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5.. CIRKELS VAN HET DENKEN, HET RESIDU, EN DE REST.

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

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

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

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

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

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

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

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

11

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

en

de

narratieve

context

en

anderzijds

het

gegeven

van

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

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

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

MIMS)

van de posities tussen vrouw-gever en

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

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

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

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

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

alless dos «amwAangt- tabaksrook brengt wikte zwijnen voort, die vlees leveren. Opdat dit vlees
gnrv^iM-HHfawi«mitten, mnet een nestrover het kookvuur van een jaguar krijgen; om tenslotte van
dee jaguar af te komen moet een andere nestrover het lijk van de jaguar verbranden in een haard,
waardoorr hij tabak creëert" (RC, 106).
Dee seksueel-culinaire vuur-cirkel is gesloten, maar het is slechts een eerste cirkel in het
'rozet'' van talloze cirkelgangen van de mythologische jachtvelden Het lijkt er soms op
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datt het oude Zuid-Amerikaanse denken een beweging maakt - zonder het a priori
centrumm - die reeds terug te vinden is in Cicero's De Offidis: "we should regard
ourselvess as ... surrounded by a series of concentric circles. The first circle is drawn
aroundd the sett; the next takes in one's immediate family, then follows the extended
family;; then, in order, one's neighbors or local group, one's Mow city dwellers, and
one'ssfellowcountrymen. Outside all these circles is the largest one, that of humanity as a
whole".1 1
Jean-Claudee Fraisse heeft de egologische - ook kantiaanse - circulaire dynamiek
vann verwantschap reeds beknopt getypeerd als "een 'cirkel van het zelf, waarvan de
eerstee persoon het centrum is, en die zich op progressieve wijze uitbreidt".2 Ook door
Fraisee wordt verondersteld dat, idealiter, niets of niemand als vreemd of vreemdeling
hoeftt worden beschouwd, zolang deze circulaire logica in werking is.
Inn allerlei genres reconstrueert Lévi-Strauss mythische cirkels. Soms gaat het om
parodieënn op de mythe van de 'nestrover', waarbij niet vogels of eieren worden
gevonden,, maar de schaduwen ervan. Li de Amerikaanse mythen schijnt er niets zo
lachwekkendd te zijn als iemand die de schaduw voor echt aanziet, of iemand die de
schaduww van de prooi, in plaats van de prooi zelf, najaagt. Op grond van deze informatie
kunnenn we een andere cirkel ontwaren, uitgaande van een Warao-mythe over "de
oorsprongg van sterren" (Ma). Deze mythe vertelt het verhaal van twee broers die boven
inn een boom een bovennatuurlijk vrouwelijk monster bespioneren, die onder hen in de
rivierr aan het vissen is (de ene vis eet ze op, de andere doet ze in de mand op haar rug).
Onderr de boom aangekomen wil ze iets pakken, de schaduwen van de jongens, die ze
vermoedelijkk voor vissen houdt. Vanwege de vreemde bewegingen die ze daarbij maakt,
schiett de jongste broer in de lach. Het monster richt haar blik omhoog en ontdekt de
jongens,, zij stuurt giftige mieren naar boven, die de jongste zodanig bijten dat hij zich in
hett water moet laten vallen, waar de vrouw hem vangt en opeet. Even later vangt ze ook
dee oudere broer en stopt hem in haar vismand. Thuisgekomen verbiedt zij haar dochters
inn de mand te kijken, ze zijn echter ongehoorzaam en de jongste dochter wordt op slag
verliefd.. Om de vraatzuchtige moeder uit te schakelen verzint de jongeman een list zodat
zijj wordt opgegeten door een haai of een alligator. De oudste dochter wil haar moeder
11
Manila Nossbaam. "Kant and ootmopotttanian", in: Perpetual Peace, Essays on Kants Cosmopolitan
Ideal,Ideal, (James Bahman, Matthias LDtz-Badnmmi! ed.), Cambridge/London 1997,32-33.
22
Jean-Claude Fraisse, Phllia, 40.
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wreken,, waarop de held zich uit de voeten maakt met haar aantrekkelijke jonge zuster, ze
vluchtenn samen een boom in, zij eerst en hij volgt, maar hij is niet snel genoeg en zijn
beenn wordt door de oudste zuster afgehakt. Getransformeerd tot sterren, zijn de held (de
Hyades),, zijn vrouw (de Pleiaden) en zijn afgehakte been (deriemvan Orion) nog steeds
tee zien.
Dezee laatste mythe kan beschouwd worden als de water-variant van de nestroverjaguar-mythenn (en dus in die zin reeds een simulatie van Mi met gebruikmaking van het
vocabulairee van de Ge-variaties M7-12, waarbij echter dit keer de held de oudere van twee
broerss is). De algehele bedoeling lijkt te zijn dat dezelfde verticale relatie, in plaats van
mett een fatale scheiding (zoals in M1-12), gepaard gaat met een fatale vereniging, waarbij
hett mannelijke vuur-monster (de jaguar) transformeert in een water-monster met een
vrouwelijkee identiteit. In alle gevallen bevindt de held zich hoog in een boom in de positie
vann prooi, waarbij hij zich passief of actief kenbaar maakt aan de antagonist (de nestrover
spuugdee soms ook uit de boom naar de jaguar waardoor hij zijn aandacht trekt (M9),
somss is er ook sprake van een volledige disjunctie (beiden weigeren samen te werken);
"opzettelijkk of niet, de held gedraagt zich op een provocerende manier" (CC, 127; RC,
119). .
Veell mythen verwijzen naar "indiscreet gedrag" (conduite indiscrete, CC, 127;
RC,, 119), onbeheerstheden, waarop straf in de vorm van stomheid of onmondigheid
(somss door het uitrukken van de tong, M32) volgt,. Tussen enerzijds de Warao-mythe
overr de oorsprong van sterren (M») en anderzijds een Bororo-mythe over de oorsprong
vann sterren (M34) kan nu de reeks over de oorsprong van vrouwen worden geplaatst
(M30.32),, waarmee het gedrag van de nestrover kan worden gedefinieerd: dit gedrag
kann precies tussen (è egale distance entre) twee vonnen van desastreus gedrag worden geplaatst,
vairwegee poshieve of negatieve buhenspori
opvat,, te provoceren of te bespotten (hard uitlachen); hetzij door te weigeren met hem te
communicerenn door zich doof of blind voor te doen, dat wil zeggen, door ongevoelig (insensible)
tee zijn. Welke betekenis hecht het myünsche denken aan deze tegengestelde vormen van gedrag?
(CC,, 128; RC, 120).
Hett antwoord op deze vraag leidt tot de storting van deze cirkel. Het thema van lachen in
relatiee tot de dood, ofwel fataal lachen, komt in tal van mythen voor (M36-42) dikwijls
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gerelateerdd aan vleermuizen (maar ook aan apen) die kietelende bewegingen maken, of
diee de "schedel splijten" (RC, 123) van de helden. Het lachen krijgt soms een equivalent
inn scheten (Ma). Een reeks mythen maakt het nu zelfs mogelijk een relatie te leggen
tussenn "lachen en diverse modaliteiten van lichamelijke openingen" (RC, 125).
Doorr kietelen kan zoals gezegd fataal lachen teweeg worden gebracht. Het ligt in
ditt verband ook voor de hand om een verband te leggen met een verzameling 'fatale'
openingenn - niet alleen die van de mond. Op het motief van de getande vagina van de
jaguarvrouww is reeds gewezen. In een andere Bororo-mythe (M3J) bevinden zich een
aapachtigee held en een soort guinese big in een kano, waarin het vraatzuchtige knaagdier
eenn gat vreet (fatale opening van een cultureel artefact, de inversie van een opening in een
natuurfijkk lichaam). De aapachtige bezit vuur, een jaguar wil het vuur hebben en vreet de
aapp op, maar de aap weet zich met zijn mes uit de buik van de jaguar een weg naar buiten
tee snijden (een dodelijke lichamelijke opening). De fatale of desastreuze openingen blijken
dikwijlss verband te houden met "niet-gemediatiseerde conjuncties" (CC, 140; RC, 132).
Hett antwoord op de hierboven gestelde vraag, welke betekenis het mythische
denkenn hecht aan de tegengestelde vormen van gedrag, luidt nu: in beide gevallen is er
sprakee van negatieve (disjunctieve) of positieve (conjunctieve) bemiddeling. Het
mythischee denken hecht kennelijk de meeste waarde aan het doel, nnm^ijlc de
bemiddelingg zei/, contraire wegen zijn voor dit doel schematisch equivalent. Op basis van
eenn grote hoeveelheid ander vergelijkingsmateriaal kan er nu een diagram worden
gemaaktt (RC, 132) waaruit blijkt dat de laatste Bororo-mythe over de oorsprong van
vuurr (M35) en de Gé-mythen over hetzelfde thema (M7.12) "rigoureus symmetrisch"

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

Hett lacunaire schematisme ofwel de beweging van de supplementariteit
Onvermijdelijkk zijn er bij het leggen van de meest evidente verbanden "lacunes" (lacunes,
CC,, 143; RC, 134) ontstaan of overgebleven. Om die reden noemt Lévi-Strauss zijn
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bewgsvoeringg "partieel en provisorisch"; "belangrijke fragmenten zijn buiten
beschouwingg gelaten", en daarom zijn de gedemonstreerde relaties niet "absoluut
overtuigend";; hij trekt hieruit de conclusie dat zijn methode "alleen geldig is op
voorwaardee dat deze uitputtend is (d'etre exhaustive)", want anders zou het gevaar van
"arbitrairee interpretaties" op de loer liggen (CC, 155; RC, 147). De structurele analyse
wordtt gemotiveerd

door

compensaöedrang

die

zich

manifesteert

als

een

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

overeenkomsten die een opmaat vormen voor de centrale vraag

diee de structurele zoektocht tot nu toe heeft gemotiveerd: "Waarin komen de
referentiemythee (Mi) en de Gé-groep over de oorsprong van vuur (M7-12) overeen?" (RC,
136).. Op het eerste gezicht betreft de overeenkomst alleen de episode van de nestrover.

11

De tweede zin in dit citaat ontbreekt in de Engelse vertaling.

336 6

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

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

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

11

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

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

11

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

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

Hett inerte residu of de structurele imperatief.
Dee vergelijking tussen de Bororo en de Gé heeft tot de voorlopige conclusie geleid, dat in
"hett mythologische denken van Zuid-Amerika" (RC, 188) twee typen water en twee
typenn vuur voorkomen, die beide zowel destructief als creatief zijn, wat wil zeggen dat
hett geen toevallige gegevens zijn, maar mythemen, die verwisselbaar zijn (permutaties),
off waarvan verwisselbaarheid (permutabilitê) de logische <*g«n«frjip is. Zo kunnen de
Bororoo (Mi) en de Sherenté (Mu) als eikaars transformatie en zelfs als een soort logische
ketenketen begrepen worden (Seherenté: vuur -* sterfelijkheid; Bororo: sterfelijkheid ->
water).. Wat voor de mythische bundeling van mythemen geldt, geldt ook voor de
verzamelingenn van mythen: "In alle opzichten nemen dus de mythologieën van de Bororo
enn de Sherenté, met betrekking tot de overgang van natuur naar cultuur, extreme posities
is,, terwijl de mythologie van de andere Gé-stammen zich in een intermediaire zone
bevinden"" (RC, 194). Alle permutaties konden tot nu toe door middel van de 'spil' van
dee Ge-mythologie worden uitgevoerd, en dat leidt tot de conclusie dat alle codes
overeenkomstigg de vijf zintuigen van het zelfde type {du même type) zijn: het mythische
denkenn gebruikt "opposities tussen zintuiglijke kwaliteiten, die aldus promoveren
(promues)(promues) tot een waarlijk logisch bestaan (ó wie veritable existence logiquej (CC, 172;
RC,, 164).
Vrijwell aan het einde van Rauw en gekookt komt een "bloot feh" naar voren dat
eenn waarlijke sleutel vormt tot de méme-logica die het ritme bepaalt tussen het continue
enn discontinue. Er is in het voorgaande gebleken dat in de Mythological, evenals in De
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elementaireelementaire structuren, een rigoureuze convertariliteit wordt beoogd. Om het oerwou
vann mythemen inzichtelijk te maken is een soort progressieve schematisering en
analogiseringg kennelijk noodzakelijk, en dit proces moet als het ware zijn voltooiing
vindenn in één hoofdtooi, een ritmisch systeem van openen en sluiten (une donnée

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

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

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

11

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

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

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

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

(deficiënte)(deficiënte) als excessief en overvloedig (surabondante) is. De opossum (een buideldi
tussenn de 70 en 90 centimeter lang, CC, 179; RC, 171)figureertin tal van mythen als een
ambiguu wezen. Huxley geeft hiervoor een naturalistische interpretatie en schrijft de
ambiguïteitt toe aan de gevorkte penis (Ie penis du sarigue est/ourchu, CC, 179) van het
dier,, waaraan een vermogen tot het verwekken van tweelingen zou zijn toegeschreven.
Huxleyy wijst ook op de schijndood-reactie van het dier in geval van gevaar (RC, 173).
Lévi-Strausss wijst Huxley's interpretatie van de hand: "niets lijkt me onbetrouwbaarder"
(ibid.).. Voor een beter inzicht in de ambiguïteit van de opossum (zowel man als vrouw,
levenn en dood etc.), kunnen we beter een excursie maken naar een belendende groep
mythenn waarin de schildpad (als invariante opponent) triomfeert over respectievelijk de
jaguarr (de meester van het vuur), de alligator (de meester van het water) en de oposssum
(alss uitwisselbare term). De schildpad is de meester van verrotting: hij kan zelf niet
verrottenn of hij eet verrot voedsel. De alligator eet verrot vlees in water. De belangrijkste
oppositiee blijkt te bestaan tussen datgene wat erg stinkt en datgene wat niet stinkt, tussen
verrotbaarr en niet verrotbaar. De opossum is als permutatie van de 'schildpad' een
intermediairr daarom een ambigu wezen. Resteert nog een deelvraag: waarom moet de
Ster-vrouww transformeren in een opossum om eetbare planten (bijv. mals) te scheppen?

347 7

Inn alle mythen was verrotting de inversie van gecultiveerde planten en omdat de
opossumm tegelijk met rooster- en rottingsstank wordt geassocieerd, is de opossum ook
inversieff gekoppeld aan "anti-landbouw, die tegelijkertijd pre- en prolandbouw is" (RC,
183).. De opossum is een ambigu wezen in de 'omgekeerde wereld', de wereld waarin de
natuurr zich bevond voorafgaand aan de menselijke beschaving, en in die wereld was de
opossumm een instrument, het middel waarmee de mens landbouw kon bewerkstelligen. In
ditt opzicht vormen de Gé mythen een "coherent systeem van thema's die in alle andere
contextenn gedissocieerd voorkomen" (RC, 183): enerzijds het huwelijk van de Stervrouww met een sterveling en de oorsprong van gecultiveerde planten; anderzijds de
ontdekkingg van voedseldragende bomen en de oorsprong van de dood of sterfelijkheid.
Dee begrenzing van deze Gé-groep is gemarkeerd door inversies bij
gemeenschappenn ten zuidwesten en ten noorden ervan. Het motief van het 'anti-vuur' (de
storm,, het destructieve water) zet zich nu op dubbel-getransformeerde wijze voort in de
voedseldragendee boom, zoals ook de 'bunia- vogel' als "stinkende vogel" duidelijk de
"opossum-functiee overneemt, gecodeerd in omithologische termen" (RC, 185). Ik zal dit
duizelingwekkendee cirkelpad niet verder volgen. Nadat Lévi-Strauss aan zijn betoog nog
eenn vergelijking tussen de Indiaanse en de Griekse mythologie toevoegt ("die elkaar
reflecteren",, RC, 239), maar dit keer met behulp van astronomische en kosmografische
codess (die "niet meer waar zijn dan de andere codes" (RC, 240), komen we in het
hoofdstukk Pièce chromatique terug bij het thema van de opossum, waarbij de 'opossum'
alss "chromatisch wezen" (RC, 281, chroma in de Griekse betekenis van 'kleur' in relatie
tott de 'regenboog' als oorsprong van ziekte) in alle opzichten ambigu is. De 'opossum'sequentiee blijkt dezelfde chromatische betekenis te hebben als die van de 'nestrover',
waarmeee de mythen in tal van opposities de conjunctieve en tegelijk disjunctieve functie
vann het 'kookvuur' aangeven. Het lijkt me niet overdreven om te zeggen dat hier de
'elementairee structuur' van de mythologica van het koken wordt omschreven:

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

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

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

dat wil

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

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

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

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

vann het stinkdier: wesp'

opossum, en de wesp is de inversie

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

11

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

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

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

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

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

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

'spil',

namelijk

de

dichotomie

aanschouwelijk/abstract

of

ook

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

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

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

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

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

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

Mett soms mozaïek-achtige effecten, werkt de boom als roterend 'centrum' van een
"cycluss van transformaties" (HA, 197) en dient daarbij niet alleen als 'symmetrie-as'
(lijnsymmetrie)) maar ook als 'spil' (puntsymmetrie). Op de cirkel-transformatie (geen
cirkelredeneringg of vicieuze cirkel, maar een kringloop die voltrokken moet worden)
volgtt een gedetailleerde analyse van tal van transformaties, via "hybride syntagmatische
sequenties"" die ook weer moeten resulteren in een "meta-systeem" (HA, 194). Cruciaal is
datt hierbij de boomsoort nog niet nader wordt benoemd - straks zal blijken dat er
tenminstee twee soorten bomen in het geding zijn. Voorlopig staat de circulaire beweging
centraal,, waarbij de boom de spil van allerlei cycli vormt, met de bedoeling om op een
anderee manier te illustreren dat het systeem niet alleen circulair is, maar ook hol (concaafconvex;; convex-convex, etc.).
Eenn bepaalde oppositie dient als eerste mogelijkheid om het holle boomstambegripp te exploreren. Hoewel de 'bij' en de 'boomkikker' volgens de dichotomie
water/vuurr tegengestelden zijn (HA, 168), 'wonen' zij beide om goede redenen in de
boom:: zowel de *bij* als de 'boomkikker' gebruiken de holte in de boom als "schuilplaats
11
De 'stam* heeft een even fundamentele status binnen de structurele als de tnmscende&uue analyse: de
categorieënn zijn volgens de Kritiek van de zuivere rede "de ware standbegrippen" (A 81; B 107). De
fenomenalee contingentie die aan het mvtheem van de (boom)stam kleeft wordt volstrekt gereduceerd
doorr zyn uryftcrniathpBnartscte
spcrnVicrr karakter van te dcehnatiy
hethet oordeelsvermogen).
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tegenn de jaguar* (HA, 197). Deze schuilplaats transformeert later in een val voor de
jaguarr (zoals ook bij het dolle homngmetsje).

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

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

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

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

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

van de

'holle wereld'

met

zijn

dominante

mythomatica

van

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

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

11
2

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

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

M^kmd, zusje mijn,

Songee a la douceur

Hoe moot zou het zijn

D'aUerr la-bas vhrre ensemble!

Om samen te leven daarginder!

(MC,, 254)'

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

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

als "interne

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

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

van alle vorige

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

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

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

11

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

Eenn reeks onvoorziene giften.
Dee prijs van simplificatie en reductie, die nu eenmaal voor een bepaalde leesrichting
betaaldd moet worden, rendeert gelukkig ook nog op een andere manier. Er kan namelijk
terter afsluiting van het systeem een relatief makkelijke weg worden gevolgd (het zou ook
anderss kunnen, maar dan "ten koste van een extra inspanning voor de lezer (auprixd'un
efforteffort supplementaire pour Ie Iecteur)n(MCt 326). Allerlei geboden en verboden in relatie
tott de geluiden in het oerwoud vormen "een algeheel systeem van verschillende assen"
(HA,, 324) die, als "structuur van de akoestische code" (HA, 328), in een prisma kunnen
wordenn weergegeven. De mythomatica van de holle vormen krijgt, zoals gezegd, haar
beslagg in een subreptieve bouwkunst. Het prisma is de eerste 'bouwsteen* van een
bouwkunstt van holle, akoestische systemen: holtes van taailichamen en andere
akoestischee lichamen. Omdat "het structuralisme volstrekt teleologisch is" (HN,615; NM,
687)) kunnen ook de allerlaatste lacunes, die de honing- tabakmythologie nog scheiden
vann de verzameling mythen over voeding, worden in- en aangevuld. Ze omlijsten de
hoofdschotell (wellicht ten overvloede: met 'hoofdschotel' bedoel ik de eerste
paradigmatischee verzameling M W 2 , georganiseerd door de relationele categorieën 'rauwgekookt'.. Die verzameling wordt hier overigens opgerekt: Mi-20, zie: MC, 258; HA, 302)
Dee meticuleuze uiteenzetting van de akoestische code heeft vooral de bedoeling
omm een maximaal effect te bereiken met een akoestisch detail uit de Tereno-mythe MM
(ziee hierboven). Tijdens de analyse van de cyclus van destructief vuur-^ tabak -* vlees ->
kookvuur-»» jaguar -> destructief vuur (in M7.23) "was het niet nodig te wijzen op een
detaill van M24, dat echter nu in een algehele zoektocht naar herstel, rekening houdend
mett de voorgaande overwegingen, op de voorgrond moet worden geplaatst: de held slaat
zijnn sandalen tegen elkaar om makkelijker honing te kunnen vinden" (HA, 334-335). Hij
roeptt met andere woorden om honing door middel van een lokkende "kloproep" (appel
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cogné).cogné). In de woorden van Derrida: Lévi-Strauss heeft een 'roep' verstopt in dezelfiie act
waarmeee hij een 'ontbrekend motief (CC, 72) ontdekte.
Middenn in een mythe, die centraal stond in de demonstratie van de vuurcirkel,
verschijntt zo paraleptisch een centraal motief van de honingmythologie. Op basis van dit
akoestischee detail blijkt er een logische, en wel eeafono-oto-hgische1

relatie gelegd te

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

spelen

akoestischee tekens en de akoestische code een cruciale rol, maar vooral in het laatste deel
vann Van honing tot as (De instrumenten van de duisternis) is de aandacht gericht op tal
vann muziekinstrumenten waarmee de akoestische dialectiek van holle en massieve vormen
kann worden voltrokken: ritmes, fonologische schema's in relatie tot zogenoemde
idiofonenn - akoestische instrumenten als rammelaar, snorrebot, stampstok, sistrum,
klepperr etc. - die het holle stambegrip verder schematiseren.
Omm deze aspecten als ontbrekende puzzelstukken (parties manquantes, MC, 395;
HA,, 459) op hun plaats te kunnen laten vallen, moet het akoestisch systeem van het holle
houtt eerst worden uitgebreid, bijvoorbeeld met behulp van een Tukuna-mythe Msw
11
In Otobiographies staat het taalspel van auto-oto centraal, kortweg te karakteriseren als bet 'ik' dat
naarachzelfhiiitot,OTzichzi^toespr^ ^
inett vernemen ofbegrijr^beharw dan in bet be^
zdff niet is. Derrida gebruikt de term "dislocatie". Dat het awditkw aspe<«, en daannee de thematiek van
Aiythohgica's^<paó<mfmsiiifatécaigg^e
dee otologic, aan het einde van het tweede deel van de
vann een afsluiting moet oproepen, de suggestie van een mytho-oto-logischc zelf-gehoorzaamheid, kan ik
niett als toeval zien. De ototogisch-otonoom gestelde grens tussen tntimrsivfcmftwl en empirisch is wel
verplaatstt Derrida trekt uit een dergelijke verplaatsing de volgende conclusie: "waar bet paradoxale
probleemm van de grens wordt gesteld, daar wordt deze l ^ d ï e ... eenessentfeofeentianscendentaliteit
zouu scheiden van een r^Tiarh feit, of.. een empirischfiatvan iets dat niet empirisch is - daar wordt
dezee lijn zelf onduidelijk. De «nattering wordt gespleten: de eenheid, de identiteit ervan wordt
onplaatsbaar.. Wanneer de identiteit een dislocatie is, dan moet ook het probleem van de autos, van het
autobiografische,, volledig opnieuw worden herzien", The eat of the other. Otobiography, Transference,
Translation,, 44-45.

374 4

waarinn een instrument voorkomt - een klepper (cktquoir) - dat een typisch geluid maakt,
eerderr een lawaai overeenkomstig het geluid van de sandalen in M& (en vermoedelijk
hoordee ook de hoofdpersoon in M303* dit kleppergehiid). In MM3« worden ook drie
verschillendee boomsoorten genoemd waarvan de kern wordt gebruikt voor de
vervaardigingg van muziekinstrumenten (de schors voor kledingstukken en maskers).
Vanuitt een aangrenzend taalgebied komen we meer te weten over de soorten: "De Tupinaamm omvat verschillende soorten waarvan de Cecropis peltata, de trommelboom, het
vaakstt in de literatuur voorkomt. Deze boom wordt zo genoemd omdat zijn stam van
naturee hol (naturellement creux) is en geschikt is om dat instrument, evenals de ritmestok
(Ie(Ie baton de rythmé) en de hoorn {la trompe\ te maken" (MC, 314; HA, 364). Bij de
Bororoo komt ook een soort klepperinstrument voor, dat wordt echter niet van een holle
stamm van de embaüda boom, maar van bamboe gemaakt (ook van nature hol). De
parabaraparabara is een instrument bestaande uit een bamboestok die over een lengte van dertig é
vijftigg centimeter is gespleten. Bij tal van ceremonies (begrafenis, installatie van een
nieuww opperhoofd, bruiloften) klinkt het "droge, ratelende geluid" van drt instrument
(MC,, 320; HA, 371). De Tereno gebruiken een soortgelijk instrument waarbij twee
stokkenn tegen elkaar worden geslagen (bate pau in het Portugees, een associatie met
vuurstenenn ligt voor de hand). De Uitoto geloven dat zij contact maken met hun
voorvaderenn als ze met hun voeten op de grond stampen. En dat brengt ons wederom,
semantischh gezien - twee voeten, twee oren - dicht bij het klopgehiid van de twee
sandalenn in M24, een geluid dat ook "de conjunctie van de held en honing moest
bevorderen";; "in M194.195 wordt dezelfde conjunctieve rol gespeeld door de specht"(HA,
372).. Er kan overigens met M3Jo nog een vierde boom aan het rijtje worden toegevoegd,
ditt keer gaat het om het beroemde "bois de braise" waar Brazilië haar naam aan dankt
(MC,, 323; HA, 374). Van dit zeer harde en fijngenerfde hout wordt onder andere
drumstokkenn gemaakt. In M310 zingt de demiurg Dyai terwijl hij zichzelf begeleidt door
mett dergelijke stokken op een stuk bamboe te slaan.
Tott nu toe zijn er drie soorten percussie-instrumenten onderscheiden: de klepper,
dee ritmestok en de holle trom (met de massieve druinstokken). Deze groep
muziekinstrumentenn is homogeen, in de zin dat zij allemaal een discontinu geluid maken,
zee bestaan ook allemaal uit twee onderdelen, vervaardigd uit hol of uitgehold hout (in de
Chaco-mythenn bestaat een homologie tussen de uitgeholde (évidé) stam, het vat voor de
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medee en de trom). Maar binnen deze verzameling zijn ook zeker naar vorm en gebruik
verscholenn en contrasten aan te wijzen. De instrumenten kunnen in een dubbel
geïnverteerdee relatie tot elkaar worden geplaatst:

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

Hett rituele gebruik van de parabóra heeft de disjunctieve

functie om een demon te

verjagenn of uit de buurt te houden, terwijl in M310 de klepper door de jaguar wordt
gebruiktt om een conjunctie tot stand te brengen tussen een menselijk wezen en demonen
(allee akoestische functies zoals in het voorgaande uiteengezet, herhalen zich dus op een
'hoger'' religieus niveau). Bij de Guarani blijken twee soorten stokken voor te komen: de
enee stok is een symbool van macht, de commandostaf, uit de kern van de boom
HolocafyxHolocafyx balansae gesneden {Ie bdton de commandement, mannelijk attribuut, wellicht
eenn stampstok) en de ritmestok van bamboe, een vrouwelijk attribuut. Omdat met deze
stokkenn een seksuele differentie is ingesteld, en de eerste stok geen muziekinstrument is,
moett er - logisch gesproken - nog een mannelijk muziekinstrument worden onderscheiden:: "Het masculiene muziekinstniment is dan de rammelaar {Ie hocheff

(MC, 333).

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

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

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

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

sistrum-functie

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

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

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

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

kosmologisch

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

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

11

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

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

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

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

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

11
Equivalent voor dit woord - mogelijk afgeleid van het Franse manque - is kreupel of lam. Fraai van het
woordd boiteux is, dat er bois in doorklinkt Maar de meest exacte betekenis van boiteux gaat toch in de
richtingrichting van gebrek. Littrébrj boiteux. "Qui manque de nombre". Van Dale 2egt over mank: "kreup
doorr ongelijke lengte der benen gebrekkig lopende". Er kan ook aan 'houterig' gedacht worden. Een
vergelijkingg kan overigens ook mank gaan.
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oudee Chinezen geloofden dat met de komst van het droge seizoen de aarde en de hemel
ophieldenn met communiceren"(HA, 462). Behalve ten behoeve van een generalisatie om
mankzijnn in het algemeen te associëren met seizoenswisselingen (uiteraard zijn de
gegevenss te schaars en gefragmenteerd (trop rares et fragmentaires)) is het voor de
finalefinale cirkelgang van de structurele analyse vooral relevant dat in een Bororo-mythe M3
dee hoofdpersoon traag loopt omdat hij vervalste (contrefaites1) benen had: deze held
blijktt ook mank (poiteux) te zijn, hij hinkt in een alternerend ritme. Het gaat om niets
minderr dan "de zelfde semantische context" (Ie même contexte sémantique, MC, 399;
HA,, 464): "als altijd en overal het probleem bestaat uit het verkorten van de ene periode
vann het jaar ten gunste van een andere - hetzij het droge seizoen om de komst van de
regenn te versnellen, of andersom - kunnen we dan in de kreupele dans (la danse

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

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

11
Ik merk slechts op dat hier 'valsheid' als cruciale eigenschap wordt begrepen - namelijk van een middel
teXteX functioneel mank gaat, waarbij dus de instrumentele dichotomie van functie en disfunctie een
'hogere'' functie dienen - en als quasi-onvoorziene gift van een uitzinnig ruilmiddel. Dit mythologische
ruilmiddell en de structureel onvoorziene 'gift' verschillen volstrekt - cultnreel, semiotisch, logisch,
literairr - van de valse munt in het verhaal van Baudelaire, Lafausse monnaie (Het valse geld, De valse
munt)) dat juist een dissemische rol speelt in De tijd geven. Van belang lijkt vooral dat de structurele
valsheidd het monetaire systeem altijd in 'orde' brengt, en in evenwicht, dit systeem wordt immers
fundamenteell gereguleerd door het egalitaire schema. Derrida's deconstructie van de valse munt toont
daarentegenn aan dat het monetaire systeem (waarin echt en vals immanent verbonden zijn), gebaseerd is
opp een radicale arbitrahteit, en daarom wezenlijk instabiel is, het is en blijft een effect van een excessief
gelooff dat altijd in dis-krediet kan worden gebracht.
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phénomènes)phénomènes) zich aftekent boven elk van deze aspecten uit, die we aanvankelijk gen
warenn met die realiteit te verwisselen. Deze realheh verschuift van inhoud naar vorm, of
preciezer,, naar een nieuwe manier om de inhoud te begrijpen die, zonder deze te
ontkennenn ofte reduceren, de inhoud vertaalt in termen van structuren "(MC, 401).
Dee modaliteiten van het "holle ding" (zoals de oude Mexicanen het menselijke
hoofdd al noemden (la chose creuse, MC, 402; HA, 467)) zijn in het voorgaande uitvoerig
besproken,, maar nu is het zaak hoe het gebrek als een modaliteit van holheid kan worden
begrepen.. Door middel vann schematisering van de tot nu toe besproken holtes en lacunes
kann de vorm van de kalebas, volgens de dichotomie interieur/exterieur, gerelateerd
wordenn aan een pure (symmetrisch heilige) inhoud - water - resulterend in een chiasme
vann "zes principiële modT (HA, 468-470). De schil van de kalebas markeert op deze
wijzee steeds de grens tussen dke interne lacune en een extern mytheem, maar ook tussen
elkee mogelijke externe lacune en elke intern mytheem. Men moet niet vergeten dat les
hochetshochets en calebasse altijd bi-dimensionaal zijn; ze reflecteren dus puur formeel alle
mogelijkee voorafgaande reflexies, van honing en tabak, regen en zon, maar uiteraard ook
hett dolle meisje en de garcon cloitré, natuurlijk en bovennatuuriijk, zinnelijk en
bovenzinnelijkk etc.: "de differentiöe tussenruinites (les écarts différentiels) waarvan de
mythenn gebruik maken, zijn niet zozeer inherent aan de dingen zelf (dans les choses
mêmes)mêmes) als wel aan een lichaam van gemeenschappelijke eigenschappen (uw corps de

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

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

en

22

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

11

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

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

De systematische geest

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

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

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

11
22

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

Vévénemenf

(PA,, 86; 68). Dit is geen wanbegrip of verhaspeling van de logica van de uitgesloten
derde.. Het spreekt voor zich dat het hier ook niet gaat om het begrip van gebeurtenis

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

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

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

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

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

ÉvénementialitéÉvénementialité is de 'grond' van "ilfeut",van een verpÜcht voelen, een moeten,
dee absolute zekerheid van relationaliteit. Vurig gewenste, maar nooit te calculeren of te
regulerenn ontmoetingen en scheidingen.
Omm het neologistische aspect niet te laten verdwijnen, lijkt mij in het Nederlands
'evenementialiteit** geschikt. De 'i' voor de 'a' moet er een stokje voor steken - evenals
waarschijnlijkk in het Frans van Derrida - dat de Unguïstische of mentalistische associatie
mett 'mentaal' wordt gelegd, alsof die gewenste toestand door de bewuste wil van iemand
kann worden bewerkstelligd. Deconstructie is geen ethiek van de ene goede wil of het ene
goedee taalgebruik.
Dee relatie tot een beweeglijke dissidentie, een residence van een ander denken
kann niet worden losgelaten. Het betreft immers une autre ouverture, een andere opening,
eenn opening naar het andere, of vow het andere, een opening die toegang verleent (/'acces
a)a) of ruimte laat voor een denken (une pensee), dat zelf niet is, maar dat berust op,
resideertt in en voortkomt uit intellectuele, politieke, economische 'omstandigheden',

11

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