleen moreel
verwerpelijkk en moet dus onvoorwaardelijk worden afgewezen in een enkel geval: bij de
ouder-lrindd relatie. De reden voor deze natuurlijke en categorische afwijzing van deze
(kennelijkk bestaande) hist, is dat de gelijkheid in respect, die nodig is voor
wederkerigheid,, niet kan en niet mag worden bereikt in die relatie. *
Iss voor Kam de monogamie "volgens de rechtswetten van de zuivere rede
noodzakelijk"" {Rechtsleer, 6: 278, §24), volgens Lévi-Strauss gaat het vlechtwerk van
endo-- en exogamie gepaard met tal van contingente uit- en inshihingsstrategieen die juist
nietniet noodzakelijk een monogame vorm hoeven aan te nemen. Vermoedelijk zou Lévi-
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Zie ook: Korsgaard, Creating the Kingdom ofEnds, 196 en Kant "Die Natur hat also schon von sdbst
diee Neigung gegen die Gescfawistcr emgesduflokt" (27:389).
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Strausss zelfs Korsgaards liberale herformulering van Kants categorische imperatief
vrijwell geheel onderschrijven (onder voorbehoud van "deliberative"): "The need for
identificationn with some unifying principle or way of choosing is imposed on us by the
necessityy of making deliberative choices, not by the metaphysical facts".1 Korsgaards
uitgangspuntt van een "unity" die aan ons wordt opgelegd ("forced upon") zou zelfs niet
misstaann als herformulering van het structuralistische, radicaal polygame beginsel: "the
unityy of consciousness is simply another instance of the unity of agency, which is forced
uponn us by our embodied nature".2 In de termen van Lévi-Strauss staat onze 'embodied
nature'' gelijk aan de Cultuur, en dat kan volstrekt verschillende samenlevingscontracten
opleveren,, ook die van polygamie (als er al embodiment mogelijk is, is het er niet slechts
één). .
Datt mijn vrijheid een "nietsverhullend geschenk (blofi Geschenk)" zou zijn, is in
strijdd met de plicht tot vervolmaking: ik moet me uit mijn wilde natuur "altijd opwerken
tott mensheid" (6: 386). Die 'gave' houdt altijd de plicht in tot het re-presenteren van
mijzelff via de ander. Daarmee is Kants kosmopolitisme ook onlosmakelijk gekoppeld aan
eenn oneindig monogaam progressisme. De structurele en 'natuurlijke' consequentie van
dezee zelfstichting en zelftucht is, dat ik de voor mij verboden vrucht als 'geschenk' wel
aann een ander moet aanbieden, wil ik me bewust worden van mijzelf. Het onverhulde
geschenkk is niets, en dit naakte Iets - of Niets - moet altijd via de ander een geschenk aan
mijj worden
Dee monogamie is van masculiene oorsprong. Kennelijk niet vanwege haar
persoon,persoon, maar vanwege de - vermoedelijk voor Kant niet triviale - esthetische, primaire
enn secundaire geslachtskenmerken is de vrouw in de Rechtsleer uitgesloten van
wetgeving:: haar 'wezen' onderwerpt 'mij' niet, en zij is wezenlijk vredelievendheid, dus
moett zij a priori aan 'mij' onderworpen zijn geweest. Zij heeft geen rechtsgrond (ditio\
enn moet op 'grond' daarvan ook niet in staat worden geacht zichzelf te onderwerpen, te
beheersen.. Zij kan nooit identiek aan zichzelf zijn Zij is vage lust. Hij daarentegen is wel
altijdd actief en a priori redelijk opgewekt, en hij kan dus met evenveel inspanning zichzelf
enn anderen, in elke autochtone ruil-context, zijn wet geven. 'Zij' kan alleen een vrije
persoonn worden onder 'zijn' wezenlijke bepaling. Het is in alle gevallen, volgens het
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principee en de logica van actieve autogene onderwerping, uitgesloten dat 'hij' zich
onvoorwaardelijkk aan 'haar' onderwerpt. Zij was, is en zal altijd onderdrukte en verspilde
restt moeten zijn. Het zuiverings- en vestigingsproces in de Kritiek van het

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

komt

een

zimielijk-natuurlijke

drang

neer op

geslachtsgemeenschap

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

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

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

11

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

is hij ook daartoe jegens

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

11

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

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

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

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

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

auto-allogene

kosmopolieten.

Die

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

1

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

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

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

1

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

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

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

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

de

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

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

Deze zeHregulatieve weerzmnigheid vertoont sterke

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

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

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

die,

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

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

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

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

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

Freundschqfl,Freundschqfl, 4: 408 ; ). Deze idee kan alleen als leidraad van kosmopolitische relat
dienenn als het gevoel rigoureus - dat wil zeggen oneindig - aan de moreel-redelijke wet
ondergeschiktt wordt gemaakt. Maar zou een andere asymmetrie niet toevallig ook
kunnen,, of is elk toeval uitgesloten? Dan is het wel de vraag hoe ver Kant meent te
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kunnenn gaan in zijn verzet tegen een alionome praktijk van onttroning of ontmanning.1
Zouu een ongebonden, vrije, zuiver eerlijke vriendschap mogelijk kunnen zijn zander het
effectt van faHologische angsten en compulsieve ruileffecten? Of bedoelt Kant dat in elke
vormm van relatie als vorm van binding en gemeenschap, in elk nationaal of internationaal
verbandd - tussen alle seksen - elke oprechtheid moet worden uitgesloten? Zuivere
oprechtheidd in vriendschap lijkt alleen denkbaar als een absurd factum. Een onbegonnen
toekomst. .
Zekerr is, dat er nooit sprake kan zijn van één factum. Het ene factum staat - hoe
kann het ook anders - in relatie tot een anderfactum, en de ene activiteit is verbonden met
eenn andere. Er zijn, om met Nietzsche te spreken, tenminste twee verschillende facta,
"effectenn an sich". In de paragraaf B Was ist Recht?, van de inleiding tot de Rechtsleer,
formuleertt Kant deze dubbele facticiteit als eerste gegeven, maar hij splitst ze ook direct,
alss innerlijke verbintenis en uiterlijke verhouding: "Het begrip van recht, voor zover dat
begripp betrokken is op een daarmee corresponderende verbintenis (dat wil zeggen op het
morelee begrip van die verbintenis), betreft ten eerste slechts de uiterlijke en wel
praktischee verhouding van een persoon ten opzichte van een ander, voor zover hun
handelingenn als facta op elkaar (direct of indirect) invloed kunnen hebben" (mijn curs.).
Opp moreel gebied kan nooit echt een zuivere effectieve-afifectieve grens worden
getrokkenn tussen irmeriïjk/uiterlijk, esthetisch/ethisch, rede/gevoel. Dit facta zijn nooit
zuiverr uiterlijk.
Wiee of wat zou nog de zuivere scheiding tussen ethische en esthetische facta actievee en effectieve affecten enfeiten- kunnen maken? Wie bepaalt wat eerlijk is? Welk
opperhoofdd kan en wil zelf actief de volmaakte symmetrie bepalen tussen zichzelf en een
anderr binnen en buiten? Kon volgens Kant de familiaire symmetrie nog cultureel
autochtoonn door de rede worden geconstitueerd en gereguleerd, in internationaal verkeer
schiett dh primaat tekort. Kosmopolhieken van de vriendschap kunnen zich niet afspelen
binnenn een geünificeerde, door de soevereine burgerlijke staat geregelde publieke
praktijk.. Deforce van het werddburgerrecht moet noodzakelijk verstrooien.
Hett transcendentale beginsel van autonome vrijheid verliest door Korsgaards
'contextuele'' relativering niets van zijn apodictische stelligheid: wederkerigheid blijft
11
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voorr haar als a priori wet gehandhaafd, als middel en weg tot wereldvrede. Dat het
transcendentalee beginsel van vrijheid, gebaseerd op redelijke gelijkheid en broederschap,
eveneenss de voedingsbodem is voor de schending van de rechten van de ander, lijkt voor
Korsgaardd een uiterlijke, corrigeerbare schoonheidsfout. Zij realiseert zich niet dat
kosmopolitiekenn niet mogelijk zijn binnen de grenzen van één iemandsland. Alleen buiten
dee grenzen van het tot nu toe auto-logisch denkbare, in een ex-statisch gebied zonder
egologischee natiegrond, zijn die praktijken mogelijk. Zijn deze andere kosmopolieten zo
waanzinnigg dat zij voor een wetteloze toestand opteren?
Allerleii vermogens, onvermogens, talenten en zinnen spelen een rol. Elke relatie is
potentieell kwetsbaar voor delict. De wetgeving van autonome en autochtone
rechtspersonenn - zoals natiestaten - kan in beginsel niet voorzien in vrije relaties tussen
volkerenn en staten. Deze wantoestand meende Kant autologisch te kunnen ondervangen
doorr de Gememsmn te funderen in de zuiver redelijke wetgeving. Die oplossing keert op
kosmopolitischh niveau terug. Kosmopolitisering is alleen mogelijk wanneer alle partijen
anderee non-centrale krachten onvoorwaardelijk erkemmen. De door de rede gedicteerde
kosmopolitiekee relaties tussen (ver)mogendheden moeten wezenlijk gebaseerd zijn op
oneindigg uitgestelde erkenning van aheriteit.

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

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

dee fysisch mogelijke wisselwerking (Wechsetwirkung, commerciunf) tot elkaar" dat wil zeggen
datt ze zich in de situatie bevinden "tussen het ene en het andeie volk, om zich aan te bieden voor
omgangomgang met elkaar, en een volk heeft het recht om een poging daartoe te doen, zonder dat de
uitheemsee (der AuswOrtige*) het recht zou hebben hem als vijand te bejegenen - Dit recht, in
zoverree het betrekking heeft op de mogelijke vereniging van alk volkeren, met het oog op een
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zekeree algawme wetgeving omtrent hun mogelijke omgang, kan het kosmopolitisch recht (ins
cosmopoliticum)cosmopoliticum) worden genoemd (§62).
Hett is duidelijk dat het redelijke Factum en de Idee, de interventie, en het doel waardoor
hett interstatehjke verkeer redelijkerwijs wordt voortgedreven, door Kant niet alleen als
mondialee vredestoestaffc/wordt beschouwd maar - op basis van het genealogische schema
-- als absolute norm van 'zuivere oprechte vriendschap'. Wie moet nu het eerst met wie
delenn (en wie splijt wie)? Voor Kant is "vriendschap een naakt idee", en hoewel zelfs een
idealee relatie nog "niet al het levensgeluk tot gevolg heeft" en trouwens een
nietsverhullendd idee is dat in de dagelijksee praktijk "onbereikbaar" is, is het toch een
"doorr de rede opgedragen (aufgegeben), wel niet een gewone, maar eervolle plicht "om
diee vriendschap na te streven (6: 469, §461).
Dee vraag van Derrida: "kan er zonder deling (partage) en zonder wederkerigheid

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

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

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

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

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

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

kunnen worden

"achter

de

ogenschijnlijke

incoherentie

van

de

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

11

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

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

80; B 106 ). Het betreft een lijst

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

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

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

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

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

Maiquarö toevoeging van "slechts" co(fcn
mett het antwoord dat Kant in zijn Logikfonmdeertnaar *awi*««fitig van de volgende vier vragen: Wat
kann ik weten? Wat moet ik doen? Wat mag ik hopen? Wat is de mens? "De eerste vraag beantwoordt de
metafysica,, de tweede de moraal, de derde de religie en de vierde de antropologie. In de grond van de
zaakk zou men alle vragen echter ook tot de antropologie kunnen rekenen, omdat de eerste drie vragen
betrekkingg hebben op de laatste" (9:25). De laatste is bet parergon dat zich niet zuiver buiten het ergon
bevindt,, het is niet 'slechte' een hij- of nawerking He* nan-iym - de menselijke maat - heeft a priori de
functiee van omsluiting die minstens even stringent is als het categoriale kader. Wanneer een "logica van
hett parergon" (VEP, 85) op de voet wordt gevolgd, blijkt stap voor stap dat die ™»mriiji«> maat in de
grondd (en reeds in de zool) mateloos is. 2 e ook mijn artikel Reflectie en deconstructie: Kant en Derrida.
in:: Algemeen Nederlands Tijdschrift voor Wijsbegeerte, Afl.2, April 1994,89-110.
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verschiltt het gebied van het religieuze denken niet van het denken zonder meer"1. Moet
reedss de veronderstelling van gestolde eigenschappen - of welhaast: gestolde zelven in
éénn architectuur - noodzakelijk en onvermijdelijk leiden tot de observatie van een of
anderee voltooiing of vervulling? Greimas, in het bijzonder in reflectie op het negende
hoofdstukk van Structurele antropologie, beantwoordt deze vraag bevestigend: "De
fundamentelee inventaris van semische categorieën (l'mventaire fondamental

des

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

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

1

AA contre-courant, in: Le nouvel observateur, 25 januari 1967,31.
Greimas, Du Sens, 161.
33
In de Mythological wordt deze gedachte voortgezet, maar het 'principe' wordt verruild voor
'interpretatie':: "Men kan nooit een interpretatie postuleren: zij moet uit de mythen zelf voortkomen, of
uitt de etnografische context, en als het enigszins mogelijk is uit beiden" (RC, 172). Daarmee is de
tegenspraak,, vannit Vantfoans perspectief, tussen aprioriteit en emprie afgezwakt
44
l i e t smaakoordeel zelf postuleert niet ieders instemming (want dat kan alleen een logisch algemeen
oordeell doen, omdat het argumenten kan aanvoeren)" (KU, 54).
22
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aanschouwen,, leidt tot een dubbele nieuwe mogelijkheid: de gestolde vormen van
esthetisch-ethischee intuïtie kunnen gekend worden omdat het altijd beperkt geldig
breiwerkenn betreft, toevallige etnL In elke gemeenschap werken voor de insiders
verborgenn restricties die de (etno)logisch gevoelde grond en de idee van ieders
instemmingg bepalen. Om nog eens de kernachtige formulering van Lévi-Strauss te
herhalen:: "de rede zelf; zoals Durkheim en Mauss reeds begrepen, is eerder een product
dann een oorzaak van culturele evolutie" (RE, VA, 34). Maar hoe worden nu die mentale
structurenn van een plaatselijke fictie blootgelegd en geobserveerd? Vanuit welk
standpunt?? Wat drijft het restrictieloze restringeren?
Inn aansluiting op het vorige citaat uit Rauw en gekookt stelt Lévi-Strauss dat de
antropoloogg - als mens behorend tot een sociaal milieu, een cultuur, een regio en een
historischee periode - gericht is op de structurele verschillen tussen talloze systemen, om
zo o

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

11

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

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

11

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

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