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6.. KOSMOPOUTIEKEN VAN DE VRIENDSCHAP.

Dee transcendentale wederkerigheid werd voortgedreven door de imperatief van de
moreel-praktischee rede, zoals ook zo duidelijk blijkt in Kants traktaat Naar eeuwige
vredevrede waarin hij zich als vurig pacifist profileert: "Nu spreekt in ons de moreelpraktischee rede haar onweerstaanbare veto uit: er mag geen oorlog zijn" (6: 354). Op
grondd van dit veto kon Kant de logica van wederkerigheid tussen individuen,
etniciteitenn en staten als een vriendschaps- en vredesmacht begrijpen. Lévi-Strauss
heeftt hoe dan ook aangetoond dat zelfs zonder de drijfveren van het transcendentale
subject,, zonder de a priori insnijding van het blote mes van de rede en zonder het telos
vann de redelijke Idee, het incestverbod een even onweerstaanbare logica impliceert:
allee uitwisselingen zijn effecten van een mythologisch schematisme. In beide
genealogischee schematismes domineert de drang tot een tijdlozefiliatiein de vorm van
broederschap.. Kant en Lévi-Strauss begrepen de anderen, vanuit een soeverein standpunt,, als schakelmomenten van een logica van wederkerigheid.
Maarr de structurele deconstructie heeft tegelijk ook laten zien dat de zuiver
ethischee asymmetrie tussen beschaafde en wilde vriendschap, tussen mannelijke en
vrouwelijkee

vriendschap,

tussen

onze

nationalistische

Gemeinsirm en de

verwantschapsstructurenn in andere leefgemeenschappen, geen hout snijdt. Dit
transcendentalee etnocentrisme, seksisme en nationalisme heeft een absurd indringend
effectt op Kants benadering van wereldvrede en zijn definitie van kosmopolitisme. Hier
stuitenn we op de allerlaatste moeilijkheid, en dat wil zeggen, vanuit de optiek van
zowell Kant als Lévi-Strauss: een weerzinwekkende vrijheid. Hoewel de kosmopolitischee relaties, in de vorm van internationale betrekkingen, onderling niet direct
kunnenn worden gereguleerd door hetzelfde criterium dat het nationale verkeer
reguleerde,, wordt in de zevende stelling van de Idee van een algemene geschiedenis in

kosmopolitischkosmopolitisch perspectief de 'oplossing' van de netelige kwestie toch onomwonde
dee richting van de redelijke Idee geformuleerd; uiterlijk en innerlijk moeten
congrueren:: "Het probleem van de inrichting van een volmaakte burgerlijke constitutie
iss afhankelijk van het probleem van een wetmatige uiterlijke staatsverhouding en kan
zonderr de laatste niet worden opgelost" (8: 24, mijn curs). En dus vraagt Kant zich af:
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all zijn de burger» binnen staatsgrenzen schematisch aanfaungrondwet gebonden, "wat
helptt dat" als "de staat in relatie tot staten zich in ongebonden vrijheid bevindt"?
(ibtd.).. Het probleem van kosmopolitische wetgeving, waarmee Kant in 1784
anticipeertt op de latere Volkerenbond, krijgt in 1795 een vervolg in Naar eeuwige
wede.wede. Daar benadert hij het effect van ongebonden vrijheid op zo'n manier dat de zelfs
frictiefrictie tussen de beschaafde wereld van natiestaten en de andere, wilde wereldbevolkingg pregnant manifest wordt. Het onweerstaanbare veto van de moreel-praktische
redee gaat als volgt venter: "er mag geen oorlog zijn; noch een oorlog tussen mij en jou
inn natuurtoestand, noch een oorlog tussen ons als staten die, hoewel innerlijk
wetmatig,, toch uiterlijk (in relatie tot elkaar) in een wetteloze toestand zijn. (6: 354).
Inn zijnfilosofischeontwerp hanteert Kant een analogie, dat wil zeggen hij wijst
opp aanverwante gebreken 'tussen mij en jou in natuurtoestand' en in de 'uiterlijk
wettelozee toestand' van ongebonden vrijheid. Dit is niet een toevallige samenloop:
volgenss de moreel-praktische rede moet een 'innerlijke doelmatigheid' in beide
toestandenn uitkomst bieden. Schematisch gesproken verloopt het vredesproces volgens
deerichtlijnvan de moreel-praktische rede in stadia van onderwerping: 'hij' werft 'haar'
omm zich beide te onderwerpen aan de algemene contractie van gemeenschap, zo
moetenn aüe verstrooide individuen zich domesticeren en onderwerpen aan de grondwet
vann de natiestaat; de bedreiging van de 'wilde' anderen kan ten dele worden
opgehevenn als zy zichzelf onderwerpen aan hun eigen grondwet, symmetrisch aan de
onzee (volgens beproefd westers model); in een laatste stadium moet de rest van de
'wilde'' voorgeschiedenis van nomadische vrijheid worden onderworpen door de
eenheidd van een supermacht, met onherroepelijk een "Herr" als fysieke persoon in het
centrumm De deconstructie van de mythomatica heeft, behalve de illusie van deze
architectuur,, ook zichtbaar gemaakt dat de instelling van een 'progressieve wet' (de
routee van tabak) noodzakelijk het effect van directe en indirecte toe-eigening met zich
meebrengt.. Met andere woorden, het streven naar totaal 'herstel' van een
kosmopolitischee architectuur als "Gedankending" eindigt in volstrekte inertie of in een
totalee fiuïdrteh: een diabolisch mengsel dat, tegelijk met een excessieve roes, een
extremee braakneiging teweegbrengt. Het werpen, het uh- en inwerpen van de ander:
wijj zqn als teerlingen geworpen en blijven (ver)werpen, tot er niemand in het bijzonder
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overblijft.. Lévi-Strauss heeft de categorische imperatief doorzien als incestverbod,
maarr ook de structurele imperatief tot calculatie van het toeval - alles heeft een zin, of
nietss heeft zin - wordt ook zelf uiteindelijk, onvermijdelijk, de structurele analyse
fataal.. De ongebonden vrijheidd keert weerziimiger dan ooit terug.
Dee logica's van wederkerigheid dienden, a priori en a posteriori, de beginselen
vann onze vrijheid, gelijkheid en broederschap, waarbij gezocht werd naar een logische
moduss tussen identiteit en aheriteh. De wens van één universeel geldige logica van
wederkerigheidd is altijd al het effect geweest van excessieve zelfdrang en een
permanentt verworpen aheriteh. Als de ingeving van evenementialheit - zoals
uiteengezett in de laatste paragraaf van het vorige hoofdstuk - iets heeft opgeleverd dan
iss het wel de gedachte dat de resterende resten van menselijke en onmenselijke relaties
zoo paradoxaal blijken te zijn, dat niets of niemand ooit volstrekt in- of buitengesloten
kann worden, door welke logica of structuur dan ook. Elke logica is reeds a priori een
antwoordd op, een willen-beantwoorden-aan onreduceerhare aheriteh. De autochtone
grondd van een universalistisch en kosmopolitisch imperatief kon niet anders dan als rest
wordenn begrepen - een 'esthetisch' en 'ethisch* spoor van onstuitbare behoeftes, de
drekk van absolute interventie. Al hebben we er tabak van, we blijven uitwerpen. Als
onzee uitwerpselen niet meer dan een fictieve waarde hadden - waarmee ik niet bedoel
datt ze om die reden onzinnig zijn geweest, of achterhaald, het zijn immers zeer
effecteivee effecten - dan is het zeker niet zo dat ze uiteindelijk toch begrepen zouden
kunnenn worden als delen die elkaar completeren, als scherven van een nieuw ensemble
off als wisselwerkingen van een nieuwe, hogere logica of harmonie, gereguleerd door
eenn hyper-proportioneel centrum. De zwarte vriend - de zwarte zwaan - zal wel nooit
onzee vrienden kunnen worden.
Geenn enkel harmoniserend centrum kan de affir-matrix zijn van welke vorm van
wereldgemeenschapp ook. Alle tactische ficties zijn performaties, ontheemdingsstrategjefin,, reacties op oer-ontheemding, gevoelens die nawerken ais effecten van de suggestiee van volstrekte verlatenheid.
Dee evenementialiteit was niet van oorsprong een initiatief van het stabiele
transcendentalee ego en dus kan ook de rest van de evenementialiteit - als
disscheminatiee van anti-interventies - onmogelijk van oorsprong het initiatief van een
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transcendentaall of structureel soeverein after-ego zijn. Die gebeurtenis (als event of
inventieff is evenmin het regelrechte effect van een nulföneem of een puur fenomeen.
Eenn dergelijke eenvoudige voorstelling van zaken gaat voorbij aan de rest: een
absoluutt enkelvoudig substraat (Idee of rest) is er nooit geweest, en referentidoosheid
iss ook nooit met het blote oog waargenomen. De zucht om mythische beslotenheid kan
zichzelff ook nooit volstrekt doorzien. De deconstructie van onze 'gemeenschap' als
autochtonee of autonome inventie nodigt uit tot een toekomende democratie die niet het
effectt kan zijn van een logica van wederkerigheid, geen reddrjk^acrww of "maaksel".1
Dee zogenaamd gebonden en ongebonden vrijheid zijn nooit achterhaald, maar
dee overblijfselen van het wilde denken kunnen ook niet worden herleid tot absolute

reiationaliteit.reiationaliteit. De talloze resten kunnen niet, door middel van een of andere superi
rereconstructie,, als onvoorziene giften of extra gunsten, als puzzelstukken op 'hun'
plaatss vallen, alsof ze elkaar alsnog zouden kunnen completeren en zich uiteindelijk
latenn samenvoegen tot een mondiaal centraal geregeld spiegdkabinet. Eén wereld van
relatiess is irrektioneel, het "ongehoorde verschil" resteert noodzakelijk als
"ongehoordee rest" (GR, 95; 65). Triviale facta kunnen altijd absoluta worden, en
andersom. .
Hett inert en onmondig gemaakte residu is altijd al geschonden onrecht
geweest,, altijd al gewelddadig gepasseerd recht, nooit vereffend - onherstelbaar.
Antropologiee als wetenschap van één sociale force kan met langer bedreven worden
mett het autologische uitgangspunt van een structureel sentiment tot herstel van een
eigenn zuivere wetenschap (de zogenaamd autonome kennis van de antropologie tijdens
dee koloniale tijd was een tragedie, en de neo-koloniale antropologische praktijk na
WOUU van 'going native', was een farce). Het ligt voor de hand dat de radicale
onwetendheidd reeds in de antropologie huist. Geïnspireerd door de imperatieven van
eenn andere kosmopolitiek moet ook antropologie worden begrepen als een
"ontopologie"" (SM, 137; 82). Deze ontopologie is een weten van arteriteit als
difference,difference, als paradoxale topologie van dislocatie, als oneindige splijting van de autoallo-machme. .

11

\ct\^^\2^Gemódwl,y^p^^dcRed\tsUer%2ica^Leervmde<kugd%\2.
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Voorr een dergelijke ontopologie kan de logica van wederkerigheid met meer,
vanuitt geen enkele richting, als eminente weg dienen. Er is niet één force die
geweldlooss is. De deconstruxie van het genealogische schema wijst op de mogelijkheid
vann een vriendschap die niet gedicteerd wordt door het spel van ont-toe-eigening. Als
dee Mythologica's iets hebben aangetoond, dan is het wel de noodzaak van een
kosmopolhiekee force die altijd ook ontbindt. Een force die niet onder één dak
gehuisvestt kan worden. Geen enkele vorm van rdationaUteit kan zich ontdoen van
alteriteit.. Een radicale gesteldheid of toestand van verstrooiing is de enige voorwaarde
voorr de mogelijkheid van een kosmopolitische vriendschap die niet wordt gedicteerd
doorr één nationaal-internationaal kosmopolitisch imperatief van eenwording. 0 e vraag
iss dus: hoe zou voorbij de logica van wederkerigheid, een ander schema van
vriendschapp kunnen worden begrepen als de matrix van andere politieken van
vriendschap,, andere kosmopolitieken?
Dee absurditeit van de hyper-symmetrie noodzaakt bijna vanzelfsprekend tot een
anderee absurditeit: die van een dubbele asymmetrie. Wil er een wereldgemeenschap
vann vrienden bestaan, dan moet deze zwerm zich ook altijd tot andere zweremen
verhouden:: relaties tussen vrienden moeten altijd al zijn bepaald door relaties met de
volstrektee ander, relaties met een derde, relaties tussen vrienden en niet-vrienden,
tussenn vrienden en (nog geen) vreemden, tussen tegenwoordige vrienden en
toekomstigee vijanden. Uh en in welkerichtingenzou nu een dergelijk ethisch gebod
kunnenn wijzen?
Tenminstee uit welbegrepen eigenbelang moet elke wereldmacht - elk zichzelf
benoemendee instantie - inzien dat autologische annulatie van resten leidt tot de
annulatiee van het westen. Een echt buiten westen. Elke macht moet zijn streven
begrijpenn als gebonden aan en ontbonden door absolute alteriteit. Om te kunnen inzien
watt deze andere farce impliceert, gebruik ik de volgende formule van Derrida als
leidraadd voor dit hoofdstuk.

Err bestaat geen democratie zonder respect voor singulariteit of onreduceerbare alteriteit, maar
evenminn bestaat er democratie zonder 'gemeenschap van vrienden' (koina te philoon), zonder
dee calculus van de meerderheid, zonder onderling identificeerbare, stabiliseerbare,
representeerbaree en gelijke subjecten. Deze twee wetten zijn niet te reduceren tot de ene of de
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andere.. Tragisch onverenigbaar en altijd verwoudend. De wond zelf opent zich met dezelfde
noodzaakk waarmee men op zijn vrienden rekent, wanneer men binnen zijn eigen economie zijn
vriendenn telt, daar waar elke ander volstrekt anders i$(laoü tout autre est tout autre) (PA, 40;
22). .

Enerzijdss kan er geen wereldgemeenschap bestaan zonder dat deze een 'gemeenschap
vann vrienden' is, en dus geldt de logica van de meerderheid, gelijkheid en vereniging kortomm de logica van wederkerigheid - voor elke democratische levensvorm. In die zin
iss ook elke democratie altijd al gebaseerd op geweld en de vernietiging van volstrekte
atteriteh.. Krijgt echter die ene logica de hegemonie vanuit een a priori dan wel a
posteriorii centrum van schematisme, dan is elke vorm van democratie onbestaanbaar,
dann heerst de dictatuur van gelijkheid, meerderheid, totalitaire afsluiting en
uniformiteit.. Er kan derhalve ook geen democratie bestaan zonder respect voor
singulariteh,, zonder onreduceerbare atteriteh op elk moment, op elke plaats - lè ou
touttout autre est tout autre. Een zekere breuk met en een verscheuring van de
wederkerigheidd is vereist: "elle exige une certaine rupture de réciprocité" (PA, 81; 62).
Alteriteitt als non-topisch terthtm - geen absolute vriend» geen absolute vijand iss een ontlimiterende werking, tegelijk binnen en buiten de cirkels van onze
GemeinsirmGemeinsirm en van het bestaan van 'ons'. Deze nooit zuiver uit- en ingesloten rest kan
niett gereduceerd worden tott een zuiver dialectisch midden, de deconstructie werkt niet
alss een hegeliaanse troika,1 Maar er is ook niet iets absoluut bepaalbaar, zoals één
transcendentalee grens, geen structurele spil of spiegel, wiel, as, boomstam, bamboemes
off neutrum. Een kosmopolitisme dat zich uitsluitend baseert op een analogische,
lacunaire,, teleologische of eschatologische schematisering tendeert onvermijdelijk naar
eenn conceptie inertie, naar een steriele totaliteit. Om meer dan één kosmopolitiek te
kunnenn laten bestaan, moet er, om het in kantiaanse termen uit te drukken, gehoor
gegevenn worden aan het gebod van de ander (het veto wordt niet langer gedicteerd

11

In die zin is het Mjvoorbeeld onjuist om "im tien excta" te vertalen met "an excluded iniddlc''(DTA,
55;; 143). Misschien leidt het (er)kennen van de uitgesloten derde lot pertinente wsrtaaL Maar "een
uitgestotenn derde** vertalen ab "uitgestoten midden" kan alleen de edmming bddteneu van een centrale
inertie,, of van een zKfaverfae&ende utmitic, maar dan zou de dynamiek van doconstrnctie erg ved hjken op
hegeliaansee dudecbek.
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doorr een algemeenhddsinstinct, o f door de idec-fixe van een maagdelijk onschuldige
publiekee ruimte.

Deschematisering. .
Alss er nu niet meer van een zuiver ware logica gesproken kan worden, zou dan geen
enkell soort inzicht, geen enkel schema of ritme meer mogelijk zijn? Het kan toch niet
zoo zijn dat een andere kosmopolitiek met lege handen staat, sprakeloos, zonder
(muziek^nstrurnent?11

Hoe

zou

een

andere kosmopolitiek

zich

nog

kunnen

onderscheidenn van het unificerende schemanisme van voorheen, zonder een stem,
zonderr toon, zonder tonaliteit? Wat is er nodig, al was het maar ter aanduiding van het
verschill dat speelt tussen bijvoorbeeld 'topos' en 'a-topos' (respectievelijk Heimlich en
unheimlich,unheimlich, PA, 202; 178), welk ander begrip - noem het een schema of shema3 - kan
dee mogelijkheid of de kans bieden om een ontopologie, als ontopolitiek of
kosmopolitiekk in werking te stellen? Kan er worden volstaan met één oneindig uitstel,
hett uitstel van wat - überhaupt?
Gesteldd dat er op een of andere wijze toch van een schema moet worden
gesproken,, dan moet het daarbij toch wel gaan om iets waaraan geen voorstelling
beantwoordt,, want "geen enkele synopsis, geen aanschouwing, geen discours heeft
directdirect zicht op deze zaak", het moet gaan om een "paradoxale topologie waarvan de
plaatsenn zich nooit totaal blootgeven" (DP, 102, mijn curs.)

11
Relevant in verband met de politieke praktijk van bet 'transcendentale schema' is ook de "Anhang"
overr een zuivere mystiek in de religie, in Der Streit der Facultdten , waarin Kant eenrelatielegt
tussenn zijn eigen denken en sommige mystici ("diese Lenten worden (verzeihen Sie mir den
Ausdrack)) wahre Kantianer sein, wenn sk Philosophen waren"). Kant vraagt iemand om vergeving
vanwegee het gebruik van het woord 'kantianen'. Als ik de vraag naar het waarom van deze excuses
laatt liggen (en waarom hij de anderen 'mystici' noemt), blijft de vraag: aan wie biedt Kant zijn
excusess aan? Koning Friedrich Wilhelm n is niet erg waarschijnlijk. Had hij mi«rhii»n Johann
Cnristophh WOlner op het oog (sinds 1788 minister, en degene waarmee mj eerder heeft gecorrespondeerd)) of Koning Friedrich Wilhelm HL of misschien Massow CverUchte' minister, in hetzelfde jaar
alss de 'Streit" wordt uitgegeven, 1798) of Ehregott Andreas Cnristoph Waaanski (Kants
vertrouwetingg en biograaf), of Karl Friedrich Staudlin (aan wk de "Strait" is opgedragen)? Of biedt
bijj a priori zijn excuses aan, aan de (nog) onbekende leden van een iimeittjk of uterlgk tribunaal aan
dee "Glaubensbmrnnssion", waarover hij bericht in zijn voorwoord, een commissie die gebaseerd was
opp een piëtistisch "Schema Exaimnationis"?
22
Bij de intonatie en articulatie van schema speelt waarschtjnujk een aanverwaiite probkmatiek als bij
hett begrip 'shibboleth', zie Derrida's Schibboleth. Pour Paul CeUm. Derrida merkt in Dormer Ie
tempstemps op: "a tm schema (è un scheme, dtrait peut-être Kant)** (164). Kants uitspraak van "schema"
zouu als "shema" hebben kunnen klinken (met misschien een iets andere klemtoon): "Shema", "Hoor"
(Denteronomtum,, 6:4).
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Allee voorgaande schema's hadden als dod het zichtbaar maken van het
onvoorwaardelijkee (het Unbedmgt-Gute), gedreven door het weerzinnige doel om de
geheimee betekenis en de (lees)richting van alles bloot te leggen - een fatale zuivering
vann zin en onzin Het geluksgevoel van het totaal blootleggen (openbaren, onthullen,
openbaarr maken, klokkenhiiden) domineerde zowel het transcendentaHsme als het
structuralismee ("ik ontdekte"). De noodzaak en de wil tot weten en wetgeven - het al
dann niet redelijke initiatief tot vrede en vriendschap - had in elk scenario tot nu toe de
overhand.. Dit is het dolle draaiboek: het stichten van een machtscentrum via het
wervenn van ondergeschikte geallieerden in de obscene oorlog tegen één vijand, de
anderr van ons zelf.
Logica'ss van wederkerigheid werden altijd vanuit een zekere centrale inertie
ontworpen,, een zelfde Gemeinsam en een 'wij weten', georiënteerd op een felbegeerd
contrapunt,, om bij zichzelf te kunnen terugkeren en zich af te sluiten. Hierin komen de
transcendentalee en structurele schematisering wel het meest overeen: het zichtbaar
makenn van totaKtehsdrang, van het zelfde, op grond van één absolute intentie, als één
interventie.. Als er al een nieuwe vorm van schema denkbaar is, dan zal dat recht
moetenn doen aan niet één intentie, het is geen schema van een "logica van het zelfde"
(PA,, 20; 4).
Err is, in de woorden van Derrida, een "rede van een andere orde nodig" en een
"veell vrijere vrijheid, anders vrij" (DP, 107-108). Deze andere vrijheid is niet een
restlozee substitutie en kan niet restloos worden geïmplementeerd - met geen enkel
schema.. Het is dus logisch en vrijwel onvermijdelijk dat de anti-noumenale 'rest' van
dee geschematiseerde zinnelijkheid ook altijd het effect van deschematisering
teweegbrengt:: evenementialitett doet zich altijd excentrisch voor en was, is, zal altijd
eenn ambigue geste zijn. Evenementialiteit gebeurt als aheriteh. Een niet beantwoorden
aann de totalitaire eis van gelijkheid moet kennelijk ook altijd.
Evenementialiteitt was het woord waarmee de voorwaarden voor de in(ter)ventietie van een dubbele asymmetrie werd aangegeven. Het betekent (voor zover ik kan
zien)) de mogelijkheid van een opening, die niet verborgen was, maar evenmin
blootgelegd.. Interveniëren - vooloptg begrepen als het maken van een opening - is

405 5

inventief.. Maar welke gebeurtenis is zo dwalend, waanzinnig, extreem interventie^ zo
radicaall asymmetrisch, en toch ook aan te duiden als vredelievend?
Alss er al een begrip bestaat van een andere wereldgemeenschap, van
vriendschapp zonder wederkerigheid, dan zou daarvan toch zeker geen 'schema'
kunnenn worden gegeven. Het gaat om een veel vrijere vriendschap, anders vrij, maar
nooitt zonder contour. Het kan niet anders dan een anachronisch doen en laten
betreffen,, dat geen beeld of aanschouwing geeft van iets, geen direct zicht op een zaak,
geenn analogie, geen objectieve of subjectieve reflexie. Maar de andere vriendschap kan
zichh ook niet geheel losmaken van de schematismes van voorheen. En de kosmopolitischee vrienden zullen er altijd rekening mee moeten houden dat hun silhouetten,
teleologischh of anderszins kunnen worden over- en onderbelicht door het
schemanisme.. Die oude schema's kunnen nooit schaduwloos passé zijn.
Silhouettenn

kunnen

alleen

ontstaan

door

vele

lichtbronnen,

door

tegenlichtingen.. In de strikte zin van het woord - ook in de kantiaanse - zijn alle
schema'ss uitgesloten: "men zou ze in kantiaans taalgebruik (bij benadering en bij wijze
vann analogie, want in strikte zin zijn ze in dit geval uitgesloten, en het is zaak om na te
denkenn over die uitsluiting) intermediaire schema 's kunnen noemen" (schemes intermediates,mediates, DH, 131; 103).
Gesteldd dat de logische kern van alle voorgaande schema's bemiddeling is
geweestt - al dan niet (analogische relaties - dan zouden nieuwe relaties en andere
schema'ss toch ook een indicatie moeten geven van het altijd onbemiddelbare,

onverenigbareonverenigbare binnen en buiten allerlei analogieën. Performaties van onwederkerigh
diee ons niet moeten doen geloven dat er een onderscheid bestaat "tussen een onvoorwaardelijkee wet of een absoluut verlangen en anderzijds een recht, een politiek en een
ethiekk die aan voorwaarden gebonden zijn, ze zijn radicaal heterogeen, maar tevens
onlosmakelijkk met elkaar verbonden"(ibid). Deze ontbindende binding kan ook
wordenn aangeduid als het effect van absolute aheriteit, voortkomend uit een verlangen
naarr relationele irrelationaliteit.
Hett ter discussie stellen van het transcendentale en structurele schematisme, en
dee gedachten over datgene wat met een of ander force werd uitgesloten, heeft in het
voorgaandee geleid tot het begrijpen van singulariteit of alteriteit als evenementialiteit,

406 6

descheminatiee als denationale ervaring. Het doel of de zin van intermediaire schema's
zouu kunnen zijn, dat deze (rook)signalen geven van (nog) onscheniatiseerbare ruimtes:
mett het tonen van de plaats van handeling of de definitie van een norm voor een
handeling,, maar het initiatief krijgen (paradoxaler kan het niet), de voorwaarde om
gistinggisting teweeg te brengen. Kortom: de gearticuleerde voorwaarden voor een andere
vrijheid,, andere imperatieven, interrupties, waardoor een gestold naüonaalschemanismee weer vloeiend wordt, vervloeit, vervliegt etc. Wie krijgt zulke
zwaneveren? ?
Hett aporetisch schematisme dat hier in relatie tot gastvrijheid wordt
geformuleerdd - wetten die elkaar uitsluiten en onverbrekelijk op elkaar aangewezen
zijnn - opteert niet voor een naakte wederkerigheid: de andere vrijheid en de
onvoorwaardelijkee praktische wetgeving ondersteunen elkaar niet meer wederkerig.
Hett gaat ook altijd om een pijnlijke relatie tussen enerzijds het onvoorwaardelijke
respectt voor singuliere aheriteh - het verlangen naar, en de roep van het veto van de
anderr - en anderzijds een recht, een politiek en een ethiek van een 'gemeenschap van
vrienden'' (logica van wederkerigheid, onze vrijheid). Voor elke toekomende
democratiee moeten beide wetten gelden, niet te reduceren tot elkaar. Omdat de affecteffectenn van deze wetten radicaal heterogeen zijn, kan het moment waarop deze wetten
elkaarr effectief raken, nooit uitsluitend de gebeurtenis van een kruisbestuiving zijn (een
actuelee conceptie of synthese), deze wetten doorkruisen elkaar ook altijd. In deze
onvermijdelijkee antinomische werkingen schuilt de spectrale vrijheid van gastvrijheid.
Dee force van een wereldgemeenschap zonder hegemonie en zonder
wederkerigheidd zou de gespleten oorsprong genoemd kunnen worden, de duistere
lichtbronn van silhouetten en contouren van oneindig vele en andere vrijheden.
Schema'ss maken kosmopontiek mogelijk en onmogelijk: relaterende en verstrooiende,
onreduceerbaree handelingen.1 En een precieze voorstelling van het verschil tussen
nieuwee en oude schema's is uitgesloten, al was het alleen al omdat de werking ervan
altijdd afhangt van de onberekenbare facticiteit: enerzijds is een lokale wet (de
11
In hun voorwoord bij Cosmopolitanism and Forgiveness noemen de vertalers Derrida's werkwijze
eenn "conceptuele genealogie" en merken in dit verband op: "If one looks back at Derrida's work over
thee past IS years, one finds a whole bundle of such analyses, where he works on a range of key
concepts:: friendship, law, justice, testimony, the gift, hospitality, ccmropotitaiiism, forgiveness, and,
mosttrecently,the death peanhy(viii-ix).
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GemeinsmnGemeinsmn van vrienden) en een lokale rechtsorde (wetgeving en rechtspraak) noo
universeell geldig, anderzijds is het appèl van de ander ongehoord (misschien soms zelfs
onoverschreuwbaar,, zoals Kant dacht). De ander komt altijd ongenood, een ongenode
gastt die bijna altijd onwelkom is, laat dat duidelijk zijn
Mett betrekking tot de genoemde actoren - die bepaald worden door
contingentiee en contextualHeh - kunnen de niet eenschappehjke en niet eenzuchtige
toestanden,, als aporetische toestand van (intermediaire) schema's, worden aangeduid
alss vriendschap. Zolang er wordt gestreefd naar internationale wetgeving, en zolang
elkeelke natiestaat gebonden is aan haar eigen precaire autochtone, quasi-universele
wetgeving,, en zolang elke 'gemeenschap van vrienden' (familie, stad, natiestaat) overal
enn altijd restrictief beleid moet voeren (ét policy van ome force) ten aanzien van de
eigeneigen allochtonen, vreemdelingen en vijanden (de farce van verwantschap), moet er
ookook altijd een andere tijd en een andere ruimte zijn. Er is altijd ruimte geweest voor
anderee kosmopolitieken.
Dee deconstructie van vroegere schema's heeft alleen kans van slagen als de
mogelijk-- en onmogelijkheden omtrent totale bemiddeling effectief kunnen worden
gemaakt,, dat wil zeggen, vriendschap kan alleen in werking treden als na het failliet
vann de ene conceptie (van de ene vorm van gemeenschap), ten faveure van een andere
conceptiee en een anti-conceptie etc., de verschillende reducties van de transcendentale
enn structurele schema's ongegrond blijken te zijn. Deze ondermijning heeft als het
waree een dubbel oogmerk: de oude fundamenten worden zo precies mogelijk aan het
wankelenn gebracht; en in een deschematiserende beweging kunnen vervolgens de
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silhouettenn worden ingeschreven in de resten van datgene wat door Kant in Naar
eeuwigeeeuwige vrede, "de idee van een werddburgerrecht" (6:360) werd genoemd.1

Waarachtigee vriendschap.
Hett transcendentale schematisme gebruikt een analogie om, op basis van de 'innerlijke
wetmatigheid11 van de wederkerige relatie "tussen mij en jou" (in die volgorde), de
kosmopolitischee toestand van "een oorlog nissen ons als staten" te kunnen begrijpen
alss een progressieve beweging in de richting van redelijke vrede. Deze analogie
vertrektt vanuit de presuppositie dat een redelijke relatie tussen mij en jou een plicht is
waaraann ook een werkelijkheid zou beantwoorden. Omdat deze innerlijk wetmatige
vormm van vriendschap gepreoccupeerd is door een bepaald - manisch - wereldbeeld,
kann de deconstructie van dit schemanisme mogelijk licht werpen op een beoogde
anderee schemertoestand, van de noodzakelijke wetteloosheid van vriendschap.
Inn de Fundering van de metafysica van de zeden wordt de eis van 'zuivere
oprechtheidd in vriendschap' (reine Redlichkeit in der Freundschqft) begrepen als een
plichtt die a priori door de rede wordt geelst (gefordert). Ik heb in het derde hoofdstuk
reedss betoogd dat Kant hier onmogelijk een symmetrische relatie kan hebben bedoeld.
Enn in bet vorige hoofdstuk is reeds de antropologische deconstructie van Kants begrip
vann esthetische vriendschap aan de orde geweest. De vraag echter of Kant nog meer of
nogg iets anders onder 'zuivere oprechtheid' kan hebben verstaan dan zuivere
symmetrie,, is onbeantwoord gebleven.
Ookk voor Kant lijkt er iets oneindig mee te spelen, een met-weten, een niet
uitgesprokenn oto-fono-logisch weten. Iets was er altijd al, waaraan we voorbij zijn
Inn die gin A r i A «MI qwrnriyJi KJMHIM fr i m ü r m w i v u lq* twuK^m^Jf^^r^

Mn B ? " fnpgplfflf

schemaa van een tamopotttkk van de vriendschap bat zich niet op een willekeurig ander
skntelbegripp toepanen (wetgeving, rechtspraak, vergiffenis, gastvrijheid etc.). De "bundel van
analyses''' van een 'keten van shaaefcegrippen' (zie vorige noot) is mogelijk wel op eenheterologische
wijzee verstrengeld met talloze andere "infra-strucüirea'', in de woorden van Gascfaé uit The Tain of
thethe Mirror. Tram his first work to hts most recent publications, the topoi of Verflechtwtg, Geflecht,
interlacingg (in the writings of Hnsseii, Heidegger, Freud, and others), (he bond {la bande in Glas),
graftingg (greffe), and so forth have been die fixus of his attention" (98). De fbnmüering die Hent de
Vriess dikwnls gebruikt - verwijzend naar Derrida - om deze heterologische vervlechting aan te
duiden,, is '^aoosynonymous substitutions" (JleHgion and Violence, 310, 342, 368, 379, 387, 388,
391):: "as such, friendship "is" hospitality, hospitality wis"democracy. Yet each of these notions
remainn merely a nonsynonymous aulwlilulkm for what cannot be thought, experienced, or lived in its
integrity,, as something safe and sound, but which gives "itself" in no more than a name, more
precisely,, in a host of names*>(387)
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gegaan,, het zal er ook niet meteen weer zijn, of zuiver autonoom weerkeren. Deze
imperatieff van onvoorwaardelijke smgulariteh ligt bijvoorbeeld verscholen in een
formuleringg als: "handelingen waarvan de wereld misschien {vielleicht) tot op heden
nogg helemaal geen voorbeeld heeft gegeven" (4: 408). Niemand weet over wat voor
eenn (taalhandelingen het gaat of zal gaan, laat staan dat er een formule kan worden
gevondenn waarmee zulke handelingen blootgelegd zouden kunnen worden. Dit is één
ontijdigg effect van vriendschap: oprechtheid in de vriendschap» evenals ware helde, kan
wordenn geëist, zelfs ais er tot nu toe misschien geen oprechte vriend heeft bestaan.
Maarr is die eis zuiver, en zuiver redelijk? Wat zou er nog weer anders in die
vriendschapp moeten omgaan, anders dan ons zuivere (ge)weten?
Oprechtheidd kan gewild worden, en zelfs geëist, maar kan zeker nooit
gebaseerdd zqn op de redelijke intenties van zuiver mijn bewustzijn en geweten. Hoe
zouu de ander ooit volstrekt kunnen beantwoorden aan 'mijn' zuiver redelijke wil? In of
uitt welke naam zal 'ik' ooit aan de eis van zuiver vriendschap kunnen voldoen? Het
alles-onthullendee gelijkheidsbeginsel kan niet eens de maat zijn voor een vriendschap
mett mijzelf. Ik ben van aanvang af niet zuiver oprecht jegens mijzelf. Voordat ik mij
aann mijzelf wil blootgeven, heeft altenten reeds het initiatief genomen. Als actualiteit
vann een autonome, categorische wilsbepaling is zuivere oprechtheid zelfs het volstrekte
tegendeel,, de vijand van elke vriendschap met mijzelf en waarschijnlijk met ieder
anderee ander.
Kantt meent in §9 van de Leer van de deugd de schaduwzijde van de

RedlichkeitRedlichkeit zichtbaar te kunnen maken, door de leugen als het grootste gevaar aan te
wijzen,, "de grootste schending van de plicht van de mens jegens zichzelf; als onverhuld
moreell wezen beschouwd (de mensheid in zijn persoon) is het tegendeel (Widerspiet)
vann waarachtigheid: de leugen." (6: 429). Een mens die zelf niet gelooft wat hij tegen
eenn ander zegt - al is het een fictief ander - verwerpt zichzelf uit naam van de
anonymuss mensheid, en verliest bij gevolg zijn zelfrespect. In dh opzicht, van morele
^^vernederingg en xe^verwerping, komt de verwerpelijkheid van de leugen overeen
mett dierlijke, buitenhuwelijkse en alle niet-monogarae seksuele handelingen (de morele
restrictiee wordt in de seksuele relatie ook bepaald door de ene frictie tussen 'trouw' en
'ontrouw*).. Toch zijn volgens Kant deze 'leugens' niet even verwerpelijk.
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Hoewdd de uiterlijke verwilderde esmetisch-erotische aanrakingen evenzeer
aftreukk doen aan morele kuisheid en integriteit, lijkt deze afbreuk toch niet zo zwaar
belastt als de innerlijk morele ondermijning van de leugen. Alle niet- of
buitenmonogamee seksuele handelingen zijn weliswaar onnatuurlijk, toch gaat het
daarbijj "slechts" om het mogelijke verlies van een uiterlijke zaalc Bij de leugen staat
kennelijkk meer op het spel: "een mens die zelf niet gelooft wat hij een ander vertelt
(ookk al was het slechts (blo/) aan een ideale persoon), heeft een nog geringere waarde
dann wanneer hij slechts (bh/) een zaak was" (ibid., mijn curs). Hoezo 'nog geringere'
waarde?? Waarom zou nu mijn oprechtheid in relatie tot een 'bloot' ideale persoon,
gezienn als ander 'innerlijk' factum, nu minder waard zijn? Minder dan welke 'blote'
ander?? Welke maatstaf geldt hier?
Kantt stelt duidelijk de hoogste eis aan de trouw aan zichzelf. Iemand die zelf
niett gelooft wat hij een Ander vertelt, verwerpt a priori zichzelf. De toevallige relatie
daarentegen,, met een willekeurig - dat wil zeggen bloot - fysiek lijf (van een ander), als
eenn ander uiterlijk faction, is kennelijk minder verwerpelijk, omdat ik daarbij mijzelf
tochh nooit totaal verwerp. Wat is nu nog de waarde van die andere zaak (Sache), ook
inn relatie tot die toch even blote ander? Wordt hier niet de ene waarheid blootgelegd
tegelijkk met het toedekken van de andere, de waarheid van de ander? Heb ik mezelf
nooitt bloot gegeven? Is de zaak die hier gewicht in de schaal legt en van enige waarde
zouu zyn, ooit zuiver op te delen in innerlijk en uiterlijk, in wel en niet ontbloot, in een
blotee waarheid of een bloot lichaam, en vervolgens te reduceren tot zuiver één reden of
éénn gevoel van een zelfde Zelf?1
Dee leugen is - evenals alle wetteloze seksualiteit in werkelijkheid of in
verbeeldingg - in strijd met de "natuurlijke doelmatigheid". Toch zou de seksuele
ondoelmatigheidd volgens Kant minder verwerpelijk zijn. Daarin behoudt men toch nog
ietss anders of meer. Het uiterlijke butten-echtelijke dient het innerlijk echt: de innerlijke
echt.. Nog voordat ik iets heb gedaan of gezegd, wordt met de leugen een "innerlijk

11
Wanneer Kant over God komt te spieken in Was hetfit: sich int Denken orientieren? verschuift de
statuss van het gevoel op een belangwekkende manier. Tegelijk met de vraag naar "of het God is, wat
aann mij verschijnt" treedt er, tegetipc met de vraag naar de waarheid van dit absolute subject, een
venchmvingg op in de states van het gevoel. Kant situeert de inwerking op "mijn gevoeT hier op een
plaatss dk innerlijk noch uiterlijk is: "wat aan mij verschijnt, wat op (OH/) mijn gevoel innerlijk of
uiterlijkk inwerkT.
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dod"" verworpen. Door innerlijk te liegen verstrooi ik mijzelf edit - sprakeloos met
mijzelff b tegenspraak. Als ik ten overstaan van mijn geweten niet de waarheid spreek,
schendd ik de kritische wet die my gebiedt mijn grensbegrip in acht te nemen, de ene
wett die mij zuiver respect afdwingt voor mijn innerlijke tribunaal. De categorische
imperatieff gebiedt onvoorwaardelijk: wat ik zeg moet overeenstemmen met wat ik
denk,, met mijn ene morele wezen, mijn 'homo noumenon'. Ten overstaan van de eis
vann dit tribunaal blijf ik ook altijd en oneindig in gebreke. Maar ik lieg wanneer ik
toevalligg of opzettelijk tegen deze eis in ga, ik moet gehoorzamen - mijn eigen dood
gebiedtt mij. De leugen is de "onverhulde vorm (die blofie Form) van een misdaad van
dee mens jegens zijn eigen persoon" (6: 430). Van 'mij' kan niet geëist worden dat ik
mett mijn eigen absolute oppergezag samen val (zo'n identiteit is ook allerminst
wenselijk),, maar wel dat ik in de eerste plaats mijzelf en tegelijk ieder ander aan deze
zuiveree vorm ondergeschikt maak. Maar hoe?
Wanneerr voldoe ik aan het formele gebod van de pure en naakte
overeenstemmingg {blofie Übereinstimmung) met mijn eigen Zelf? Nooit. Wanneer kan
'ik'' mij zelf en anderen geen geweld aandoen? Volgens de structuur van de
noodzakelijkee antinomie tussen het noumenale en het fenomenale, tussen vrijheid en
redelijkee vrijheid, moet ik ieder ander altijd aan mijn en aan hetzelfde woord houden.
Vanuitt het egologisch perspectief verdwijnt de schim van alteriteit trapsgewijs: het
gebiedenn van de ander gaat van nature het gemakkelijkst; moeilijk is het om te leven
mett mijn eigen - uiterlijke - kritische hypocrisie; een innerlijke overeenstemming is nog
"moeilijker1',, zoniet onmogelijk (om maar te zwijgen van gelijktijdige innerlijke en
uiterlijkee eerlijkheid), en die is misschien daarom al erg veel waard: "Het is
gemakkelijkk (leicht) te bewijzen dat de mens zich in werkelijkheid aan vele innerlijke
leugenss schuldig maakt, het lijkt echter toch moeilijker te zijn om te verklaren
(erklüren)(erklüren) hoe die leugens mogelijk zijn. Daarvoor is immers een tweede persoon
nodigg die men beoogt te bedriegen, terwijl dit opzettelijk zichzelf bedriegen een
tegenspraakk lijkt in te houden." (6:430).
Omm de effecten van het resterende geweld in zicht te krijgen, lijkt het me van
belangg om een zeker vermoeden van Kants bedoelingen te formuleren: hij wil
demonstrerenn dat in een uitzonderlijk geval (van zuiver morele vriendschap) de grens
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tussenn innerlijke en uiterlijke plicht met meer tegen ons wertt. Er moet toch een
onmogelijkee toestand van ware vriendschap zijn, waarin uiterlijk en innerlijk
aamenvanen.. Een vriendschappelijke toestand, zuiver eerlijk, oneindig veilig en
geweldloos.. Wie wil nu niet in zo'n heerlijke carrousel

zo'n lekker karrende roes -

meedraaien? ?
Inn de "indeling van de Metafysica van de zeden" geeft Kant precies aan in
welkeerichtingzijn gedachten gaan. In paragraaf m van deze indeling onderscheidt hij
innerlijkee plicht (de Idee) en de uiterlijke plicht (de wet), met de respectievelijke
drijfverenn van de zogenoemde rechtsplicht (Rechtspflicht) en de plicht tot deugd
(Tugendgflicht).(Tugendgflicht). Als dit onderscheid niet gemaakt wordt, zo stelt Kant, dan zou
dee blijken van trouw (overeenkomstig de belofte in een verdrag) met de daarbij
behorendee activiteiten van welwillendheid en verplichting in één klasse plaatsen
(setzen),(setzen), wat beslist niet mag gebeuren. Dan zou men immers ook slechts op grond van
eenn uiting of gebaar van welwillendheid aanspraak kunnen maken op een recht. Voor
allee overeenkomsten en acten - met rechtsgeldigheid - geldt wel het omgekeerde: "Het
iss geen plicht tot deugd om zijn belofte (Versprecnen) te houden, maar een
rechtsplicht,, een verrichting waartoe men gedwongen kan worden". Deze dwang heeft
betrekkingg op een juridische overeenkomst in een verdrag. Van een dergelijke
juridische,, uiterlijke dwang (duffere Zwang) is ook de alledaagse vriendschap niet
geheell vrij. Maar voor de ideale vriendschap zou een dergelijke, uiterlijke dwang toch
niett (mogen) gelden: "Het is echter toch een deugdzame handeling (bewijs van deugd)
omm de belofte te houden waar geen dwang uitgeoefend mag worden" (emfase van
Kant).. Kant appelleert hier nog aan een zuiver innerlijke dwang, die door Niemand
wordtt uitgeoefend, en meent die tegelijk te kunnen scheiden van zowel de uiterlijke
juridischee dwang ais de uiterlijke, corrumperende handeling van welwillendheid. De
morelee vriendschap zou derhalve de unieke relatie zijn waarbij de innerlijke plicht tot
deugdd en de uiterlijke werwülende handeling verenigd kunnen worden, waarbij deze
handelingenn dus als van nature rechtsgeldig zijn: ware, soevereine vrienden hoeven
nietss zelf te doen, zij staan van nature boven hun eigen positieve wetgeving ten aanzien
vann alle anderea
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Kantt bedoelt mogelijkerwijs dat de brokstukken van een (ooit) gebroken
innerlijkk en uiterlijk woord als de complementaire delen wel kunnen worden
samengevoegd,, maar niet door ons. 1 Hoe zouden wij dh ongebroken woord zuiver
moetenn of zelfs kunnen houden, zuiver voor ons en van ons zelf houden? De
weerzinnigee vorm van overeenstemming - of de performatieve beleving van een echte
bekentenis,, je ziel blootleggen, en het liefst mediaal (tegelijk op radio en tv, in de krant
etc.)) - is gebaseerd op het identiteitsbeginsel en heeft, als consequentie van antiwederkerigheid,, het effect van een permanente ontkenning, een a priori weerzin, een
afkeerr van de absoluut innerlijke ander. De geest van Kant was bepaald niet wars van
demode. .
Inn de inleiding van Kants "colleges over de filosofische religieleer" kunnen we
eenn indicatie vinden van het effect van een volmaakt redelijke vriendschap: "Men kan
iemandd een vriendendienst bewijzen en daarbij op zijn eigen vermogen (Vermogen)
letten;; men kan echter ook zonder op eigen voordeel te letten aan zijn vriend alles
opofferen.. Dat laatste komt het dichtst bij (cm ndchsten) de idee van volmaakte
vriendschap".22 In deze formulering van de idee van volmaakte opofferingsvriendschap
gloeitt het vuur van de dolmakende "zuivere oprechtheid", en dat wil ook zeggen: de
waanzinn van de poüatch, van de zuivere eerlijkheid van dollemannen, zoals Mauss die
heeftt omschreven:

Consumptiee en destructie zijn hier werkelijk onbegrensd (sans bornes). In sommige soorten
poüatchh moet men alles weggeven en niets houden. Het is een wedstrijd om te zien wie de
rijksterijkste en tevens de meest waanzinnig extravagante is. Alles is gebaseerd op de principes van
antagonismee enrivaliteit.De politieke status van individuen in de broederschappen (confréries)
enn de clans, in allerlei rangen, wordt bereikt in een 'oorlog van bezat', precies zoals in een echte
oorlog,, of door middel van toeval, erfenis, alliantie en huwelijk. Maar alles wordt begrepen als
eenn strijd om rijkdom. Huwelijken voor eikaars kinderen en de plaatsen in het broederschap
wordenn alleen verkregen tijdens de poüatch, waar uitwisseling en wederkerigheid heersen. En

11

Zoals Oadamcr in Die Aktuaiitat des Schonen 'het symbool' en 'de mens' in Plato's Symposium
respectievehjkk als samenvoegbare scherven en complementaire brokstukken begrijpt, als fragmenten
vann een geheel Totaliteit en transcendentie worden aldus door Gadamer, in bet voetspoor van Hegel,
alss twee momenten van het zettne begrepen.
22
Immanncl Kant Vorksungen über die philosophische Religionslehre, uitgegeven door Karl Heinz
LudwigPölitz,, Wissenschaftliche Buchgesellschaft, Darmstadt 1982,1.
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zqzq gaan vertonen in de pouatch zoals ze verloren gaan in de oorlog, of door gokken of in
hardlopenn en worstelen. In sommige gevallen is bet niet eens een kwestie van geven en
teruggevenn van giften, maar van vernietigmg, om niet de minste indruk te wekken van een
verlangenn datje gift wordt beantwoord.
Dee volmaakte opoffering van mijn gehele vermogen is een daad van vriendschap die,
viaa de vernietiging van de anderen, bewust of onbewust de vernietiging van ons allen
opp het oog heeft. Vriendschap als zuivere gebeurtenis is altijd irrdationcel.

Onnwaarachtige vriendschap.
Kantss absoluut willende ego heeft ooit zijn weerzin jegens zijn innerlijke Ander
omgezett in een a priori en absoluut eensgezind Zelf. Dat moment van doldraaiende
omzettingg en nrythomanische beweging van ver- en ontsluiering van schijn-eerüjkheid
laatt zich nooit echt doorzien. Maar net is misschien wel mogelijk om na te gaan hoe
Kantt in de Leer van de deugd het begrip'oprechtheid' verder uitwerkt.
Inn §9 wordt eerlijkheid {Ehrlichkeif) als een eerste vereiste genoemd, en wel
vann symmetrie. Eerlijkheid is eenvoudig: je bent eerlijk als je niet het tegendeel zegt
vann wat je denkt en als je je niet tegenovergesteld voordoet. Een eertijk mens roept
kortomm bij zichzelf, en dus ook bij de ander, nooit het tegenbeeld van zichzelf op.
Maarr niemand zal ooit weten hoe hij of zij aan deze eis van gelijkheid kan voldoen.
Wiee of wat lijkt er ooit exact op zichzelf? Kant ziet zich genoodzaakt - vanwege de eis
vann redelijke symmetrie - de eis van 'eerlijkheid' op te voeren tot de idee van
'oprechtheid'.. Wanneer je in relatie tot anderen waarachtige verklaringen

(Erklürungen)(Erklürungen) geeft, ben je slechts heel even eerlijk (je kan wel ik weet niet w
verklaren:: de vriendschap, de oorlog, de liefde, etc). Ik ben alleen dan echt 'oprecht'
wanneerr nrijn eerlijke verklaringen tegelijk een belofte (Versprechen) inhouden, alleen
dann kan van oprechtheid (RedUchkeit), en in het algemeen van openhartigheid
(Aufrichtigheif)(Aufrichtigheif) worden gesproken.
Ikk stel de vraag naar de 'plaats' van de morele vriendschap uit, de plaats waar
ookk volgens Kant het beloven, in de aggregatietoestand van morele vriendschap,
11

Mated Mans. Eased mr k don. Formes et rdaon ét l'édumgc dons ks sodetés orchtüques, in:
SodologteetAntbvpologie.SodologteetAntbvpologie. Translated by WD. Halls: The Gift,respectieve!^200-201
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plaatsvindt.. De kwestie van de tijdsdimensies van de oprechtheid is nu van belang:
openhartigheidd moet zowel tegenwoordig als toekomstig gelden {Versprechen).
Dergelijkee condities structureren ook in onze tijd nog wel de taalhandeling van
beloven.. Maar Kant doch met zuivere oprechtheid natuurtijk op meer. Oprechtheid
moett niet slechts actueel eertijk zijn en de belofte inhouden eerlijk te zulten zijn. Je
moett een gedane belofte wd kunnen nakomen (de spreekwoordelijke 'gouden
bergen').. Dat wil voor Kant zeggen: een common sense oprechtheid, gebaseerd op het
vertrouwenn of het geloof in een eenheid van een actueel en een toekomstig 'woord
houden',, is vanzelfsprekend maar niet toereikend - zeg maar: niet fundamenteel
genoeg,, te vrijblijvend. Wanneer zou nu de zuivere oprechtheid in de vriendschap
gelden,, wanneer is vriendschap een volmaakt vermogen? Voor perfecte vriendschap
moett noodzakelijk aan de oprechtheid nog een dimensie worden toegevoegd, ofwel afhankelijkk van welk standpunt men het bekijkt - de vriendschap moet van elke

tijdsdimensietijdsdimensie worden gezuiverd. Het gaat hier om a priori eerlijkheid; eerlijkheid i
verleden,, heden en toekomst.
Mett de eis van 'zuivere oprechtheid' wil Kant naar het mij toeschijnt de
ambiguïteitambiguïteit die in de belofte besloten ligt elimineren: uitsluitend dat wat waar was, is
enen zal zijn mag worden beloofd. Met deze eis van een absolute actualiteit - als een
eeuwigg geldige gelofte - wordt ook de wezenlijke bijwerking van de belofte
geëlimineerd.. Als er absolute zekerheid postuum zou 'bestaan', als wij zeker zouden
wetenn dat wij onze belofte nu en altijd zullen houden, zullen kunnen nakomen, is er
geenn sprake meer van beloven. Een belofte wordt gedaan, en dit doen valt niet
absoluutt samen met de tegen-woordige tijd en ruimte. Beloven is een ontijdig gedoe hett woord dat wordt gegeven bergt altijd reeds een paradoxaal weerwoord in zich. De
grondd of reden van een belofte moet daarom ook altijd noodzakelijk voorbij de zuivere
actualiteitt van ons weten zijn. "Here, the intelligible reaches its limit".1
Dee pcrfbrmatieve structuur van de belofte wordt door de eis van blojk

ÜbereinstimmtmgÜbereinstimmtmg ongedaan gemaakt. Wat tegelijk waar was, is en zal zijn hoe
niemandd te worden beloofd. Zo'n gezuiverde belofte hoeft door niemand te worden
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gedaan,, en kan ook door niemand worden gebroken, door niemand worden
nagekomen. .
Elkee belofte van elke vriendschap - de beloofde vriendschap of de
vriendschappelijkee belofte - voltrekt zich in een tijdspanne die onvermijdehjk elke
restrictiee van de zuivere actuele eerlijkheid geweld moet aandoen om de ander te
verwelkomen.. 'Beloven' is een taalhandeling die altijd te maken heeft met 'iets'
waarvann de wereld misschien tot op heden nog helemaal geen voorbeeld heeft
gegeven.. Kants dictum in Naar eeuwige vrede dat "eerlijkheid beter is dan elke
politiek",, impliceert niet alleen een ethische restrictie van het begrip 'politiek', het
ontkentt expliciet dat elke politiek zich altijd afspeelt in de dimensie van de belofte die
niett zuiver redelijk kan zijn, die altijd in rook moet opgaan.
Eenn kosmopolitiek van onomwonden eerlijkheid heeft altijd al de ander onrecht
aangedaan.. En de eis van een redelijke belofte, in nationale en internationale
betrekkingen,, is een verdubbeling van dat oer-onrecht. De logocentrische politiek heeft
alss - onreduceerbaar kosmetisch effect - de ongegrondheid van het bestaan van de
wetgevendee ander, de grondeloosheid en wetteloosheid van het volstrekt andere.

Tegentijdigheidd in het licht van vriendschap.
Inn een toezegging, en in het zich geroepen voelen tot het beantwoorden van een
verzoekk of vraag, en in het doen van een toezegging - qua performatieve taaldynamiek
vann het beloven en iemand aan haar woord houden - is een beslissing altijd een andere
beslissing,, een splijtende en gespleten beslissing, als een beslissing over de ander, een
regelingg onder ons die reeds de ander geweld aandoet (doet verstommen). In de
vervloeiendee toestand van ware vriendschap werkt de nooit zuiver onredelijke ander
opp mij in, en al de anderen in relatie tot mij - die niet binnen en niet buiten mij huizen
enn rondwaren. 'Ik' beslis nooit zonder de rede geweld aan te doen. Absolute
singularitehh is altijd exceptioneel, en maakt dat in de beweging van iteratie de eenheid
'ik'' soms verschijnt als de uitzondering, een markering als een effect van
gemeenschappelijkheid,, maar dit effect zondert de niet after-ego's als anderen, de
derden,, ook altijd onzuiver af, als altijd pijnlijke uitsluiting - als de randvoorwaarden
voorr mijn besluit (ik wil niemand kwetsen, maar..).
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Eenn oncalculeerbare, onberekenbare en onvoorspelbare vriendschap, van
toestemmingg of toezegging (Zusage), voltrekt zich in de "dubbele tegentijdigheid", een

tijdspannetijdspanne tussen "tweetijden"die, in de woorden van Derrida, "even onverenigba
alss onlosmakelijk verbonden zijn"; in een onbepaalbare herhaling van het ogenblik van
inwijding,, altijd opnieuw, elke keer, geeft deze schemervriendschap zich over aan
"dezee dubbele tegentijdigheid {contretemps), in het vreemde licht van het tegenlicht

(contre-jour):(contre-jour): de tegenwoordigheid dient zich slechts aan vanuit een fenomen
lichtbronn die noch uit de actualiteit voortkomt (de actualiteit is niet meer de bron) noch
vanuitt de plaats waar hij opkwam of waar hij verscheen, vanuit het blikveld, van mij of
vann het 'subject' zo men wil. Het tegenlicht van die tegentijdigheid splijt de
tegenwoordigheidd van de actualiteit" (PA, 31; 14).
Dee gift van vriendschap is noodzakelijk mateloos, nooit zuiver oprecht, maar
daaromm niet noodzakelijk leugenachtig of onredelijk. De Kant van de Antropologie in

pragmatischpragmatisch opzicht laat, in dit opzicht, de Kant van de Fundering van de metafysi
vanvan de zieden en de Metafysica van de zeden bijna geèxcalteerd achter zich: "Vriendschapsbetuigingenn met woorden zijn weliswaar niet altijd precies de waarheid (mijn
lievee vrienden: er is (esgibt) geen vriend! Aristoteles), maar daarom bedriegen ze toch
ookk nog niet, omdat een ieder toch wel weet hoe hij die woorden moet interpreteren.
Enn ze bedriegen ook voornamelijk daarom niet, omdat deze aanvankelijk lege tekens
vann welwillendheid en respect, meer en meer tot zulke werkelijke overtuigingen
leiden"" (7: 152, emfase van Kant). Kant doet aanspraak op een mateloos meer en
meer,, een exuberante weerzinnigheid, en tegelijk ontkent hij - als in een
duizelingwekkendee salto mortale - een andere onwetendheid: wij weten nooit of die
"aanvankelijkee lege tekens" ook echt leeg waren.
Vriendschapp is een geloofsartikel met een hoog triviaal en tegelijk absoluut
gehalte,, waarbij beloven, vertrouwen en vergeven zich afspelen op een speelveld
zonderr a priori grenzen. Een draagvlak dat nooit zuiver nu is, altijd in een bijzondere

wanverhouding,wanverhouding, tot een ander verleden, en toekomstige (taal) handelingen, waar
wereldd misschien, tot nu toe, geen voorbeeld heeft gegeven. Afgemeten aan de eis van
zuiveree oprechtheid is vriendschap voor iedereen evenzeer een contra-factum als een

contra-fictum.contra-fictum. Voor ware vriendschap is volstrekt iets anders absoluut bepale
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waaruitt zrift c«i absolute verptictóing volgt (ai kan deze nooit exclusief bet effactum
zijnn van "een wil, die wordt bepaald door a priori gronden van de rede", 4: 408). Kan
err nu - zoals Kant toch echt in de laatste paragrafen van Z^D Eiementaire ethische leer
beoogtt -

een zuiver onderscheid gemaakt worden tussen esthetische en morele

vriendschap?? Een vriend blijft ook altijd een rebel o£ op z'n Frans, een re-belle.

Spectralheit t
Hett onderscheid tussen ware en onware vriendschap is een onmogelijke limiet, een
ritmeritme tussen krachten, waar geen van beide het alleenrecht heeft. Kan er dan nog wel
ietsiets van ntet-ahijd-ware vriendschap worden begrepen? Derrida's antwoord is beslist:
eenn 'gemeenschap van vrienden' kan zeer waarschijnlijk niet "als een wet of een
moetenn (il faut)" bestaan, als een toestand die "bepaalbaar is door een of andere
praktischee reden"(DT, 198; 156). Maar wat moeten de vrienden dan, met elkaar?
Ikk kan mijzelf nooit zelf openen. Derrida gebruikt in verband met een mogelijke
openingg de term "passieve beslissing". Deze beslissing is van een vrijheid - of
vrijgevigheidd - die in geen enkel verband staat met de actieve, initiërende vrijheid en de
afgedwongenn ontvankelijkheid van onze transcendentale wil. Het is in zekere zin een
therapeutischee (be)haadeüng, maar toch ook een politieke toe-stand van toestaan, een
niett vrijblijvende evenementialiteh, want een 'gast' waartegen wij a priori weerzin
voelenn - en waarop onze Gememshm is gebaseerd - zo'n diep "onwenselijke gast
kann alleen in de besloten ruimte of in het bij ons zelf van de ggmggnschapsTni (Ie chez-soi du
senssens commuri) binnenkomen, door die gast, als het ware, te herinneren, om er een oude vergeten
uitnodigingg mee te bekrachtigen. Het zou aldus de herinnering opriepen van het type of het
silhouett van het klassieke concept van beslissing: dit silhouet moet onderbreken, het markeert
eenn absoluut begin. Het duidt (elk signifle) dus op de ander in mij (en mof) die beslist en
verscheurtt De passieve beslissing, voorwaarde van de gebeurtenis {condition de l 'evenement),
iss altijd, structureel, in mij een andere beslissing, een verscheurende beslissing als een
beslissingg van de ander. Van de absolute ander in mij, van de ander als het absolute dat beslist
overr mij in mij (PA, 87; 68, mijn curs.).
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Dee "passieve beslissing" is een voorwaarde voor een andere gebeurtenis van
vriendschap.. Dit andere moeten, een actieve ontvankelijkheid voor de ander, breekt de
kantiaansee zuivere vrijheid en oprechtheid, en splijt de fixatie op autonome zelfverzekering. .
Vriendschapp is wel een gebeurtenis, maar - gebruikmakend van Kants
omschrijvingg van de esthetische en de redelijke ideeën - geen "aanschouwing
(voorstellingg van de verbeeldingskracht)", een gebeurtenis die "geen enkele taal totaal
bereiktt en begrijpelijk kan maken" (KU, 168, emfase van Kant). Er gebeurt niet iets op
éénn moment, er vindt niet iets op één plaats plaats. Nooit precies twee wetten, twee
'gegevens',, twee wezens, ontmoeten of raken elkaar. Ze kunnen elkaar niet ontlopen
daarr waar ze altijd afbreuk doen aan zichzeh; aan elkaar, aan anderen. Wetten die zich
altijdaltijd antinomisch tot elkaar verhouden en die door derden in werking worden gesteld.
Enn die wetswerkingen wekken altijd wel alsof er schema's van bestaan, dat zou de
structurabilheitt van de zedelijke krachten genoemd kunnen worden. Er hebben ook
altijdd ontijdige fictafacta plaatsgevonden, onuitzuiverbare substraten en residuen, die
niett puur linguïstisch zijn, ze laten zich met geen pen beschrijven. Toch vormen ze een
soortt wetmatig effect, namelijk dat van een altijd gegeven onvereffenbaarheid.
Dee inventie van vriendschap is een gebeurtenis op het kruispunt waarop altijd
meerr dan 'twee facta' elkaar raken en snijden, en elkaar nooit kunnen opheffen. Er
gebeurtt iets met me dat wel nooit zal hebben plaatsgevonden. Ik was nooit één, en
altijdd al onevenwichtig. Daar helpt de onvoorziene gift van de kreupele ritmiek niet
tegen:: vriendschap heeft geen loga-ritme.
Alss mijn verbod op innerlijke verwerpelijkheid nooit zuiver kan gelden, dan
betekentt dat niet dat niets verwerpelijk is, maar wel dat het verwerpende zelf en het
verwerpelijkee zelf nooit één kunnen zijn. Er is nooit één zuiver de eerste: ik ben altijd
onderwerp,, meewerkend en lijdend voorwerp tegelijk. 'Ik' was altijd al verworpen
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doorr een ander, altijd al een subtiel projectiel (een subjectile1) trit de ander en naar de
anderr toe geslingerd. Schema's zijn soms wel onheimelijk.
Err was altijd een volstrekt andere effectiviteit in het spel: die van onvoegzame,
effectievee en affectieve relaties, de werkingen van onvoorwaardelijkheden. Deze
effectenn wijzen op de krachten van spectraliteit. Het blijft echter de vraag of een
schemaa van spectraliteit mogelijk is, het kan immers per definitie niet een schema zqn
vanvan een bepaald iets, een gegeven handeling, een feit, regel of wet. Voor ons zijn alle
voorgaandee schema's tegelijk ontoereikend en onmisbaar. Een schema van spectraliteit
iss noodzakefijk paradoxaal en is derhalve een indicatie van het onbepaalbare of

onschematiseerbare:onschematiseerbare: de on-plaats (a-topos, unheim) van een (ongel
gebeurteniss (happen-ness sluit happiness niet uit). "Als er al zoiets is (s'il y d) als
spectraliteit,, dan zijn er redenen om te twijfelen aan de verzekerde orde van de
tegenwoordigheid,, en vooral aan de grens tussen tegenwoordigheid, de actuele realheh
off aanwezige tegenwoordigheid en al datgene wat men er tegenover kan stellen: het
afwezige,, het met-aanwezige, de oneffectivtteit, de onactuatiteh, de virtuaKteit of zelfs
hett simulacrum in net algemeen , etc." (SM, 72; 39). Enkele regels later wordt "het
effectt van spectraliteit" uitgedrukt in kritische termen, namelijk als een effect dat zou
bestaann in het verijdelen of dwarsbomen (dèjouer) van de oppositie, zelfs de dialectiek,
tussenn de actieve actualiteit en zijn tegendeel (verleden en toekomst). Als er al zoiets
zouu bestaan als een of ander anti-schema, dan maakt het vooral de wankele condities
vann talloze effecten expliciet, en het houdt vooral verband met een omkering van het
perspectief:: 'wij' zien niets, maar het spook ziet ons, nog voordat 'wij' ons zelf zien,
"respectt voor de spectre, zoals Mary Shelley zou zeggen" (PA, 92; 73). Dit spook is
nooitt een.
Daarr waar 'wij' in rondwaren, daar waren we altijd al geconstitueerd en
gereguleerdd door tenminste twee spectrale krachten of onvooiwaardehjkheden - die ik
11

Deze term is ontkend aan Antomn Artaud. In Torcener Ie subjectile" geeft Derrida een uitvoerige
interpretatie,, zie: Antonin Anaud: Dessins et portraits (Jacques Derrida en Pauk Thévenin).
Tenminstee vier woofden lijken in dit neoiogisnie een belangrijke rol te spelen. Het subject is een
projectielprojectiel van iets anders. De voorstelling van het subject is geen representatie van zichzelf; geen
actualisatiee van een transcendefitaal 'ik'. Het subject wordt als verschijning van iets anders altijd
gedragenn door iets anders: het is een effect van en speelt zich af op meer dan één subtiel membraan.
Inn een toestand van dubbek met-oonpronkdijkheid is het subject, voor- en na zijn bestaan, altijd al
aangewezenn op een subtiel substraat, een ontvankelijkheid en een ontvankelijke plaats waarover het
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inn het vorige hoofdstuk heb aangeduid met evenementialiteit en stmcturabiHtett. Beide
mfra-stnicturenn constitueren en reguleren ook - maar niet zoals Kants redelijke idee of
utopiee - de gebeurtenis van een toekomende democratie ("democratie a vernV), die
nooitt een achtbare of overachtelijke (bijen)korf kan worden, niet in de vorm van een
totalee aanwezigheid, maar zeker ook niet in een absoluut spreek- of schrijfverbod
(mu3)korf.. Toch kan dit kosmopolitische en democratische moeten geformuleerd
wordenn in een zeer duidelijk gebod: "voor de vreemdeling .. voor hem of voor haar
moetmoet men een plaats open houden" (SM, 111; 65). Dit gebod tot openhouden zou ook
nogg geformaliseerd kunnen worden als "het verschil (écart) tussen een oneindige
beloftee (altijd onhoudbaar, tenminste omdat er aanspraak wordt gemaakt op het
oneindigee respect voor de singulariteh en de oneindige aheriteit van de ander, alsook
opp de calculeerbare en subjectale, berekenbare gelijkheid tussen anonieme
singulariteiten)) en de bepaalde, noodzakelijke maar noodzakelijk inadequate vormen
vann datgene wat zich afineet aan die belofte. In die zin zal de effectiviteit van de
democratischee belofte, zoals ook de communistische belofte, altijd in haar kern deze
absoluutt onbepaalbare messianieke hoop bewaren, - en moet dat ook altijd doen - deze
eschatologischee relatie tot de toekomst van een gebeurtenis en van een singulariteit,
vann een onanticipeerbare aheriteit .. gastvrijheid zonder reserve" (SM, 111; 65). Er
bestaatt geen korf; fuik of schema van gastvrijheid, vriendschap, vrede, etc. omdat het
altijdd een onanticipeerbare, singuliere gebeurtenis was, is, en zal zijn. Intermediaire
schema'ss hebben de performatieve structuur van de belofte. Zodra 'wij weten' of
'vinden** dat we democratisch zijn, slaat de democratische gedachte om in haar
tegendeel.. Lévinas heeft deze mogelijkheid in L'Au-Dela du Versett in het vijfde
hoofdstuk,, kernachtig geformuleerd: "Elke genereuze gedachte wordt bedreigd door
haarr Stalinisme".
Maryy Shelley heeft onze aandacht gericht op het "anagram dat de 'spectre' in
'respect'' weer zichtbaar maakt" (PA, 320; 288). Wanneer we deze verdubbeling en
vervlechtingg interpreteren als een splijting van het kantiaanse logocentrische respect,
heeftt dat tegelijk onomkeerbare consequenties voor het andere 'spectre' van de
vriendschap:: de liefde. Aan het einde van dit hoofdstuk zal moeten blijken in hoeverre
eenn schema van spectralHeit kan beantwoorden aan de gedachte van een andere
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kosmopoBtiek.. Uitgaande van het gegeven van de 'belofte' zonder overeenstemming,
kann voorlopig de werking van een spectraal schema als volgt worden omschreven.
Hett schema of de formele structuur van 'beloven' houdt verband met een
spanningg - de onaanraakbare waarachtigheid in een gebeurtenis - die wordt bepaald
doorr een verdeelde plicht, een 'moeten' dat nooit zuiver alleen zichzelf geweld
aandoet,, en altijd een spanning is tussen verleden en toekomst. De alfa en omega van
PolitiekenPolitieken van de vriendschap is de beroemde uitspraak die ook Kant aan Aristoteles
toeschreeff een uitspraak die ook de leidraad vormt voor Derrida: "o vrienden, er is
geenn vriend". Derrida typeert deze "cryptische frase" in hoofdstuk 7 als een "ambigue
zucht*11 en een "tdeiopoêtische zin" en hij lijkt zelfs te willen aantonen dat deze zin
volgenss een schema van spectrale tegenttjdigheid kan worden geïnterpreteerd.
Aristoteles'' uitspraak is als bet ware verscheurd tussen wat was en zal zijn, er
isis nooit vriendschap. Vriendschap gebeurt enerzijds door degenen aan te spreken die
vriendenn zyn geweest (o vrienden), en anderzijds door de vriend aan te spreken die er nogg - niet is (er is geen vriend). "De toe-komende vriend gaat vooraf aan de actualiteit,
aann de zelf-presentatie van de actualiteit; hij is daarom 'vroeger' dan de actualiteit,
'ouder'' dan de voltooid tegenwoordige tijd. De toekomende is verbonden met 'mij'
terwijll hij zich tegelijk oneindig ontbindt; hij scheidt zichzelf en scheidt het zelf dat zich
weerr zou willen verenigen in die scheiding*' (PA, 58; 37-38). In deze disjunctieve,
nooitt statische, toe-stand van tegentijdigheid werkt verdubbeling tegelijk als gespletenzijnn en gespleten-worden.
Diee vrienden (o vrienden) zijn niet noodzakelijk alleen mijn vrienden (er is geen
vriend).. Vrienden kunnen niet in of met of op zichzelf overeenstemmen - in geen
enkelee tijd - als zuiver innerlijke of uiterlijke vriendschap. De 'gemeenschap van
vrienden'' wordt altijd bepaald door ogen en oren van buiten en binnen, waarbij
'binnen'' niet noodzakelijk vriendschappelijk betekent en 'buiten' niet noodzakelijk
vijandig. .
Aann 'weerszijden' bepalen effacta 'mij' en 'ons'. 'Mijn' innerlijke rechter
wendtt zich tot mij, als gerespecteerde Ander, en ook de gerespecteerde anderen
wendenn zich tot mij, de al dan niet geliefde ander, die ik ook ben - hoe kan het ook
anderss - en die ik innerlijk en uiterlijk moet respecteren. Anderen beloven, beloven
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'mij'' dat ze mij aan mijn woord zullen houden, en mijn woord, dat ik heb gegeven,
geldtt absohmt in het licht van die ogen en oren die ahijd anders op 'mij' gericht
(zullen)) zijn. Er geldt nooit één zin van één inlossing van één belofte.
Schema'ss van spectraliteit worden gekenmerkt door (temporele) onbeslisbaarheid.. In die zin is elke belsissing die wij nemen, irrelationeel. We breken met het andere
enn de anderen - nooit zuiver innerlijk of uiterlijk, nooit zuiver levend of dood - die wij
hett woord ontnemen. Zij maken ons: hun ogen en oren doorkruisen ons spectraal, met
hunn eigen onzichtbare gezicht en onhoorbare gehoor geven zij aan ons - en eens
gegevenn blijft gegeven - ons (on)vermogen te bestaan als ontvankelijk raakvlak.
Hett dubbele effect van spectraliteit werkt in de vriendschap als altijd
limiterendee en ontlimiterende spanning van alteriteit. Op dit begrip van dubbelwerking
werdd reeds door Kant in zijn colleges over de religieleer geanticipeerd in een absurde
verbindingg van economische en perspectivische termen: ik kan niet alles geven.
Spectraliteitt doorbreekt de potlatch van de ethische eendimensionaliteh van het
moetendee Zelf: de naaste is altijd het dichtst bij en tegelijk het verst weg. Kants
absolutee ander smeekt: "geef meer, geef alles!" en mijn antwoord pakt altijd uit als
geef-- en onderwerpingslust. En toch appelleert ook Kant aan een grote traditie van
vóórr de Verlichting, en wendt er zich tegelijk van af: de "traditie van het 'geven wat
menn niet heeftm(PA, 204; 180).

Hett bijna onvergetelijke veto.
Vanwaarr de ongeefbare rest van de redelijke idee? Hoe houdbaar is die ongeerbare
rest,, het factum van onvergeeflijkheid? Vriendschap was altijd al het effect van
antinomischee krachten, van een onmogelijke eis tot opoffering. Absoluut redelijke
vriendschapp is met zichzelf in tegenspraak (evenals absolute vijandschap). Elke
bewegingg van vriendschap is bepaald door de frictie-force van spectraliteit, ook die
vann één ziel in twee lichamen (Diogenes Laertius) en die van twee zielen in één borst
(Goethe). .
Omm de weerzin tegen de ander en alle implicaties omtrent autogene en
autochtonee eigendomsrechten te kunnen doorkruisen, moet tenminste ingezien worden
datt het gebod van de naaste nooit gereduceerd kan worden tot een symmetrisch alter-
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factumm Spectraal schematisme werkt op grond van en is tegelijkertijd het effect, van
eenn dubbelrespect. "Men richt zich tot de ander die altijd singulier kan zijn, en het in
zekeree zin altijd moet blijven, maar men beantwoordt ten overstaan van de wet, een
tribunaal»» een jury, een geautoriseerde instantie die de ander op legitieme wijze
representeertt in de institutionele vorm van een morde; juridische, politieke
gemeenschap.. We hebben hier te maken met twee vormen ofwel twee dimensies van
respectrespect die elke verantwoordelijkheid inxplkeett" (PA, 282; 252).
Inn de idee van Kants volmaakte vriendschap - gedacht vanuit de eis van
volstrektee symmetrie - moet vanwege de umlineaire werking van het redelijke respect
dee zuivere grens tussen vriend en vijand verdwijnen. Aan die werking was immers een
fataall neven-effect gelieerd: de uitwissing van afteriteh - de andere grond van
vriendschap.. Om te kunnen beantwoorden aan de zuivere idee mocht er niets anders
meerr overblijven, geen greintje fysiek of geestelijk vermogen of onvermogen dat me
nogg van de volstrekt ander zou kunnen scheiden. Restloze vriendschap is irrdationele
vriendschap,, zo paradoxaal als zuivere incest. Zo bezien is vriendschap er nooit
geweest.. De annulatie van mijn "innerlijke leugen** had niet een vriendschap, maar
altijdd de vernietiging van de "innerlijke vijand" tot doel (zie verder de Metafysica van
dede zeden, ethische methodenleer, §49).
Err lijkt in het umlineaire geloof een auto-effectieve in(ter)ventie plaats te
vinden,, waardoor ik steeds graag een reflexieve draai geef aan mijn aan mijn vermogen
omm vrienden in te schakelen en vijanden zuiver uit te schakelen. De waan van totaal
redelijkee actualiteit van volmaakte vriendschap heeft ook altijd het mogelijke effect van
doldraaiendee eliminatie gehad. De zuivere rede heeft haar gebod uit vrijheid verstaan
omm nooit te vergeten als eerste de anderen te domesticeren. Het veto van de moreelpraktischee rede is nooit iets anders geweest dan een onvergetelijke ooriogszucht.

AtterheHH in het schema van de esthetische vriendschap.
Dee antropologische deconstructie heeft het transcendentale etnocentrisme, seksisme en
nationalismee ontsluierd als zdf-effècten, maar daarbij is tegelijk iets aan het huidige
wetenn onttrokken: ongegrondheid. Als ongewild effect van de bricolerende deconstructiee ontpopte het nihüerende Zelf zich als een idee-fixe van globalisering, een
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dwanggestattee van loze omvatttng en inertie. Soms lijkt de deconstructie van het Zelf
niett eens begonnen.
Hett raadselachtige tweede hoofdstuk van de leer van de ethische beginselen

(Ethische(Ethische Elementarlehre) heeft de plichten van mensen jegens elkaar "ten aanzien van
hunn toestand" tot onderwerp, en in het bijzonder de toestand van "de innigste
verenigingg van liefde met respect in de vriendschap" (§§46-48). In een soort inleiding
(§45)) worden we er reeds op geattendeerd dat het hier om de beschrijving van een
toestandd zou gaan met behulp van gemodificeerde regels die "geen verzekerd-totale
classificatiee toelaten". Deze onmogelijkheid weerhoudt Kant er echter niet van een
analogiee te gebruiken:

zoalss van de metafysica van de natuur een overgang wordt vereist (gletchwte.. ein Überschritt
verlangtverlangt wird) naar de fysica, die zijn bijzondere regels heeft, zo wordt met recht van de
metafysicaa van de zeden iets analoogs gevergd (ein Ahnliches angesonnen (mijn cars.).

Err wordt een zelfde eis gesteld aan twee metafysica's - die van de natuur en die van de
zedenn - en die eis of dat verlangen komt niet voort uit heide. Maar het is ook geen eis
diee aan één van beide wordt gesteld (door de andere metafysica). Kant neemt zonder
meerr aan dat het één verlangen is, één ansfnnen, en daarom gerechtvaardigd. Volgens
dhh ene recht kan er iets analoogs worden gevergd. Er heerst kennelijk geen twijfel of
dezee analogie wel mogelijk is (In §24: "naar analogie van de fysische wereld"). Wil
Kantt slechts weten hoe "zuivere plichtprincipes" kunnen worden toegepast? Twijfelt
hijj er geen moment aan of die principes wel kamen worden geschematiseerd

(gleichsam(gleichsam zu schematisieren)? Of zou zijn twijfel over het welslagen dit "schematis
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ren"" toch al w d blijken uit de aanhangsel* van enkele zogeneten "porisma's''.1
Vanwaarr en waartoe dan nog dit verlangen tot schematisch ansmnenl Wat moeten wij
zoo nodig demonstreren?
Kantt heeft zich niet voorgenomen om de twee gevoelens van ét Kritiek van het
esthetischeesthetische oordeelsvermogen - die van zinnelijk enredelijkwelbehagen (schoonheid
enn verhevenheid) - als uitgangspunt te nemen voor zijn esthetische schema van
vriendschap.. Vriendschap gebaseerd op schoonheid is uitgesloten. De idee moet wel
zoietss als een idee van een verheven vriendschap zijn, maar verhevenheid kan in het
esthetischeesthetische domein alleen een subreptief effect hebben. Gevoelens op zich zijn

11
Het Duitse woordenboek Wahrig vermeldt bij het lemma Porisma: Fotgesatz (bijwoordelijke bijzin
vann gevolg, ooniecutieve bijzin); Ablettung aus elnem anderen Satz fint een andere zin afgeleid). Het
betreftt hier een taalkundig zinsverband, waarbij een logisch en/of een noodzakelijk effect in het
gedingg ia. Kant beweert met zoveel woorden dat de effecten van een schema (wat op zich een onzuiver
effectt van een zuiver principe zon zijn) zich buiten de MetaJ&cavmfc
zeden t&pckn, maat er wel,
slechtsslechts als porisma's, nit of op volgen. Deze porisma's kunnen slechts "angehangt werden". Voor
'porisma'' en 'anbangen' is het verschil tussen Volgen op' of 'volgen nit' cruciaal. Als porisma's op
dee Sf hcinalisfj ing van de principes volgen, dan hebben we te maken met een syntagmatische reeks,
eenn willekeurige opeenvolging zonder een oorzakelijk of noodzakelijk logisch verband. Volgen
porisma'ss uit *r**jn**»*****>£, dan hebben we met een paiadtgntatische relatie te tnakem, waarbij het
nogg onbeslist is of er van een oorzakenjk dan wd logisch vcriiand gesproken mod woiden. Slechts op
grondd van de systematische positie die Kant aan porisma's toekent, ttjkt het niet mogelijk om
ondubbelzinnigg te concluderen dat porisma's logisch uit schema's volgen. Maar Kant gebruikt niet
voorr niets het parergonale werkwoord "anhangen". Deze term is van systematisch belang en om dit
toee te lichten ga ik een paar voorbeelden langs: vtAgctaÓcAsthetikya&ócKritikderreinen
Vernunft
kann het volgende van de zuivere vormen van ruimte en tijd worden gezegd: deze vormen ''hangen
unsererr ShmHchkeK schïechthin notwendig an" (A 42-43; B 60). Een paar regels later heten ruimte
enn tijd "ursprungtich anhangenden Bedingungen". 'Aanhangen' is kennelijk een ander woord voor
voorwaardelijkheid.voorwaardelijkheid. We hebben te maken met een onontwarbare contaminatie van onvoorwaarde
enn voorwaardelijk, aprioriteit en aposterioriteit, spornanitrit en receptiviteit, actief-passief, etc. Dit
wordtt bijvoorbeeld ook bevestigd in het artikel Was heiflt: Sch im Denken orientierenT. er zou een
behoeftee bestaan die "der Vernunft an stch selbstanhingr,wsjtt"dte Vernunft wffl
zk&tfanvkrt&zoaiijn\wn
sehV.. Wc kunnen dus spreken van een voorwaardelijke behoefte 4k op
dee rede: het 'Ding an sich' moet wd gespleten zijn, on 4c*4abbd of dnbbd an stch. Deze dubbele
behoeftigheidd aan zelftevredigi^fe

vann de Metafysica van de zeden te begrijpen wil Kant kertncKjk toch de schijn wekken dat de in
beginadd niet-logische relatie tossen schema's en porisma's misschien toch wd logische is. Kant
suggereert,, kortom, een logische analogie, daar waar onreduceerbarc snrjplemenlaiileii heerst: zoals
uituit de zuivere principes de zuivere schema's moeten volgen, moeten uh de scbenu's ook de porisma's
volgen,, en uit de porisma's, etc.
WahrigWahrig verwijst ook naar het Griekse porizein, dat de betekenis heeft van "iets op gang
brengen,, in beweging brengen" (zie Wolters' woordenboek onder het lemma nop-tQo). In het
verlengdee hiervan laten de pocisntatische aanhangsds zich als quasi-transcendentale voorwaarden
begrijpen,, als effecten van aherndt (een porisma is zogezegd ook altijd een aporisma), spectraÜtrit,
cvcjrjncnliaHtritt etc., voorwaarden voor de mogelijkheid van een 'gebeurtenis'.
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onhandelbaree ondingen. Evenals absolute vrijheid. Als er al iets is, wat is het dan, dat
wee zo hoognodig moeten schematiseren?
Omm de regels van een fysica van de zeden te kunnen formuleren, moet het
denkenn zich richten op doenlijke, fysieke relaties. Kant raakt aldus verwikkeld in een
soortt stnicturalistisch gedoe: zoals de (newtoniaanse) natuurkunde de relaties tussen
tweee objecten kan beschrijven ais een dynamiek van aantrekken en afstoten, zo moet
ookk zijn zedenkunde de weerzinnigheid van het aantrekken en afstoten tussen personen
beschrijvenn (ik heb deze krachten in hoofdstuk 4 ook de aan- en uhzuigkracht
genoemd).. Liefde en respect vormen aldus, als twee tegengestelde "grote zedelijke
krachten"" (6:449), de voorwaarden voor elk schema van vriendschap.
Nadatt de elementaire aspecten omtrent een analogische schematisering van de
ideee van volmaakte vriendschap zijn geïntroduceerd, meent Kant in §46 dat het nu
gemakkelijkk (leicht) in te zien is, dat vriendschap in de beoefening (Ausübung)
evenzeerr het nastreven waard is als onbereikbaar: een "eervolle plicht**. Deforce van
hett schematiseren (be)houdt vooralsnog een negatieve functie: aanduiden welke
'toestanden'' niet beantwoorden aan de verheven idee van volmaakte vriendschap. Een
oefeningg in het doorzien van schijnvriendschap. Maar dit verlangen naar door- of
inzichtt moet toch ook wel - volgens een transcendentaal teleologisch schema dat
georiënteerdd is op de redelijke Idee - gericht zijn op een affirmatieve notie van
vriendschap,, een uiteindelijke bestemming. Er moet wel een rijk (Reich1) bestaan waar
dee toestand van 'de innigste vereniging van liefde met respect in de vriendschap'
verwerkelijktt kan worden. Dat oerwoud of die oer-toestand kan niet volstrekt
onbereikbaarr (uner-reich-bar) zijn. Wel onmaakbaar en onaanschouwelijk, niet zuiver
onredelijk,, misschien zelfs ondenkbaar, maar zeker niet onwenselijk of irreêl. En 'dus'
mogelijkk toch schematiseerbaar?
Dee onbereikbaarheid van volmaakte vriendschap houdt niet uitsluitend verband
mett het einddoel zeh; maar evenzeer met de route ernaar toe. Elk doelmatig gedoe lijkt
hierr in strijd met het onvoorwaardelijk-goede doel - aangenomen dat op dit gebied een
onderscheidd tussen doelmatigheid en doel nog geldt, of een verschil tussen gevoelens
enn het object van gevoelens. En waarom niet? In de Metafysica van de zeden hebben
11
In de tweede sectie van de Fundering gaat Kant uitvoerig in op de notie van een "Reich der
Zwecke". .
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juistt om die reden, van het begin af aan, ethische gevoelens de voorrang boven
esthetische.. Praktische gevoelens zijn (volgens de eerste paragraaf van de inleiding)
"noodzakehjkk verbonden .. met het begeren van een object", het esthetische gevoel is
daarentegenn een "louter contemplatieve hist of nietsdoend welbehagen" (untdtiges

WohJgefallen,WohJgefallen, 6:212, emfase van Kant). Esthetisch zijn gevoelens die tot niets, en z
doorr niets laten verplichten. Er is lust, oerlust of oerliefde, maar als esthetisch
welbehagen,welbehagen, bijvoorbeeld als menslievendheid, is deze hut zonder enig effect en vooral
ondoenlijkk of ondoenbaar - misschien wel vanwege een oneindig verwerpelijke luiheid
enn wetteloze ongebondenheid. Deze oerlust moet volgens Kant kennelijk kunnen
wordenn omgezet in een ethische hist, die actief en noodzakelijk verbindt (verplicht),
mett het beoogde praktische effect. En wat zou deze hut wel kunnen bereiken, hoe zou
eenn hist kunnen bestaan die in zichzelf gebonden is aan het begeren van de "existentie
vann het object van de voorstelling" (ibidem), kortom: welk ene effect zou de actieve
welwillendheidd moeten hebben?1
Houdtt de onbereikbaarheid van (de idee van) volmaakte vriendschap alleen
verbandd met een logische tegenspraak in het doel? Als dit doel, ofwel het objectief! de
verzengendee vereniging is van twee personen, door gelijke en wederzijdse Hefde en
gehjkk en wederzijds respect, dan kunnen we gemakkelijk inzien (leicht zu ersehen) dat
liefdee en respect nooit even zwaar kunnen wegen; de redelijke waarden en
gevoelswaardenn kunnen nooit in relatie tot elkaar - zonder elkaar te elimineren - in een

GleichgewichtGleichgewicht bestaan. Het is deze onmogelijkheid die Kant,redelijkerwijs,lijkt t
willenn oplossen. Al is de liefde nog zo vluchtig, al sluiten liefde en plicht elkaar logisch
inn en uit, en al is een plicht tot liefhebben een onding, het willen - ofwel de wil als een
11

Het onderscheid tonen 'willen' en 'behagen* laat zich weliswaar langs de lijn van 'doend' en
'nietsdoend** scheiden, maar focfa met langs de lijn van (uüerüjk) fysiek' u i (imierUjk) 'ideëel' efflect
Werwflknn kan volgens Kant nameujc ook een praktische plicht zijn zonder uiterlijke fysieke
gevolgen.. In paragraaf B. van de 'HeMespHchten' (tweede honMstiik van de Elementair* ethische
leer)leer) merkt Kant op: "zelfs een onverhuld hartettjk wetwiDen van anderen, zonder fysieke gevolgen,
verdientt de naam van een dragripHcht; waarop dan het onderscheid tossen doende en een looter
affeclianekk dankbaarheid is gebaseerd" (unjn cms.). "Wohrwolkn" is niet getijk aan weldoen en
"Wohftttigkeh''.. De kwestie wordt dan: wat kan er niet onder 'wetwükn' worden verstaan? Wette
rostt heeft an geen fysieke' gevolgen? En hoe laat respect, als aflectionck dankbaarheid, zich
überhauptt nog scheiden van Bette ab nietsdoend welbehagen? De effectiviteit is wezenlijk dobbel.
Hett niotsdoende welbehagen en de aflfcctJonele, nictsdoende dankbaarheid verschillen niet eens van
'oorsprong'.. Vriendschap tossen twee personen, beoordeeld naar respect en liefde, kan volmaakt zijn
inn een toestand van - gezamenlijk - nietsdoen, waarbij een ethisch en een esthetisch nietsdoen niet
zijnn te onderscheiden.
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krachtt met een binnenste buiten werking - kan volgens Kant toch wd als een
welwillendd (amor benevolentiae) "doen" (ein Tun) aan een "plichtwet" worden
onderworpenn (6: 401). Als op deze manier de idee van volmaakte vriendschap
inderdaadd als 'grondreden* kan dienen voor een maxime voor het handelen, zou dan
diee maxime ook metterdaad kunnen leiden, of zelfs noodzaken, tot de gewenste
zedelijkee praktijk van morele vriendschap?
Gesteldd dat zo'n doenlijke vriendschap gewild en gedaan kan worden, dan kan
dezee in elk geval toch niet worden bereikt door goed bedoelde dingen te geven. "Ik
kann niemand weldoen (wohJttm) volgens mijn begrippen van gelukzaligheid" (6: 454).
Eenn beoogde vriendschap, als een zuiver door mij geïntendeerde toestand, doet per
definitiedefinitie afbreuk aan de ander. Het effect van mijn welwillende doen impliceert
namelijkk altijd de onderwerping van de ander aan mijn autonome wil. En, na een
mogelijkee tegendaad, vanuit plicht tot herstel van die breuk (erkentelijkheid), staan
beidee partijen wellicht quitte maar zij zijn daarmee nog geen vrienden. Geven was altijd
all een vorm van miskenning en onderkenning; het noodzaakte tot rectificatie, een
tegenzet,, een betaald-zetten, niet tot vriendschap.
Geenn enkele zogenaamde vriendendSfensf laat de ander vrij. Op z'n ergst dwingt
hett willen-weldoen tot een nooit te vereffenen contraprestatie, een niet te delgen
schuld.. En in elke ruil- of geldeconomie leidt de kettingreactie van goed bedoelde
giftenn en tegengiften vrijwel onvermijdelijk tot een potlatch van de redelijke wil, de
annulatiee van alteriteh, een absurde vredestoestand: daar waar 'wij' niet kunnen zijn,
moetenn vriend en vijand verdwijnen. Goedbedoelde geefdrang is ingegeven door de
angstt voor de ander. Ontwikkelingshulp is zelfhulp.
Kantss autonomisme paart een categorisch gebod op 'weldoen' aan een a priori
verbodverbod op afhankelijkheid, en daarmee is een 'toestand' van contemplatieve, vrije
ontvankelijkheidontvankelijkheid voor de ander uitgesloten (§34: de humaniias aesthetica is
Ontvankelijkheidd voor is altijd afhankelijkheid van. Het ondoenlijke wordt a priori
ongedaann gemaakt (laf; lui). Aldus substitueert Kant de Aristotelische emotionele
intentionaliteitt - dat wil zeggen, de prioriteit van de actieve liefde, Uefwillenhebben,
bovenn de passieve liefde van het lijdend voorwerp of object van geliefd te zijn, naar
eenn zuiver redelijke intentionaliteit van het transcendentale subject, naar-wat-je-het
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liefste-wil-nebbenn (zie voor de behandeling van de aristotelische liefde het eerste
hoofdstukk vanPolitieken van de vriendschap). Liefde en respect moeten vanuit Kants
optiekk symmetrische activiteiten zijn om tets echt heel, helemaal krijgen.
Hett passieve andere lijkt wd onvermijdelijk een bijna chemische reactie in mij
opp te wekken: een weerzinmge urtshirtingsdrift die tegelijk de Idem is van mijn
redelijkee doelstelling, de a priori verplichting om goed te doen, om helemaal onszelf te
worden.. Er is kennelijk niets zo weerzinwekkend als dat passieve, doodse. Zoals elke
esthetischee blik op het lichaam van de ander reeds een degradering van de ander
impliceert,, en dus het zuiverste esthetische gevoel in de Idem een ircensus moralis is,
moett in Kants universum elk materiele of imaginaire aandoening reeds een performatievetieve tegenspraak zijn. Alleen door te geven kan ik op mijzelf rekenen. Uit de ethicoesthetischee deconstructie van dit zuiverende Zelf volgt de conclusie, dat ware vrienden
somss een glimp van elkaar opvangen - ze blijven vooral vreemden voor elkaar (de
"sterren-vriendschap"" van Nietzsche, De vrolijke wetenschap, 279.).
Hett esthetische schema heeft zoals gezegd een negatieve, limiterende functie,
namelijkk het aantonen dat volmaakte vriendschap niet uiterlijk bereikbaar is. In Kants
termenn wil dat zeggen dat in uiterlijke relaties "het principe van wisselliefde" (6: 449)
domineert.. Dit principe moet aan het hogere principe van respect ondergeschikt
wordenn gemaakt. Maar vriendschap is niet een bindende relatie tussen rechtssubjecten,
enn ook geen monogamie.
Dee eerste ethische uitsluiting van esthetische vriendschap verloopt, zoals reeds
gezegd,, via de regulering van seksueel verkeer. Ook huwelijkse partners moeten als het
waree naar een hogere vorm van celibaat streven. Anderzijds is geen enkele esthetischvriendschappefijkee relatie een pure uitwisseling van (oordelen over) dingen. Het
esthetischee heeft altijd betrekking op de toe-stand, de toe- en instemming van levende
personen.personen. In deze precaire vriendschap is reeds a priori een contra-mctum aan het
werk,, en deze moet volgens Kant in rook opgaan (uiteraard ter meerdere glorie van de
ontbindendee binding van de morele vriendschap).
Inn beginsel speelt esthetische vriendschap zich overal af, binnen- en
buitenechtelijk.. En voor Kant is de esthetische vriend de vijand van een zuiver morele
vriendschap:: esthetisch reflecterende blikken en schitterende reflecties over de intieme
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zoness van de ander zijn denigrerend, absoluut taboe. Attentat is een triggerzone van
seksueel-erotischee connotaties die op voorhand verwerpelijk zijn. Zelfs een esthetische
blikk op de ander of misschien zelf» een esthetisch plezier in het beluisteren van de stem
vann de ander lijkt in Kants optiek al afbreuk te doen aan mijn respect voor de Ander.
Zelfss de verbeelding mag in die zin nooit vreemd gaan. Daarom moet waarschijnlijk de
esthetischee vriendschap weggezuiverd worden, en moet ook de zuiver redelijke
monogamiee ervan gevrijwaard worden.
Dezee negatieve sensibiliteit heeft misschien zelfs een onbewuste keerzijde.
Kantss unilineaire limitatie is onmiskenbaar ook door het gevoel van een ander veto
ingegeven,, de aanblik, het gehoor en de aandacht van anderen; met betrekking tot mij
zijnn erotisch-ethische effecten zo goed als onmisbaar om mijzelf te limiteren. In de blik
vann de ander ben ik zoals ik mezelf nooit zie: jij die mij wekt en mij kan zien inslapen
(voorr Kant: zijn knecht Lampe). Dit zou de a priori antinomische strictuur van de
esthetischee vriendschap genoemd kunnen worden. Tegen deze achtergrond lijkt mij dat
dee vraag van Derrida bevestigend kan worden beantwoord: "Gebiedt de wet mij niet,
uitt de derde voortkomend maar altijd van de angulariteit van de ander, de
transcendentee aheriteh van de ander te erkennen, die niet anders dan heterogeen en
singulierr kan zijn, dus resistent tegen de algemeenheid van de wet zelf?" (PA, 308;
277).. Maar via de negatie van de uiterlijke vriendschap, zo meent Kant kennelijk, moet
dee toestand van "transcendente alteriteit" altijd eerst worden genegeerd (anders ben ik
Lampe)) om dan pas die ander te hamen erkennen, als mijn singuliere bediende. Hoe
verr kan de negatie van de uiterlijke esthetische vriendschap gaan? Tot ik mezelf kan
wekkenn en mezelf kan zien inslapen?
Elkee toestand is een effect van toestaan, van toestemming. Een vriend kan
zekerr niet iemand zijn die uit is op eenzijdig voordeel. Dat staat niemand toe. Voor
waree vriendschap moet elk nut wijken. Gesteld dat ik Lampe echt nodig heb, dan is het
vrijwell uitgesloten dat hij ooit mijn vriend wordt. Als een ander mij geld geeft om mij
inn mijn nood bij te staan ("een vriend in nood, wie wenst die zich niet?"), zal hij
tenminstee moeten voorwenden dat hij het bedrag niet direct terugverlangt. Als ik
evenwell die weldaad accepteer, kan ik misschien (vielleicht) op gelijkheid in de liefde,
maarr niet op gelijk respect rekenen. De ben gebonden en ik ben verplicht terug te
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geven.. Ik kan misschien nu nog niet aan mijn verplichting voldoen, ik kan nog niet
tenigbinden.. Het is een pure machtsverhouding en toch ziet Kant deze toestand van
wissdliefüee wel als rede mogelijkheid: het delen van beat met als effect de
samensmehingg (Zusammenschmelzen) tot één persoon. Gaat het hier om vrienden of
vriendinnen?? Wat is dh voor een commune? Een samen delen van honing? Van tabak?
Inn het derde en vierde hoofdstuk van De tijd geven geeft Derrida een zeer
zorgvuldigee lezing van het prozagedicht La fausse monmóe van Baudelaire. De
bewegingg die in dh verhaal plaatsvindt, kan een anti-logica van wederkerigheid worden
genoemd,, een poëtica van tabak die eflc herstel en elke zuiver morele uitwisseling
deconstrueert.. De crux van Derrida's betoog lijkt mij het geheim van de overtollige
gift:: "de gift, als er zoiets is» moet tegen de natuur in of zonder de natuur gaan, en
moett tegelijkertijd breken met elke oorspronkelijkheid, met elke authentieke afkomst.
Duss ook evenzeer met zijn tegendeel, de truc, etc"(DT, 205; 162). Als het geven van
eenn aalmoes - in dit geval aan een bedelaar - altijd op een of andere wijze een
machtsrelatiee en onvrijheid tot gevolg heeft en in vrijwel alle gevallen minachting
uitdruktt (Kant: beschadigen van het zelfrespect van de ander), dan zou de gift van een
mogelijkk vals fortuin wel eens tegenovergestelde effecten kunnen hebben: een
oneindigee vriendschap die met elke eindige breekt (ware vriendschap wordt altijd door
oneindigheidd gebroken). "Het geheim waarvan men niet spreken kan, maar waarover
menn ook niet kan zwijgen" (DT, 187; 147).
Lii Herder's aantekeningen van Kants colleges over praktische filosofie staat:
"dee vriendschap tussen twee mannen, op basis van het begrip van verhevenheid, kan
enigheid11 hebben (kann Einigkeit haberi), zoals ook de vriendschap tussen vrouwen op
basiss van het begrip van schoonheid in enigheid kan zijn (harm Einigkeit sein) - in het
huwelijkk moet er echter niet slechts (ploft) enigheid maar eenheid zijn (Emheit sein)
"(27:: 50). Hier wordt een ontologisch spel gespeeld van hebben en zijn. Vrouwen
kunnenn enig zijn. Mannen kunnen enigheid hebben. De voorwaarde van 'hebben' stelt
mannenn in staat om ook onenigheid te hebben. Tussen vrouwen kan geen onenigheid
zijn,, hun breuk lijkt, met andere woorden, te moeten worden opgelost in het huwelijk.
Kantt houdt fragiele vriendschapsrelaties wd voor mogelijk, als "etwas so Zartes

'lkgchmikhiarccawooKddatinhetNwtert^^ ^
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(teneriias(teneriias amicitae)", maar deze mooie precaire toestanden kunnen volgens hem zeker
niett van lange duur zijn, ten aanzien van vrouwen, en tussen vrouwen. De
vriendschapsbandd tussen mannen is nooit fragiel of vluchtig geweest.
Hoee denkt Kant nu de morele vriendschap als pendant van de huwelijkse
eenheid,, te begrijpen

boven het vluggertje van elke esthetische relatie uit - terwijl

dezee band toch echt niet een verzekerde juridische relatie kan zijn? Het is een
hypermonogamee toestand zonder voortplantingsgedoe en zonder de zoetsappigheid
vann het tedere gevoel (Süfiigkeit der Empftndung).

Vermoedelijk bederven alleen

vriendinnenn hun tanden aan deze eendrachtige zoetigheid in de verzoening {Süfiigkeit
derder Emtrachl2 in der Versöhmmg schmecken)

Waarom zouden deze honingzoete

momentenn niet volmaakt kunnen zijn? Het antwoord lijkt eenvoudig: deze narcistische
relatierelatie sluit elke ander, de derde, uit en wordt van aanvang af gedomineerd door de

11
Kant geeftt niet aan of bet hier een objectieve dan wel subjectieve Empfindung betreft, zoals in de
KritiekKritiek van het oordeelsvermogen (KU, §3,43). Het onderscheid tussen inncrijjlr en iritcrhjkt open en
geslotenn treedt pas in werking doortoedoenvan de morele vriendschap.
Inn de Idee (etc.) blijkt onder andere dat Kant het "arcadische schaapsbcrdcrslcven", de zoete
toestandd van de "wisseUiefde", onwenselijk acht want alle talenten zouden in dit genoeglijke leven
"inn de Idem verborgen blijven". Uit dit essay blijkt echter eveneens dat de toestand van 'esthetische
vriendschap'' in het schaapherderieven nooit uit zuivere "eendracht' af zuivere "tweedracht" kan
(hebben)) bestaan. De Idee is geschreven vanuit de overtuiging dat er iets moet worden opgegeven en
opgeofferdd om het doel van redelijke eenheid te bereiken. De 'wilde' tn#*t«nH die met alleen
honingzoett maar ook brutaal blijkt te zijn, moet ondergeschikt worden gemaakt ("brutale vrijheid"
zegtt Kant in de zevende stelling, moet "opgegeven" worden). Kant wil aldus de ,zoetheid, zuiveren
vanvan en destilleren uit de onwenselijke 'stof van* onverdraagzaamheid (oorlog). Het 'middel' waaruit
dee vrede moet voortkomen - als ware het een alchemistisch proces - bevat tegelijk de 'kiem' van die
vredee zen; die natuur moet in zijn brutaliteit tegelijk gehoorzamen aan de wet van de eeuwige vrede.
Hett verborgen plan van de (redelijke) natuur zou aldus in de richting werken van een "uiterüjkvolmaaktcc staatsregeling" als "de enige toestand waarin de geschiedenis alk gaven in de mensheid
volledigg kan ontwikkelen. Men ziet: defilosofiezou <mk haar c&/ioswe kannen hebben "(eimnse van
Kant).. Om nu het geloof in het chiliasme (ia een duizendjarig vrederijk; Openbaring 20:6-7) kritisch
tee kimnen 'oriënteren' lijkt in Kants optiek de schematisering van de vriendschap het meest
volmaaktee middel: dit schema heeft das de dnhhete telanlAgi^h^hiliacric^ fWri^ «m A. ««.«/yfa
toestandd van een 'wteriipt-volmaakte staatsregeling' bereikbaar of be-rijk-baar te maken (het goede
binden)) en tegelijk de onwenselijke toestand van een 'esthetische vriendschap* uit te bannen (ofwel
hett kwaad te ontbinden). Het staat Kam in de Idee duidelijk voor ogen dof er een centrum, een
opperhoofdd van dit rijk moet zijn, maar volgens de zevende stelling is dit "probleem tegelijk het
moeilijkstt en datgene wat door het mensengeslacht het laatst wordt opgelost". Er moet iets
onoplosbaarss worden opgelost: "slechts detoenaderingtot iftr idee is ons van natmuwege opgelegd".
Hett is volgens de achtste stelling een streven, cen force in derichtingvan een eindresultaat waarvan
wijj - in onze politieke wereld, dat wil zeggen "de voorwereW geen voorbeeld kunnen aanwijzen
(kein(kein Beispiet), er lijkt echter wel een soort gevoel actief (gleichsam schon em Gefluit) en dh lijkt
Kanttreedsvoldoende zekerheid te geven dat de "algemene kosmopolitische toestand.. eens tot stand
zall komen".
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autotogische,, bijna incestueuze dynamiek van zelfbevrediging- Zou dat alleen voor
tederee relaties gelden, en tussen (een)drachtfoze vrouwen?
All is de versmelting volgens Kant overduideüjk onwenselijk, misschien zelfs
weerzinwekkendd onmaakbaar, hij meent toch serieus dat deze mierzoete toestand
moflHiffrr en zetfs "gebruikeüjk" is, maar dan wel - geïnspireerd door zijn etnologisch
zelfrespectt - bij "ongecultiveerde personen". Het "volk" kan kennelijk niet het
"gemeenmakenn voorkomen" (ze beschikken niet over het "Gemeinmachen verhütende",, iets wat buitensporige fiuniliariteit moet voorkomen). Ze kennen geen
zelfrespect,, en ze kunnen dus geen scheiding (Trermung), geen respect voor de ander
bewerkstelligenn - ze maken elkaar gemeingültig (een soort saA-Gemeinsirm) (6: 471).
Zijj hebben enige onenigheden niet onder controle. Eigenlijk helemaal niet enig.
Dee wisseUiefde als schema van vriendschap zou onvolmaakt zijn omdat "zij
zichh ook niet met elkaar kunnen verenigen (einigen)". Ze zijn één of niets, en ze
kunnenn zich niet verheffen boven hun (on)enigheden Deze natuurlijke afstoting

(Abstofhmg)(Abstofhmg) kan of wil Kant niet begrijpen als effecten van een verstrengeld dubbelres
pect.. Ongecultiveerde personen hebben van nature geen zuivere notie van identiteit, en
duss ook geen redelijk respect voor de ander.
Inn de termen van Lévi-Strauss beschrijft Kant de toestand van de wisselliefde
alss een mythologie van de honing. Waarom is volgens die andere mythologie de liquide
toestandd niet houdbaar, conserveerbaar? Er moet zich in de zoetigheid van de
verzoeningg een anti-gif bevinden, een anti-stof en een vergistende tegenwerking, maar
iss dit anti-gif zuiver te scheiden? Wat is in deze toestand (precies) het onreduceerbare
anti-gif?1 1
Inn de Beantwoording van de vraag: wat is Verlichting rekent Kant het gehele
vrouwelijkee geslacht tot dat (grootste) deel van de mensheid wat onmondig is, en wat
alss huisdieren (Hausviè) dom of stom of nietszeggend is gemaakt. De vraag blijft: door
wiee zijn zij stom en nietszeggend, lui en bang, gemaakt. Van de verwerpelijke etnologo-centrischee natuurtoestand, van mierzoete vulgaire gelijkheid - als tussen
(huis)dierenn of misschien wel bosmieren - moet men zich distantiëren. De
11

Zie ook mijn eerste onderzoek naar de effecten van de dichotomie 'gif en anti-gif, "The Power of

Poison,, an tmaïnptrai reading of Lévi-Strauss and Derrida" in: Issues in contemporary culture and
aesthetics,aesthetics, no.1, Maastricht 1996,27-47.
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onvermijdelijkee bijwerking van de honingzoete schoonheid van een al te grote Gemeinshmshm is kennelijk een Gemeinmachen waartegen men wel weerzin moet ontwikkelen.
Maarr is vergeleken met deze gelijkheid in de vriendschap - tussen vrouwen en mogelijk
tussenn mannen en vrouwen - de gelijkheid van de morde vriendschap zoveel zuiverder
enn verhevener? Waarvoor zouden gedomesticeerde vrienden wel respect hebben en
wildee vriendinnen niet? Hoe werkt deze discretie?

Naarr eea eeuwig honingfeesL
Hett transcendentale homngfeest is paradoxaal en bedorven, op het walgelijke en
pijnlijkee a£ het kan niet volmaakt zijn, niet omdat er geen liefde zou zijn, maar door
eenn teveel - verzengend, verwerpelijk (Nietzsche zou zeggen: het was een dionysische
roes,, voorafgaand aan de theoretishe mens). Kants definitie van esthetische vriendschapp thematiseert geen actuele toestand, maar een verloren vriendschap. Het is een
effectt van een rouwproces. Het verlies van tederheid en de aanraking De zuiverende
redee lijkt wel hyper-nostalgisch gemotiveerd.
Maarr onze echt enige reden van bestaan, raken we daarom nog niet kwijt:
dankzijj ons grensbegrip kunnen we de oppositie tussen natuur en cultuur instellen, en
dann kunnen we ook de verwarrende natuurtoestand van mij en jou ook overwinnen. De
wisseUiefdee moet in alle gevallen onhoudbaar zijn: "in alle gevallen (au/alle Falie) kan
dee liefde in de vriendschap geen affect zijn, omdat een affect in de keuze blind en in de
voortzettingg in rook opgaat (yerrauchendf. Wat moet er in rook opgaan? De relatie
mett de openingszin van de tweede sectie van Naar eeuwige vrede is evident: "De
vredestoestand,, onder mensen die met elkaar leven, is geen natuurtoestand (status
natwalis)natwalis) die eerder een oorlogstoestand is, dat wil zeggen, hoewel niet altijd een
uitbraakk {nicht immer ein Ausbruch) van vijandelijkheden, maar wel de altijd
voortdurendee (immerwahrende) dreiging ervan" (8: 348-349).
Inn een lange voetnoot (die in de Nederlandse vertaling ontbreekt) bij de tweede
sectiee over "de definitieve artikelen voor de eeuwige vrede tussen staten", geeft Kant
preciess aan waarop die gevoelens van angst en dreiging zijn gebaseerd. Om die
gevoelenss bij ons teweeg te brengen hoeft die ander of dat andere volk niet eens
feitelijkk te handelen (facto). Louter om dat zij "naast" mij zijn of mijn naaste willen zijn
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Onn wdke betekenis van het woord ook) zijn zij al bedreigend. Onze toestand van
zekerheidd wordt gegarandeerd door onze wet, die alle enigheid en onenigheid in rook
moett doen opgaan, in de vredestoestand die "gesticht moet worden** (8: 349).
Degenenn die voor of na die stichting buiten onze wet staan (of zich buhen-wettetijk
gedragen),, brengen mij terug in een "natuurtoestand". Die tedere dreiging moet
omgezett worden in een ijzeren. Weerkerende momenten met de regelmaat van een
klok.. Men moet er van uitgaan dat niemand zich vijandig gedraagt (tenzij iemand mij
mett opzet (tütig) heeft gekwetst) en dat is de toestand waarin allen zich in een
buigerigk-wetrnatigee staat bevinden, op grond van onze macht (Gewalt). "De mens
echterr (of het volk1) in naakte (bhfle) natuurtoestand ontneemt mij deze zekerheid en
doett afbreuk aan mij juist door deze toestand waarin hij naast mij is. Hoewel hij niet
actieff is (facto), bedreigt hij mij toch permanent door de wetteloosheid van zijn
toestandd (statu imustö). En ik kan hem ertoe dwingen (nötigeri) ofwel om met mij in
eenn gemeenschappehjke-wetmatige toestand te treden ofwel uit mijn buurt te
verdwijnenn (zu weichen) - Het postulaat dat dus aan alle volgende artikelen ten
grondslagg ligt, is: alle mensen die op elkaar wederkerig invloed kunnen uitoefenen,
moetenn tot een of andere burgerlijke constitutie behoren" (8: 349 voetnoot). De
permanente,, wetmatig ingestelde toestand van burgerlijke wederkerigheid, is de grond
enn de oor-zaak van de esthetisch-ethische weerzin jegens alle anderen.
Hett initiërende,redelijkegeweld van de stichting van de natiestaat moet hoe
dann ook een einde maken aan wilde angst, die nooit één toestand was, is of zal zijn,
maarr een warwinkel van wetteloosheid (voor, tijdens en na onze wetgeving). Wij
wetenn eigentijk nooit of we van die giftige wisseUiefoe zullen genezen, tenzij wij alle
anderenn ertoe kunnen overhalen om volgens onze Gemetnsirm en redelijke wetgeving
tee leven. Kant rekent op de proliferatie van burgerlijke staten, met als doel om via
federatievee wederkerigheid uiteindelijk "van de oorlogstoestand" (die hij gelijk stelt
aann wilde vrijheid) "bevrijd te worden" (ibid.). En hiermee doet hij een fatale ingreep in
dee onvoorwaardelijke vrijheid: door de tegenstelling wetteloze en wettige vrijheid te
begrijpenn als equivalent aan respectievelijk oorlog en vrede. De naakte en
ongenaakbaree rede die eeuwige vrede gebiedt, wordt gemotiveerd door een

'"dass Volk" vertaattMaiyGregwtocAwdprobiematifich als "a nation''.
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zuiveringszinn en een weerzin tegen aheriteit, verstrooide, vluchtende, stateloze vrede,
diee nooit totaal door redelijke wetgeving is te verantwoorden. Kant verklaart met zijn
vetoo de eigen wüde vrede de oorlog. De non-plaats van een andere vrijheid, van
waaruitt de onreduceerbaarheid van wederkerigheid en absohmt singuliere vrijheid kan
wordenn gezien, kan nu worden aangeduid als een toestand van "dubbele affirmatie"
(PA,, 274; 244).
D ee praktisch-redeüjke wil, die zuiverheid gebiedt, eist absolute vrede in een
onmogelijkee actualiteit, een gestolde vorm van de burgerlijke rechtsstaat en
openbaarheid.. Dit is het onmogelijke perspectief: wij moeten een symmetrische
wereldfederatiee maken van de wilde staat waarin alle staten en non-staten zich
bevinden.. Onder ons gezag van onze absolute maar anonieme overheid. Kant onderkentt ergens wel het ongewild getikte gevaar van een dergelijke egalitaire praxis, maar
ziett uiteindelijk alleen het te vroege tijdstip als struikelblok. Deze klok tikt in De
religiereligie binnen de grenzen van de blote rede zo:

Err schijnt een hang in het menselijk geslacht te zijn gelegd (misschien opzettelijk) waardoor
elkee afzonderlijke staat, wanneer het hem naar wens gaat, ernaar streeft elke andere staat te
onderwerpenn en een universele monarchie op te richten. Wanneer die staat echter weer een
bepaaldee grootte heeft bereikt, versplintert hij vanzelf in kleinere staten. Zo koestert ook elke
kerkk de trotse pretentie om een algemene kerk te worden; zodra zij zich echter heeft uitgebreid
enn heersend wordt, doet er zich al snel het principe van de oplossing en scheiding in
verschillendee sekten voor. Het te vroege (vroeger dan de mensen er moreel aan toe zijn) en
daardoorr schadelijke samensmelten (schódliche Zusammenschmelzen) van staten wordt wanneerr het ons geoorloofd is om een plan van de voorzienigheid te veronderstellen voornamelijkk door twee machtig werkende oorzaken verhinderd, namelijk de verscheidenheid in
talenn en de verscheidenheid in religies (6:182-183, voetnoot, mijn cars.).

Watt zou het juiste

tijdstip zijn? Het mag volgens Naar eeuwige vrede geen

"nimmerdag"" zijn (8: 347). Duidt Kants veronderstelde plan niet op een langzame,
contra-affectievee maar onvermijdelijke, progressieve uitwissing van de verscheidenheid
vann andere talen en religies? Wat zou het tegendeel zijn van "schadelijk samensmelten''? ?
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Inn zijn schematisering vso de esthetische vriendschap bevestigt Kant zonder het
tee weten - in zijn keuze van de filosofemen 'zusanmenschmelzen' en 'verrauchen'
datt de esthetische vriendschap als natuurtoestand de dynamiek heeft van een honingenn tabakmythologie die in zichzelf on&nóig splijt, zoals Lévi-Strauss in Van honing tot
asas heeft aangetoond. In de woorden van Lévi-Strauss: de zoete samensmeltende, altijd
all verloren, vriendschap bereidt de plaats voor van, de altijd ontbrekende, term van
volmaaktt verrookte vriendschap (ménage sa place au terme absent)- Uit deze
bovennatuumjkee gist- en roestoestand kan na herlezing van de Mythological bepaald
niett worden afgeleid, zoals Kant dacht, dat elke vriendschap in rook moet opgaan als
gevolgg van het ontbreken van respect. De conclusie moet veeleer zijn, dat een zuivere
scheidingg van esthetische en morele vriendschap, van innerlijk en uiterlijk, van voedsel
enn anti-voedsel, van gif en anti-gn; van oorlog en vrede, van rationeel en irrationeel,
etc.,, niet mogelijk is. Vriendschap moet opgaan in een feest van asymmetrische
respecten.. In die zin prefigureert de spectralisering van de Verlichting reeds in de

Mythological,Mythological, en ook de mythische "hypothesen" zijn reeds gebaseerd op een "kritie
inn de kantiaanse betekenis van het woord" met betrekking tot voorwaarden "die
geproduceerdd zijn door een veronderstelde, onbekende sociale structuur" (une
structurestructure sociale supposèe incormuë) (MC, 294; HA, 343).
Dee esthetische vriendschap was een wantoestand alleen vanuit het perspectief
vann puristische ethische vriendschap. Misschien blijft een pulserende driving force
altijdd wel met enige regelmaat de absolute vrede gebieden, als een heilige plicht. Het is
echterr zeer de vraag of die weerztnnige force uiteindelijk de wereldvrede dichterbij
brengtt - en niet veeleer Iets absoluut anders. Om de vrede te kunnen verwelkomen
moett er worden afgezien van de activistische, mythomanische contaminatie van
autonomiee en autochtonte. De vrede moet reeds in zich breken en gebroken zijn:
categorischee effecten zonder autologische determinatie. We kunnen de gewenste
toestandd van een kosmopolitische vredestoestand niet in één vizier krijgen of bereiken.
Viaa de deconstructie van de honing- en tabakmythologie kunnen wetteloze en
wetmatigee vriendschap in rook opgaan, met uitzicht op een deconstructief
rechtsbeginsel,, een kosmopolitische "voortzetting van vrede met andere middelen"?1

11

Hent de Vries. Religion tmd Violence. 339.
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Alteritehh in het schema van de morele vriendschap.
Alss in de esthetische vriendschap door Kant het onderbrekende effect van respect ten
onrechtee wordt miskend - waarschijnlijk vanwege de Verblinding van één autochtoon
perspectief-- dan ligt het in de lijn van de verwachting dat hij uiteindelijk, op een of
anderee wijze, ook ten onrechte slechts één mogelijke vriendschap, wat betreft het
verenigendee maar niet samensmeltende effect, zal (h)erkennen. Om deze steriele
eenheidd te verkrijgen moet iets of iemand altijd worden uitgestoten: la 'route au tabac'
passepasse par Verdure, Door deze uitstoting - 'honing' inverteert tot weerzinwekkende
uitwerpselenn zoals menstruatiebloed en stront - verdwijnt echter niet alleen de
esthetischee toestand, maar elke mogelijke toestand van vriendschap.
Kantt opent §47 met een definitie van de morele vriendschap: "Morele
vriendschapp (in onderscheid tot esthetische vriendschap) is het volledige vertrouwen
vann twee personen in de wederzijdse openheid {Eröffhung) van hun geheime oordelen
enn gevoelens, voor zover deze verenigbaar is met het onderlinge respect voor elkaar"
Doorr de opmerking tussen haakjes wordt de indruk gewekt dat in §46 de esthetische
vriendschapp afdoende was behandeld en dat dus §47 zuiver en alleen de morele
vriendschapp tot onderwerp zou hebben. In deze relatie zou dus de wederkerigheid in
respectrespect de prioriteit hebben, zeg: wisselrespect. De basis van morele vriendschap heeft
Kantt al eerder geformuleerd: "elk mens stelt rechtmatig de eis op respect van zijn
medemensen,, en omgekeerd (wechselseitig ) is hij daartoe ook jegens anderen
verplichtt (yerbundehf (6: 462). De wisseltruc - let wel, tussen de wisseUiefóe en het
wisselrespectt - moet nu tot het hoogste niveau worden uitgevoerd.
Err vindt ten eerste een wisseling plaats wat de terminologie betreft: de twee
fysiekee bestanddelen van het schema van de esthetische vriendschap - aantrekking en
afstotingg {Amiehung und Abstoftung) - worden verruild voor opening en afsluiten.
Respectievelijkk Eröffhung als zelfstandig naamwoord, en verschüefien als werkwoord.
Inn beide vormen van vriendschap vindt toajysieke uitwisseling plaats. Toch zou het
omm andere zaken draaien: in het esthetische verkeer gaan gevoelige dingen om, in de
morelee vriendschap telt een gevoeligheid puur omtrent het doen en laten van
uitspraken.. Wat zou het aantoonbare verschil tussen deze dingen en zaken kunnen
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zijn?? Gaat bet om geheel andere Sachen of Dinge of betreft bet in alle gevallen toch
dingenn van een humamtas aesthetica (6: 473)? Het lijkt er sterk op dat het verschil
tussenn de esthetische en morele vriendschap nooit betrekking heeft gehad op de dingen
diee werden uitgewisseld maar alleen op een voorkeur voor een bepaald
zurveringseflect.. De esthetische vriendschap moet verdwijnen, in onze rook opgaan.
Alleenn in bepaalde kringen kan er over zaken worden gesproken (die Sache
isL..).isL..). Deze vriendenkring weet wat zaken doen is. Het zijn mondige vrienden. En dit
iss dus Kants these: er moet een verschil zijn tussen het schema van esthetische en
morelee vriendschap, en dit verschil kan ook worden gemaakt, en wel door het schema
vann de aantrekking en afstoting van twee passieve - sprakeloze - dingen (zoals
geldstukken,, Scheidemüme, het slijk der aarde, en andere ruilobjecten) te verruilen
voorr het schema van de pure effectiviteit van in- en uitsluiten: met de regelmaat van
eenn klok zich puur openen puur voor elkaar, en zich puur afsluiten puur van de ander.
Hoee kan deze wisseling zuiver worden uitgevoerd, gefluisterd, met stille stem?
Omm ergens te beginnen: de uiterlijke morele wederkerigheid zou vooral
betrekkingg hebben op het wederzijdse respect voor het geheim van iedereen. En Kant
kann deze activiteit van geheimhouding niet anders formuleren dan in termen van een
gevoell van "de mens". Wie voelt er, hij, zij? De mens voelt een machtige behoefte: "hij
voeltt (erfühlt) de machtige behoefte om zich voor anderen te openen (zonder daarbij
ietss te beogen (beabsichtigen)". Er zou dus a priori een actief GefUhl in het spel zijn,
geenn passieve Empfindung. Een categorische behoefte, met de doelmatigheid zonder
doell van een actieve vriendschap: "hij wil graag met iemand praten over hoe hij denkt
overr de mensen waarmee hij omgaat, over de regering, religie, etc". In de morele
vriendschapp draait het altijd om het moeten blootgeven van geheime politieke oordelen
enn gevoelens tussen ons, en het moeten zwijgen naar derden toe. De anderen zijn als
vijandenn (in potentie, maar passief) de aporetische grond van onze vriendschap: zij
moetenn er eerst zijn, willen de vrienden zich überhaupt van hen kunnen afsluiten.
Dee toestand van weten zou ontstaan op een goed moment. Vriendschap kan
niett ongemaakt zijn. WH er een morele vriendschap zijn, dan moet er actief geheim
wordenn gehouden, het sluier-effect van geheimhouding van de vriendenkring: er moet
wordenn bedekt, maar wij moet tegelijk samen iets anders uitwissen. Onder ons gezegd
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enn gezwegen: de anderen, die voor zichzelf geen geheim hebben - die kunnen in hun
onenighedenn geen geheimen bewaren. Maar wat voor de wisseüiefde gold, geldt
evenzeerr voor het zuivere wissdrespect: ook achter deze sluier is geen eenheid. Het
begintt te gisten en te roken.
Kantt noemt zelf de bron: verboden loslippigheid, een "onedele denkwijze" en
eenn "onverstand", mensen die niet kunnen onderscheiden tussen wat zich wd en niet
"laatt nazeggen". Zij gaan tegen de ongeschreven wet van zuivere eerlijkheid in, zij zijn
inn één woord indiscreet (der Indiskretiori). Alle mythologica's, zoals Lévi-Strauss
heeftt betoogt, zijn ingesteld door de Interventie van (In)discretie. Hoe machtig en
onmachtigg moet nu mijn behoefte zijn om zaken te kunnen doen? Te zelfmachtig
betekentt absolut weerzin tegen de natuurlijke behoefte om je te uiten, dat is
onleegbaar.. Te zelfmachtig betekent ook zin in indiscretie, en dus geen enkele
vriendschap.. Te onmachtig betekent, geen zin in uiten, een zwakke onbetrouwbare
natuur,, en dus geen vriendschappelijke. Moet er een nog hogere macht zijn om mijn
machtenn en angsten, mijn zin en weerzin te... ja wat? Wat zou die macht voor een
hyper-weerzinnigg effect moeten hebben? Dit is de performatieve paradox van het
morelee veto's tot zuivere openhartigheid en zuivere geheimhouding. De derde kan niet
wordenn uitgesloten, maar hij deel van ons worden, als "een andere even betrouwbare
vriend",, zo merkt Kant op (6: 472). Derrida parafraseert Lévi-Strauss' wet van
gegeneraliseerdee uitwisseling van N + 1 (zie hoofdstuk 2):
Meerr dan één dus en, bij gevolg, nog een andere 'meer dan één' (want de derde kan ook een
betrouwbaree vriend hebben, waartegen hij of zij zou kunnen zeggen: 'zweer dat je niet zal
herhalenn wat ik heb gezworen niet te herhalen etc.). Derhalve N + 1 - dit is het begin van de
vriendschap,, waar een geheim tegelijk mogelijk en onmogelijk is (PA, 290; 259).

Dee macht van geheimhouding is altijd oneindig gespleten discreet-indiscreet, een
paradoxaall bevel dat zelfs in beginsel en a priori één discrete uitspraak - zichzelf dus onmogelijkk maakt. Derrida: "in de grond van de zaak is het geheim niet een onderwerp
vann kennis. Het is alsof Kast niet wist waarover hij sprak" (ibid.).
Ikk ben in het voorgaande al tot de conclusie gekomen dat de eis van zuivere
oprechtheidd de belofte elimineert: wat altijd waar is, hoeft niet meer beloofd te worden.
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Dee belofte oefent altijd geweld int op de eis van zuiver-redelijke oprechtheid, en maakt
eigenlijkk van elke vriendschap een schone gemene zaak. Met behulp van het schema
vann spectrafiteit als affecties van dubbelrespect, kan er nu niet alleen op worden
gewezenn dat de belofte tot geheimhouding onmogelijk kan worden gehouden, maar
ookk dat de politieke wil tot discretie en indiscretie toch meer op een collectieve morele
aanrandingg lijkt: wij moeten Onze ziel van en aan elkaar totaal bloot gegeven (il faut
découvrtr,découvrtr, il faut être è nu).
Gesteldd nu dat Kants logica van wederzijdse openheid in een heel bijzonder
gevall (waarvan tot nu toe geen voorbeeld is gegeven) toch een keer werkt, hoe wij
zouu die vriendschap dan zijn? Zou mijn vrije wil tot openheid en vertrouwen (als ik
mijnn "vrees voor misbruik" heb overwonnen) de uiterlijke toestand van eerlijk
uitgewisseldee (in)discretie wel ooit veilig kunnen stellen? Het zuiverende, verzwijgende
Zelff gebiedt zijn eigen redelijke valstrik, zijn moordende stilte, de ijselijke bewaking
vann onze vredesverklaring.
Kantt wil rekenen, rekenen op en berekenen van een gelijke wederkerigheid in
discretiee en indiscretie, tussen mij en mijn vriend. Deze actievefictivhehblijkt nergens
zoo duidelijk als in de schemanie van de morele vriendschap. Ik moet uh de ene
"gevangenis"" en in de andere (de force van het incestverbod). Als nu de wisselliefde
vanwegevanwege het "affect in de keuze blind" was, dan zou vanwege het wisselrespect de
keuzee voor en van de vriend ziende moeten zijn, dat wil zeggen in één woord: vrij.
Waaruitt blijkt die vrijheid? Schuilt de mindere vrijheid in het moeten accepteren van
geldd (stront, de uitwerpeselen die de route van tabak markeren)? Kant lette goed op
zijnn zaken, zijn handen waren schoon. De dwang en het geheim van de discretie is
minstenss zo corrumperend, in- en afsluitend en misschien wel veel narcistischer dan de
esthetischee vriendschap. Onze geheinihouding smaakt als een zoete wraak op de ander.
Dee quasi-kern van de morele vriendschap is gebaseerd op strategische discretie en
verzwegenn (voor)uitstuiting van anderea De s-census van de morele vriendenpolitiek
iss AUgememmachung. De morele vriendschap sluit, nog veel obsessiever dan de
esthetische,, het "Gemeinmachen verhutende" uit.
Metamaticaa rekent op niets anders dan de toevallige kans van een verheven
noodzaak:: het moment waarop iedereen zich aan het aUesverbrandende vuur, zonder
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spoorr van rook of as, wil overgeven, en het moment dat niemand ook nog maar de
absolutee behoefte van indiscretie zou voeten. In zijn streven om het gegeven gevaar
vann misbruik uh te sluiten, streeft Kant elke toestand van vriendschap voorbij en
elimineertt daarbij de radicaal dubbele vrijheid die in de belofte van vriendschap altijd
moetmoet meespelen.
Weerzmnigheid,, in de zin van zelfrespect, is in essentie een dolgedraaide
censuurr op vriendschap. De verheven vriendschap, tussen mannen, kan nooit zuiver
wordenn onderscheiden van de honingpoética. Als de esthetische vriendschap
ondergeschiktt wordt aan de alziende redelijke vriendschap, komt een "chrematistiek" misschienn wel van een of andere Cremaster (Matthew Barney) - de ethische poëtica
vann tabak verstoren, dit

fantasmafantasma wordt herkend als kracht (puissance), op z'n minst als kracht en
mogelijkheid,, zonder redelijke zekerheid, zonder enige mogelijke zekerheid van
produceren,, voortbrengen, geven. Dit fantasma, de eigenlijke plek waar alle
chrematistiekk plaatsvindt, is namelijk zelf door de 'fantasie' van de verteller
geproduceerdd (DT, 204; 161-162).

Dee ene vriend.
Inn het beloven, in het spreken tot en met de ander, is een verspreking nooit absoluut uh
tee sluiten (al was het een freudiaanse Fehlleistung). Voor Kant is derhalve elke
uitspraakk a priori een weerzinwekkend uitbraaksel van indiscretie, van loslippigheid en
bandeloosheidd (de eis van de zuivere RedJichkeit moet aan deze ambiguïteit een zuiver
eindd maken: elke andere 'vriend' is "in het geheim" een vijand, zowel innerlijk als
uiterlijk).. In de morele clan van stille vriendschap moet aheriteit in niets opgaan. De
rigiderigide eis tot absoluut beloven en geheimhouden gaat niet alleen voorbij aan de
excessief-hybriedee natuur van verspreken en beloven (Versprechen), die eis lijkt zelfs
elkee vorm van vergiffenis a priori mogelijk te maken.
Vergiffeniss kan niet als een logisch anti-gif het wederkerige ant(i)woord zijn op
elkk leed, op elk schuldgevoel. Gevangen in de dynamiek van de mythologica van
wederkerigheidd heeft pure vergiffenis evenveel waarde als de redelijke belofte en de
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perfectt stukende, zogenaamd onvoorziene gift. De eis van vergiffenis tout court
dwingtt tot een barbaarse vereffening. Als desebematiserende herformulering van elk
schematismee moet daarom ook; paradoxaterwijs, worden gezegd: "vergiffenis vergeeft
alleenn het onvergeeflijke" (SP, 108; 32). Evenals de belofte moet de vergiffenis zich
atojdd onttrekken aan de logica van wederkerigheid. Zowel beloven als vergeven vinden
plaatss buiten het bereik van het geeffijke.
Inn reactie op een kennelijk al te gemakkelijke notie van vergeving in verband
mett de Shoah (van Jankéiévitch en ook van Hannah Arendt), reageert Derrida tamelijk
stellig: :

Bcc zou me geroepen voelen om die voorwaardelijke logica van uitwisseling aan te vechten, deze
zoo wijdverbreide ptesupposine op grond waaivan nien alleen ve^gj£fem^ zou kunnen ovenvegen
opop voorwaarde dat er om gevraagd wordt, tijdens een scène van spijtbetuiging waarin men
tegelijkk getuigt van het schuldbewustzijn, de üansfonnatie van de schuldige en de tenmmsteimplicietee belofte (engagement) om er alles aan te doen de terugkeer van het kwaad te
voorkomen.. Er is hier sprake van een economische transactie (SP, 110; 34).

Waaruitt blijkt nu verder het egalitaire, eveneens economische effect van de moreelpraktische,, redelijke vriendschap? Kants schematisme heeft niet slechts het effect van
eenn deficit, het moet ook nog wat opleveren. Hij sluit een bepaalde mogelijkheid van
dee "intiemste vriendschap" niet uit - al is deze vriendschap wMraym en zeer kostbaar,
enn waarschijnlijk ook meer dan een honing-tabakzieke mythe. De vereiste
eigenschappenn voor deze hyper-morde vriendschap zijn echter wel "zelden in een
subjectt aan te treffen". Die zeldzame, louter morele vriend is geen leeg ideaal maar
"existeertt werkelijk", het is een "zwarte zwaan". Waarvan is deze 'zwaan' een teken,
eenn zeldzaam zwart teken (in het Frans zijn cygne en signe homofonen)?
Hett is evident dat derden er alleen relatief mogen zijn, wil de morele
vriendschapp in absolute zin kunnen worden onderscheiden van de esthetische
vriendschap.. Derden markeren het verschil tussen iets en niets. In de esthetische
vriendschapp zou respect ontbreken, dus waarvoor of voor wie betonen nu ware
vriendenn respect?
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Inn Kants schema van vriendschap huist - paradoxalerwijs egalitair en soeverein
-- een onverbiddelijke hiërarchie. Ten eerste, de derde vriend moet absoluut discreet
zijn,, en dat kan alleen een goddelijk Ander zijn, een homo noumenon die niet zoals de
tweee morele vrienden in vlees en bloed in wederkerigheid angstvallig en jaloers voor
elkaar,elkaar, en tegen anderen, bestaan. Ten tweede, de noumenale derde moet mateloos
zijn,, omdat "een ideaal is van de wens die in redelijke begrippen geen grenzen kent".
Onzee Ander is een ambigu wezen, een soort weerzinwekkende opossum. En zijn
heüig-afstotendee uitwerpsel moet op grond van de faflogocentrische oriëntatie van
Kantss genealogische schema een vrouw zijn.
Omm niet de indruk te wekken dat dit schema van zuivere broederschap
afstandelijkk of kil zou zijn, herstelt Kant het schema van de esthetische vriendschap op
eenn hoger niveau, als een unieke mythe. Behalve een "ideaal" moet de derde vriend ook
eenn "mensenvriend überhaupt (van de gehele soort)" zijn, een verheven hoogste macht
diee "esthetisch deelneemt (medevreugde, Mitfreude) aan het welzijn van alle mensen"
enn een macht die dat welzijn " nooit zonder het innerlijk te betreuren zal verstoren".1
Mensenn - de 'mens' betekent in Kants taalspel niet de juridische persoon, en hier zal
duss ook wel de 'vrouw' bedoeld zijn - zorgen voor het welzijn van alle mensen. Zorg
is,, vanuit de kantiaanse ontopolhiek gezien, vrouwelijk. Het doet de mensenvriend (de

filantroop)filantroop) plezier om te zien dat vrouwen in hun zoetsappige zorg slagen. Maar dez
onthullingg moet tegelijk het beschamende van die vertoning blootleggen. Daarom moet
dee oververantwoordehjke mensenvriend ook verstorend werken, ook al betreurt hij
dat.. Een soort bitter-zoete rouw. De lokalisatie van de bron van deze binding- en
scheidingsactiviteitt in één subject, in één oorsprong, is een cruciale verschuiving ten
opzichtee van de zogenaamde esthetische vriendschap: de esthetische vriend(inn)en
wordenn verblind en verstomd door een hogere eenheid. Zij gaan niet uit zichzelf in
rookk op, maar worden verbrand en verrookt, geofferd aan die verzengende
mensenvriend.. "Het is niet alleen een intellectuele voorstelling, de voorstelling van
gelijkheidgelijkheid onder de mensen, maar een consideratie voor die voorstelling van

11
De denk vriend, die boven de esthetische en de morele vriendschap staat, contemplatief ca actief
tegelijk,, lijkt als weldoenerige nietsnut nog het meest op een dandy, de gevleugelde vriend in La
faussefausse monaie van Baudelaire.
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gelijkheid,, een 'oprechte consideratie' voor zo'n voorstelling. Gelijkheid moet. Er is
geenn gelijkheid, maar gelijkheid moet" (PA, 291; 260).
Alleenn de Vader kan volgens Kant de tegenstrijdige effecten-affecten, van gif
enn anti-gif, superieur reguleren en beheersen (de moeder heeft zichzelf waarschijnlijk
nooitt echt in de hand gehad). Om het gewenste effect van deze hyperbolische roes van
oppermachtt te kunnen bereiken, moet Kant elke affectieve macht effectief uitwissen.
Dee puur passieve symmeuische wisseling en willekeur van een- en tweedracht, van
liefdee en haat, moet ondergeschikt worden gemaakt aan een epicentrum dat zich cool
enen verheven waant boven de verbande affectiviteit. Deze zuiver ziende mathematicus
wordtt verteert door een verzengend vuur ook dat de tederheid, tussen iets en iets
anders,, wil verteren - een paradoxaal koud vuur.
Dee relatie van de derde vriend tot de anderen moet als superieure spil altijd
meerr zijn, ook meer dan de onderwerping van singuliere 'dingen1 en 'uitspraken'. Het
gaatt hier niet om een onomwonden menslievende figuur.1 Daarom heeft de
"uitdrukkingg van een vriend wn mensen nog een engere betekenis" (emfase Kant). De
vriendd in deze betekenis omvat "ook de voorstelling en de behartiging (Beherzigung)
vann gelijkheid onder mensen, derhalve de Idee". We weten nu wel dat die idee kan
tüetsenn en ietsen.
Err is de goddelijk redelijke Vader veel aan gelegen om gelijkheid te
bevorderen,, en de behartiging van of consideratie voor die gemene zaak kan niet
anderss uitgedrukt worden dan in het aanzetten tot een initiatief dat berekend is op
volstrektee verspilling. Kants bewoordingen zijn hier vrijwel auto-citaten. In §27 staat:
"Will ik de welwillendheid (benevolentiam) van ieder ander jegens mij, dan dien ik dus
ookk (ich soil also auch) welwillend te zijn jegens ieder ander** (mijn curs.). In §47
herhaaltt Mj elliptisch: door de idee van gelijkheid "zelf verplicht te worden, terwijl men
anderenn door wekfaen verplicht" (mijn curs.). Dit spel tussen 'zijn', 'worden' en
'doen'' bepaalt ook de beslissende autochtone natuur en structuur van de kosmopo-

11
Kant herhaalt hier de maxime van §26 van de Leer van dfedn<grf waar het begrip van de filantroop
reedss is ingeperkt: "omdat de mensenliefde (filantropie) hier als praktisch, en derhalve niet als liefde
vann het welbehagen aan de mens wordt gedacht, moet de mensenliefde in het actieve wdwillcn

geplaat** wtmten ( g g t f r f wtrdmrt) en hettgft Ant ite ironriiw van hamWiitflwi* TV inwffri^g y^n fr»

wett is altijd een activiteit van setzen waarmee het Zelf zich aanwezig stelt, met ondcrweiping als
effect, ,
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Irtistischee vriendschap. Het redelijke is zo wederkerig creatief dat het zich in alle
initiatievenn via anderen altijd weet uit te vinden. D e esthetisch-ethische vrienden
moetenn a c h opofferen voor of aan de absolute, unieke vriend.1
Zodraa de idee wordt vertaald in een umlineair doen komt vriendschap in een
performatievee aporie terecht, er is nooit gelijke welwillendheid mogelijk, en dus moet
ietss {etwas, Etwas) in Niets opgaaa B k initiatief heeft altijd een passief object nodig
(elkk subject zijn eigen lijdend voorwerp). Deze toestand is niet gegeven, ongeemjk,
maarr moet vreemd genoeg toch oneindig worden behartigd. Ongelimiteerde irrelationaliteit. .
Wee moeten allemaal ergens in opgaan, maar zij toch liever het eerst, en wel in
ons.. De vriend die vriendschap wil uit- of beoetenen moet zich in relatie plaatsen (als
setzen,setzen, Gesetz etc.1) tot een symmetrisch gemaakte ander en wij kunnen alleen puur
bestaann als de anderen niet met ons versmelten, maar wel in ons oplossen. Wij zijn
altijdd hun oplossing geweest (al waren ze zich dat niet bewust). Wil deze vriendschap
mm situ plaatsvinden, dan kunnen alleen diegenen echt recht spreken die zichzelf a priori
bovenn allen hebben geplaatst.
Hett absolute doen was geenszins een geweldloos we/doen, eerder een soort
ongevraagdee liefdesdaad. Met de formulering "zelf verplicht te worden, terwijl men
anderenn door weldoen verplicht", moet Kant zoveel bedoelen, dat wij de gastvrijheid
vann anderen kunnen maken. Zijn wij dan al gastvrij? In welk opzicht is deze toestand
beterr dan het nietsdoende welbehagen, dat tot Niets verplichtende welbehagen? Hoe
langg nog moet de ander a priori en a posteriori gegeven zijn, zich geven, ten dienste
vann mijn hyper- en hypocritische zelfrespect? Wat zou er ooit, met goede redenen,

11
Het Ujkt me dat hierin ook overeenkomsten met Kierkegaard gevonden kunnen worden, zoals blijkt
uitt Heat de Vries' herlezing: "personal existence, in 'moving beyond (dépassant)' the aesthetic stage,
alsoo "transcends (depasse) ethics' in order to enter the religious realm of a faith that no longer lets
itselff be justified on external grounds. This transgression not only turns faith into an abstutety
singularr event in which sublime communication and utter soütadc coincide; it also reduces the ethical
too the general,tothe ruk of law applicable to all, in whidi tie veiy secret of the self as well as of its
innermostt secret decisions will always be betrayed" .Religion aid Violence, Philosophical Perspectives
fromfrom KaratoDerrick. 139-140. InMal (/'archive: Uhe impressionfrevdieme,Derrida seems to suggest as
nnich:^^ soon as there is the One, there urm
141).
22
Derrida wijst er op dat wanneer we het woord "Übersetzuag" vertalen naar bijvoorbeeld 'vertaling'
off 'traduction' er een belangrijke dimensie verloren gaat, namelijk "de hele positionele dimensie van
«teenn "(DP, 373).
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ingebrachtt kunnen worden tegen a priori geforceerde gastvrijheid en vrijgevigheid als
effectt van de noodzaak van de welwillende wetgeving van ons a priori zelfrespect?
Alss we altijd dh a priori belang hebben bij onze zelfbevestiging, en als we altijd
well iets willen en moeten van die ander, misschien wel omdat we nooit genoeg respect
hebbenn ontvangen, nooit genoeg prestige, nooit het grootste (morele) kapitaal - als een
oneindigg weerzumige keten - waar zou deze ethisch-economische hyperbool dan
kunnenn eindigen? Kunnen we het diabolische van de hyperbool van het morele schemanismee niet willen volgen? De vraag dient zich aan hoe anders die ander moet of kan
zijn,, hoe echt anders dan de, mijn gift a priori geforceerd, ontvangende Ander.
Eenn eerste verschuiving zou kunnen zijn: mijn oto-fonologische gift van
zelfrespectt is altijd een auto-suggestie geweest, een rest-neurose uit de oertijd waarin
ikk angstvallig mijzelf in bezit en bescherming moest nemen tegen willekeurig ieder
ander.. In Kants morele schema regeert de eis tot actieve zelfidentificatie als gebod tot
perfectee uitwissing van schuld aan de Ander. De 'zwarte zwaan' is geen belangeloos
teken.. Derrida concludeert: THe zwarte zwaan is een broer. Voor Kant is het een
broer"" (PA, 290; 259),' Deze conclusie sluit nauw aan bij Kants formulering: "terwijl
menn anderen door weldoen verplicht, als het ware als broers onder een algemene
vader,, die de gelukzaligheid van allen wil". De vrienden moeten zogezegd a priori uniseksueeL,, volgens het genealogische schema, het zelfde zijn, dezelfde hyperactieve
kinderenn van dezelfde welwillendefilantroop.Broederschap als (bloedverwantschap is
hett schema van volmaakte morele vriendschap: het Vaderlijke kan zichzelf niet anders
dann in de symmetrische relatie tussen broers in vervulling laten gaan.
Dee Idee van de rede schematiseert zich bij voorkeur via broederschap, de broer
iss ce choix initial Dat sluit de esthetische vriendschap niet uit, die inferieure
vriendschapp is veeleer een schema van gelijkheid dat altijd toevallig ondergeschikt is
aann de redelijke idee. A priori liefde is de honing-rest die, in het perspectief van de
zuiveree idee, ondergeschikt moet zijn aan de redelijke en respectabele eenheid. Het

11

Derrida merkt het volgende op: "Die zwarte zwaan (ce Q ^ m?/r) iste\indmm boek VI, niet boek
nn van Juvenalis* Satire H, 6,163. En Kant (maar heeft hij ooit Juvenalis gelezen?) zoo moeten weten
datt Juvenalis niet over een vriend sprak maar over een vrouw" (PA, 289; 258). In een seksuele
tekenbepaüngg moet dus de vrouw eveneens worden begrepen als de gelijkwaardige maar door Kant
onderdruktee pendant
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"homo-fraternalee en fa&ogocentrische schema" (PA, 340; 306) heeft als onvermijdelijk
effectt absolute ondergeschiktheid.
Dee relatie tussen de schema's van de esthetische en de morele vriendschap kan
waarschijnlijkk nog het best opgevat worden als een verweesde oorlogsrelatie tussen
ideaall en idee. Over deze relatie zegt Kant in de inleiding van zijn 'colleges over de

filosofischefilosofische refigtdeer': "Waarin verschilt de redelijke idee van het ideaal van d
vert>eeldingskracht?? Idee is een algemene regel in abstracto, ideaal een enkel geval dat
ikk onder die regel breng. Zo is bijvoorbeeld Rousseau's Entile en de aan hem gegeven
opvoedingg een ware idee van de rede".1 Nu is ook duidelijk dat het enkele ideale geval,
"eenn unieke mythe", gesubstitueerd onder de fallo-fonologische regel van 'Emile', de
idealeideale relatie predisponeert en moet voorbestemmen. Deze ideale relatie vormt de
ideaal-symmetrischee spil en daarmee ook het tijdloze middelpunt van het structurele
'woud'' binnen de architectuur van de Zelfgeest (de Bildung van ons). Kants zeldzame
werkelijkheidd van de zwarte zwaan als een teken van werkelijke vriendschap impliceert
tegelijkk structureel dat de macht van vriendschap altijd een absolute interventie is
geweest.. Zij is uitgesloten, een ontvoerde, gechanteerde vriendin, die zingend van zich
laatt horen als een soort anti-Isis, kwetsbaar, zoals Dorothey Vallens - waarvan de
achternaamm homofoon is met liberty Valance - gespeeld door Isabella Rossellini in
BlueBlue Velvet van David Lynch.
Dee actieve spil van het schema van de morele vriendschap is de absolute
symmetrie,, het Zelf als een liefhebbend vaderlijk centrum, (het moederlijke is zoiets als
eenn inert residu, haar zuster een loze rest). De twee (horizontaal) symmetrische broers
vormenn het morele schema, gesubsumeerd onder een redelijk idee. En onderaan de
altijdaltijd vergeven ander, de macht van de loze gebeurtenis (in het schema Lévi-Strauss:
historiciteit)) van de puurfiguurlijk-esthetischevriendschap die in rook moet opgaan
terwillee van de zuiver broederlijke vrijheid en gelijkheid. Evenals de verheven 'man'
moett de schone 'vrouw' inert zijn.
Aann de zuiver morele vriendschap van Emile stelt Kant kortom dezelfde eis als
aann de monogamie: een absolute vereniging en gelijkheid onder het gezag van een
absolutee wetgever. Dit bevestigt min of meer de conclusie van Derrida: "Het

11

Istmamiel Kant Vorlesungen Pber die philosophische Religtonstehre, 3.
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antropologischeantropologische schema van de familie maakt hier de dienst uit. Het is het verlange
naarr één familie", maar bet ook "de plaats van de mogelijke substitutie" (PA, 293-294;
262-263). .
Dee descfoematisering of spectralisering van de transcendentale mythomanie
heeftt nu vermeodlegk als beoogd effect een soort des-inertie, een met-weten, een
ontopologischee werking. Geen enkel figuur, of schema van figuren, dat de plaats van
mogelijkee substitutie bezet, bezet (in de zin van gesetzi) in die positie absoluut
rechtmatigrechtmatig zijn of haar plaats:

Wee moeten weten dat de plaats van de onvervangbare een zeer singuliere plaats is. Als er iets
onvervangbaarr is, zoals de plaats, zoals de khóra, dan is het om substitueerbare inscripties te
ontvangen.. Het is de plaats van de mogelijke substitutie. Deze plaats kan nooit worden verward
mett degene die de plaats bezet, met alkfigurendie er worden ingeschreven en die zich uitgeven
voorr de kopieën van een paradigma, de voorbeelden van een onvervangbaar exemplaar. Richten
wijj met vanuit de locatie van deze plek onze ogen op de horizon, in afwachting van de zwarte
zwaann die niet elke dag aankomt? Een plek vindt nooit zijn ligging als alleen vanuit een
horizon,horizon, vanuit die limiet die opent en sluit tegelijk. Is het niet vanuit die kant en binnen die
horizonn dat een faltogocentrisme tot nu toe zijn kosmopolitische democratie heeft bepaald, een
democratie,, als kosmo-fraftrocentrisme? (PA, 294; 263).

Vanuitt het etnocentrische perspectief en de nakende horizon van de rede moet elke
relatiee worden geschematiseerd tot broederlijke twee-eenwording. En daar waar het
algemenee instinct tot wetgeving tekort schiet - in de natuurtoestand tussen jou en mij
off in de wetteloze toestand tussen staten onderling - anticipeert de fallologica van
wederkerigheidd op een gemeenschapsvorm die noodzakelijk streeft naar een relatie met
eenn (nog met) aanverwante natiestaat. Onze zuivere vorm van identiteit is al lange tijd
gebaseerdd op één wetgever als verbroederend centrum van één natie. "Het concept van
dee broer is onmisbaar voor degene die nog - en dat is bijvoorbeeld Victor Hugo - de
memheidmemheid als een natie wil denken. Vanaf het moment van zijn 'embryogenese'"(PA,
295;; 264).
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Lott vail het schema van de broederschap.
Detchematueringg moet het egalitaire effect, de contractie van onze kringspieren, de
vriendenkring,, de kramp van nationaal zelfbewustzijn, interrumperen. Maar kan er een
volstrektvolstrekt andere vorm van vriendschap worden onderscheiden, relaties die worden bepaaldd door een andere logica, anders dan van het feUogocentrische schema? Wat
zoudenn dat voor relaties zijn? Die andere figuren kunnen in elk geval door niemand
gedomesticeerdd worden. De wurgende binding van de autologisch gelegaliseerde vrees
(dee a priori ontheemdings- en verlatingsangst) moet eerder als regressief politiserend
effectt worden beschouwd, als dubbele onmacht tegen autosuggesties van
trouweloosheidd en gevreesde anti-nationale bandeloze vrijheid (de angst voor verraad,
voorr vreemdgaan als Idem van elke vorm van binnenhuisarchitectuur). En het is ook
waarschijnlijkk dat de "dubbele uitsluiting van het vrouwelijke niet zonder verband is
mett de beweging die het model van vriendschap altijd heeft 'gepolitiseerd* op het
momentt waarop men dat model tracht te ontrekken aan een algehele politisering. De
spanningg is hier binnen het politieke zelf Een spanning doorwerkend in alle
verhandelingenn die de politiek en de publieke ruimte reserveert voor de man, en de
privéé en huishoudelijke ruimte voor de vrouw" (PA, 312; 281).
Volgenss het schema van spectratiteit zijn er twee wetten waarvan de ene nu
begrepenn kan worden als een wet van faflogocentrische homogenisering. Een
vermeendd legale logica die altijd is gebaseerd op uitsluiting en onderdrukking van de
vrouwelijkee ander en het volstrekt andere. Deze fictie moet gespectraliseerd worden,
datt wil zeggen, de waanzinnige eigenzinnigheid van deze alleengeldigbeid moet
wordenn gerelativeerd door aheriteh. De grond van inertie moet onder de zdfwetgeving
wordenn weggehaald en in dubbele affirmatie als onbepaalbare altenten resteren. De
onhoudbaarheidd van de beloofde hegemonie van de gelegaliseerde, broederlijke
gemeenschapp van vrienden moet, steeds weer opnieuw, als een symbolisch effect van
eenn bepaald vertoog worden begrepen, "als een 'legale fictie', zoals Joyce het noemt in
Ufysses,Ufysses, over het onderwerp van vaderschap. En dat is ook waar voor het
moederschap,, waar als altijd, ongeacht wat er is gezegd door en na Freud" (PA, 114;
93).. Alle vormen van politiek en beleid, alle discussies over allo of auto geboorte,
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misbruikenn wit in dit opzicht alleen het effect van fundamentalistisch geloof kan zijn:
deefictievan het ene thuisland, de geboortegrond, de moedertaal etc.
Alle»» wat in het politieke discours verwijst naar geboorte, naar een natuurlijke
gemeenschapp of wmjurüjke-bovennatuiirüjke staat (als de hyperbolische staat van
natiestatenn ofwel de universele staat van menselijk broederschap), de hele famiHsering,
iss het mythomatische factum-fictum van de drang tot één architectuur van één geest.
Hett belangrijkste effect van de werking van spectralheit is waarschijnlijk wel
hett revolutioneren van het geloof- feitelijk niets anders dan de wetgevende kracht van
aheriteitt - en het excessieve bewustzijn dat er nooit volledig recht kan worden gedaan
aann de ander. Uitsluiting moet vooral worden begrepen in relatie tot de deconstructie
vann de categorische discretie. De dubbele erkenning, van wederkerigheid, en van
absolutee singulariteit en integriteit, kan ook oneindig de dominantie van de autologischee economierelativeren.Wordt het nu tijd voor een andere dominantie?
Hett onrecht als effect vanfiatrocentrismeis nog wel waarneembaar, maar deze
wetmatigheidd heeft geen absolute status en kan worden doorzien als het regelrechte
effect-affectenn van weerzinmge fictionaliteit. Om deze wet te kunnen spectraliseren
moett de onreduceerbaarheid worden erkend van volstrekt asymmetrische giften. Wil
ditt gegeven niet wederom een geontologiseerd idee worden, van een asymptotisch
geschematiseerde,, naakt-nakende nu-toekomst, dan moet spectralheit als een dubbele,
esthetisch-ethischee evenementialiteit van zwerven worden begrepen: er hoeft niet één
gerespecteerdee relatie te zijn, niet één moment, voor één gemeenschap van vrienden en
vriendinnen.. De werkingen van respect voor onreduceerbare aheriteit, is een dimensie
waarr elke ander volstrekt anders \s(ldoü tout autre est tout autre), en toch is geen
absoluutt arbitraire reeks van plaatsen en momenten.
Verdwijntt met de dominantie van de ene of de andere dimensie ook elke belofte
vann een kosmopoütiek van de vriendschap? De vraag is: hoe kondigt die belofte zich
aan,, wie richt zich tot wie? Is de structuur van beloven niet eindeloos vrijblijvend?
Volgenss een anagrammatologie van respect-spectre zou ook het spectrum van liefde
overweldigendd anders zijn, niet één zucht of zin van genezijdigen. Hoe kunnen 'wij
weten'' dat we de Ander, en de anderen, ooit echt ontvangen en gastvrij te
verwelkomen? ?

453 3

Inn Poütieken van de vriendschap, maar bijvoorbeeld ook in Over gastvrijheid,
OverOver het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief, titel Kosmopolieten aller
landen,landen, hop op! ontvouwt Derrida zorgvuldig en met steeds weer andere nuances de
implicatiess van het onreduceerhare respect voor aheriteit. Dikwijls wordt spectraliteit
alss een in-en-urtademende beweging van gastvrijheid gedacht, als verzuchting vanwege
hett onwelkom-zijn van de ander en als zucht naar de vreemdeling. In Adieu a

EmmanuelEmmanuel Lévinas legt Derrida meer dan waar ook de nadruk op het aspect van
ontheemdingg en onheimelijkheid: de gast moet ook altijd een host zijn (van host-ile,
onwelwillendd of vijandig), een welkome maar altijd ongenode, ambigue ghost-GeisL
Dee ander komt nooit op onze tijd, en onze uitnodiging is eerder een tijdingloze tijding
waaraann geen positief rechtsvermoeden kan worden ontleend. Vanwege het almaar
uitblijvenn van de ander of het onhoorbare affirmatieve antwoord van de ander, zouden
wee ook tot de conclusie kunnen komen dat de ander er niet is (niet was, niet zal zijn).
Eenn soort nihilistisch actualisme.
Ikk hoop te kunnen volstaan met een enkele verwijzing naar Adieu. Gastvrijheid
enn spectraliteit veronderstellen elkaar wederzijds. Geen spectraliteit zonder volstrekte
gastvrijheidd en, omgekeerd: "geen gastvrijheid zonder die inwerking van spectraliteit.
Maarr spectraliteit is niet niets, zij overschrijdt, en deconstrueert dus alle ontologische
opposities,, zijn en niets, leven en dood - en zij geeft" (A, 193).
Volstrektee spectraliteit houdt verband met een ongeeflijke asymmetrie die
tegelijkk niet meer, in kantiaanse termen, kan worden begrepen als onredelijke ongelijkheid.. In gesprek met Jean-Luc Nancy benoemt Derrida het als "een wet van oneindige
gastvrijheid"" (PDS, 297). Deze wet kan niet anders zijn dan "onverenigbaar met elke
socio-politiekee hiërarchie ah zodanig. Het zou dus gaan om een denken van een
alteritettt zonder hiërarchische differentie in de wortels van de democratie" (ibid.). Die
wett zou "een bepaalde interpretatie van gelijkheid" moeten vrijmaken, "door de
democratiee los te maken van het fallogocentrische schema van de broederschap"
(ibid.).. Het zal moeten blijken of "die democratie, verheven boven een zekere bepaling
vann het recht en de calculus (van het meten en het 'metrische'), maar niet boven het
rechtt en de gerechtigheid in het algemeen", geen echte jongensdroom is.
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Hett incommenjorabeJe van vriendschap.
Vanwegee de tegentijdige sprongen waarmee de silhouetten of schimmen slechts
kunnenn worden aangeduid (vanwege de onaanschouwebjkfaeid van spectrafiteh) moet
gesteldd worden dat de beoogde vriendschap nooit een gegeven tegenwoordigheid is.
Vriendschapp behoort tot de ervaring van de verwachting, van de belofte (promesse) of
hett engagement Vriendschap is tegen-tegen-woordig. Het discours van de vriendschap
iss dat van het verzoek (prière), het nodigt uit, wijdt in, het constateert niets en vindt
nergenss plaats» niet binnen een of andere onomwondenheid. Maar tegelijk betekent dat
ookk altijd dat vriendschap niet tevreden is met wat er is: "zij wordt aangetrokken tot
dee plaats waar een verantwoordelijkheid zich openstelt voor de toekomst" (PA, 263;
236). .
Dee denkfiguur die zich spectraal aftekent kan steeds verbonden worden aan het
vermeendee citaat van Aristoteles: "O vrienden, er is geen vriend". In deze cryptische
zinn tekenen de silhouetten van een vriendschapspolraek zich hett duidelijkst af. Deze zin
isis als het ware een schema van spectrattteh, in de betekenis dat "ik verantwoordelijk
benn voor mijzelf ten overstaan van de ander, en in de eerste plaats ook
verantwoordelijkverantwoordelijk voor de ander ten overstaan van de ander.n (PA, 87-88; 69)
Derridaa betrekt vrijwel de gehele traditie van de vriendschap in zijn werk en
besteedtt zeer veel aandacht, meer dan ik hier kan doen, aan talloze teksten waarin de
verwachtingg van een toekomende vriend aan de orde wordt gesteld. Dikwijls gaat het
daarbijj om een contaminatie van interpretaties die verband houden met het laatste deel
vann de Aristotelische frase, "er is geen vriend". Dit zinsdeel lijkt te verwijzen naar een
verlangdee toekomst: er is nog geen ware vriendschap. Voor de verwoording van deze
spectralee toenadering tot en tegenwerking van het toekomstige, als een zogenoemde
"tdeipoetischee gebeurtenis" (PA, 51; 33) citeert en parafraseert Derrida vooral ook
denkfigurenn uh het werk vanKietzsche enBlanchot. Het "o vrienden" zou een bepaald
isolementt kunnen uitdruken: vrienden van eenzaamheid, bevriend met eenzaamheid. Zij
diee niet alleen de eenzaamheid boven de saamhorigheid prefereren, maar ook zij die
zogezegdd hun weerzin tegen elke Gemeinsirm koesteren:
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Watt doen wij en wie zijn wij, wij die u oproepen om met ons te delen, te participeren en
overeenn te stemmen? Wij zijn in de cerate plaats, «Is vrienden, vrienxten van de ccnTaaiimeid, en
wijj roepen u op om met ons te delen wat met gedeeld kan worden: eenzaamheid. Volstrekt
anderee vrienden (des amis tout entires), de ontoegankelijke vrienden, vrienden alleen, want
ouveigriijkhaarr en zonder gemeenschappelijke maat, zonder wederkerigheid, zonder gelijkheid.
Zonderr horizon van erkenning, dus. Zonder verwantschap, zonder nabijheid, zonder oikeiótees.
Zonderr waarheid? Laten we afwachten. Welke waarheid geldt voor een vriendschap
zonderr nabijheid, zonder tegenwoordigheid, dus, zonder overeenkomst, zonder aantrekking,
misschienn zelfs zonder betekenisvolk of redelijke voorkeur?(PA, S3,35).

Hoee kan een dergelijke band (als het toch met alleen vrienden van zichzelf zijn, dus als
err tenminste twee vrienden zijn) nog begrepen worden als gemeen-schap behalve als
aporetischee denkfiguur? Wat nebben ze dan nog gemeen? Het zou kunnen gaan om
eenn gelijktijdige af- en toewending Afgestemd op anderen. Tijdelijk. Waarbij wordt
gebrokenn met alle connotaties van wederkerigheid in elke denkbare vorm - als
redelijke,, contingente, economische, publieke, intieme logica van een of andere bloedoff bodemband. Een sympathie en een voorkeur voor het altijd verdeeld-zijn, allereerst
alss breuk met het fallologisch delen-in-en-met-zichzelf.
Vanuitt stmctured-transcendentaal perspectief impliceerde de volmaakte
vriendschapp een uitwissing van aheritert. Spectrale vrienden, op de onreduceerbare
ongrondd van atteriteit, zou een volstrekt respect zijn voor een vriend en tegelijk voor
hett oneindige verschil en uitstel {difference) van een 'gemeenschap van vrienden'. Een
moeilijkee vraag dient zich aan: "Is deze incommensurabele vriendschap, deze
vriendschapp van het mcomniensurabele, inderdaad de vriendschap die wij proberen te
scheidenn van zijn broederlijke hechting, van zijn neiging om de trekken aan te nemen
vann een economische, genealogische, etnocentrische broederschap?" (PA, 264; 236237). .
Dee gesleten conceptie van de viriele broederband, die als een soort garantie
moestt werken tegen elke vreemdheid en andersheid, vindt slechts misschien 'zijn'
antipodee in een paradoxaal begrip van vriendschap, een asociale gemeenschap (cette

communautécommunauté de kt délkdson sociale). Derrida duidt deze singuliere binding een enkele
keerr aan als "anachoretische gemeenschap" (PA, 54; 35) of "anachoretische waarheid"
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(PA,, 64; 43).' Maar als deze vriendschap zich misschien boven of buiten de wet van de
wederkerigheidd zou bevinden of bestaan, moet er dan wd zo zeker een verheven status
aann worden toegeschreven? Kan die verheven anachoretische band tussen eenzame
vriendenn wel fundamenteel anders zijn dan die van de intieme broederlijke en
symmetischee vrienden van voorheen? In een verabsolutering van aheriteh dreigt de
roepp om interruptie in zgn tegendeel te verkeren. Een hyperweerzin tegen Gemeinsirm
kann niet volstrekt buiten het genealogische schema worden gedacht. De vraag naar de
betekeniss van het 'andere* van die toekomstige gemeenschap van vrienden moet dus
heell precies, steeds opnieuw, gesteld worden, en tegelijk in rook opgaan.
Tott wie richtte Nietzsche zich in Jenseits von Gut und Böse, wie zijn de
filosofenfilosofen die hij aanspreekt als "een nieuw soort filosofen" (42), de "komende
filosofen"filosofen" (43), de "filosofen van de toekomst", de "nieuwe filosofen" (44)? En wie
bedoeldee hij met "ons, wij die hun herauten en voorlopers zijn, wij vrije geesten", "wij
omgekeerden",, "antipoden misschien", "voor zover we de geboren gezworen jaloerse
vriendenn van de eenzaamheid zijn" (44)?2
Dee relatie met een goede vriend vooronderstelt en vereist een zekere breuk met
wederkerigheidd (une certame rupture de rèciprocité) (PA, 81; 62). Betekent dat echt
hett einde van de 'gemeenschap van vrienden'? De schimmen die aangeroepen en
verwelkomdd worden, zouden onherkenbare vijanden kunnen zijn (van voorheen, van
dee toekomst). In alle gevallen is gelijkenis, overeenstemming of symmetrie uitgesloten.
Dee gemeenschap van deze 'geboren gezworen jaloerse vrienden van de renTaamhfid'
kann alleen in een waanzinnig taalgebruik, van tegenspraken worden aangeduid {Ie
UmgageUmgage de la folie), een taal om pertinente ondingen te zeggen zoals "'X zonder X',
'gemeenschapp van degenen zonder gemeenschap*, 'werkeloze gemeenschap*,
'onuitsprekelijkee gemeenschap*" (PA, 63; 42). Onhoudbare syntagma's en
argumenten,, onleesbaar en in zekere zin belachehjk. Gesteld dat de zin van deze tegenspraakk recht kan worden gedaan, dan is de kans groot dat er direct een te gelijke
erkenningg en assimilatie optreedt.
Voorr het goedefilosofischegeweten (van de een of andere Verlichting), dat de
tegenspraakk van 'X zonder X* simpelweg verwerpt, treedt er een eenvoudige frictie
11
22

'Anachoretisch' is affedefel van'anachoreet een aiifewoori
De verwijs naar de nummers van de aforismen.
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op,, maar er is dan oog geen fractie teweeggebracht van de gewenste a-topische
interruptie.. Of zoals Derrida het in gesprek met Maurizio Ferraris zegt: "I know
perfectlyy well that disruption in itself is not sufficient, that disparity and dissension
cannott be sufficient to respond to justice; and it's also clear that justice, the messianic,
thee relation to the other, cannot be identified with anti-ccomiunfty*'.1
Dee verscheuring van saamhorigheid kan geen effect zijn van een absolute antigemeenschap.. Niemand zal iemand dat toestaan of daartoe in staat stellen. Maar
vriendenn kunnen wel indationeel. Er geldt niet een absoluut veto van spectraliteit, het
iss een echo-roep om gastvrijheid en openheid: "an openness toward the other, an
openness,, however, that can never be described, evoked, engaged, or even respected
withoutt inscribing it into a specific idiom that in the same time will de facto betray it".2

Dee meridianen van vriendschap.
Laatt ik zo precies mogelijk de typische syntagma's van tegenverlichtingen
herformulerenn in het idioom dat ik tot nu toe heb gebruikt. De tegenspraak
'gemeenschapp zonder gemeenschap' laat zich transformeren in 'gemeenschap zonder
wederkerigheid',, en de 'relatie zonder relatie' in 'relatie zonder wederkerigheid'. In
beidee gevallen verschuift de vraag, van de paradoxale werking van het tussenvoegsel
'zonder',, naar wat er binnen die verschillende filosofemen nog kan worden verstaan
onderr die andere 'gemeenschap' en die andere 'relatie'.
Gemeenschapp zonder wederkerigheid is zonder symmetrische wisselwerking,
maarr hoeft niet zonder gelijkheid te zijn. Er kan dus in die paradoxale frasen met
gemeenschapp en relatie vrijwel niets anders bedoeld zijn dan onzichtbare en
onbepaalbaree posities die gedreven worden door een onbepaalbare asymmetrie.
Dubbelee asymmetrie, dubbelrespect, zonder wederkerigheid.
Err is eenvoudigweg nooit geen gemeenschap. Het spectrale andere in beide
paradoxalee formuleringen van vriendschap kan ook betrokken worden op een herlezing
enn vertaling van Kants 'liefdesplicht', in een oxymoron als 'liefdesrespect'. Er staat dan

11
Jacques Derrida and Maurizio Ferraris. A Taste for the Secret, translated from the French and
Italiann by Giacomo Doms. Edited by Giacomo Donis and David Webb; Cambridge: Polity Press 2001,
25. .
22
Hertde Vries. ReUgkm and Violence, 379.
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vermoedelijkk zoiets als 'respectgemeenschap zonder wederkerigheid in liefde' en een
'liefdesgemeenschapp zonder wederkerigheid in respect'. Maar gesteld dat dergelijke
toestandenn altijd ook op een hechte en gevestigde relatie duiden (denk bijvoorbeeld
aann Heinrich von Kleist en Henriëtte Vogel; Mary Shelley, Percy Bysshe Shelley en
Byron;; Voltaire en markiezin Chastdet-Lomont (1706-1749); de zonnekoning en
Madamee de Maintenon), hoe zou deze zich nog kunnen onderscheiden van Kants
zuiver-mordee broeder-vriendschap?
Volstrektee aheriteh laat zich niet beschrijven als een andere identiteit, als
autonoomm anders. Zuivere aheriteh is even teeg als zuivere identiteit: irrelationeel. De
derdee en het andere laten zich niet anders dan als gisting van het homogene begrijpen,
niett alleen onschematiseerbaar, volstrekt onbegrijpelijk. De werking van aheriteh 'is'
alss inbreuk op mij of ons en als altijd zzcfo-arwendende. Verwaaiende rook, elke
markeringg van verstrooiing is reeds een relatie.
Dee condities van democratische vriendschap vormen de silhouetten van een
onmogelijkk schema: enerzijds moet de oneindige, absolute belofte altijd ontregelend
werkenn (evenementialheit) en anderzijds moeten restricties en regels steeds weer
opnieuww dienen als de - noodzakelijk inadequate - mogehjkheidsvoorwaarden van die
beloftee (structurabüiteh).
Dee formule van een 'gemeenschap zonder wederkerigheid' duidt op een
eigenaardigee double bind, op een toestand waarin we nooit zeker weten of we ons er
niett reeds in ophouden. Het toekomende in deze grenzeloze zweeftoestand - altijd
onverdraaglijkk - is het ontijdige en tegentijdige van het ongekende, een onbeschrijfelijkee commotie of "beving" die met slechts tot de orde van ons discours behoort, een
"mutatie"" , die niet alleen filosofisch, speculatief of theoretisch is, zo veelvuldig,
elastischh en veranderlijk als die is. Soms wagen wij het zelfs te zeggen (niet Kant of
Lévi-Strauss)) dat "wij"
tott de hjd van die mutatie behoren (voüa, dat is wat wij wagen te zeggen), die juist een
verschrikkelijkee trilling is in de structuur of de beleving van saamhorigheid (appartenance).
Duss van het eigendom. Van het gemeenschappelijk behoren tot en deel uitmaken van: religie,
familie,, etme, natie, vaderland, geboorteplaats, staat, mensheid zdfs, liefde en vriendschap,
liefhebben,, publiek of privé. We behoren tot die beving (secotuse), als dat mogelijk is, we
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trillenn erin {nous tremblons en dié). Zij gaat door ons heen, zij doet ons doorgaan (elk nous
transit).transit). Wij behoren haar toe zonder haar toe te behoren. In die beving resoneren alk grote
verhandelingenn (we hebben bijvoorbeeld reeds die van Batailk, Blanchot en Nancy genoemd,
maarr er zijn anderen, nog zoveel anderen, ver van ons vandaan en zeer dichtbij) wanneer zij het
risicoo nemen en de veiantwoordehjkheid, maar ook als zij zich overgeven aan de noodzaak om,
zogezegd,, de absolute dislocatie, de grenzeloze ontwrichting te overdenken en te formaliseren
(PA,, 98; 80).

Ditt overdenken en formaliseren van de siddering van saamhorigheid gaat niet zonder
weett te hebben van die absolute dislocatie. Zonder ongehoorde onmogelijkheid kan er
nietss gebeuren - is alles gecalculeerd of tot-zichzetf-weerkerend - en zou er ook nooit
eenn beslissing kunnen vallen. De evenementiaHteh, of wat op hetzelfde lijkt neer te
komen,, de onbeslisbaarheid bepaalt elke politiek. Elk binnen- en buitenlands beleid zou
onmogelijkk zijn, zonder deze onmogelijke mogelijkheid van absolute dislocatie en
onverdraaglijkk loze verstuiving, er moet steeds beantwoord worden aan een doorgaan,
eenn doorgang in gastvrijheid, een trilling die aheriteit teweegbrengt. We moeten iets
latenn door-trillen, een lokkende kloproep zonder de verzekering van een antwoord.
Zonderr de toekomende en altijd inwerkende mogelijkheid van de volstrekt
ander,, zonder de erkenning van 'sterren-vrienden' gaat het noodzakelijke effect van de
spectralee onbeslisbaarheid verloren: "En daarom willen wij in ouze sterren-vriendschap
geloven,geloven, al moesten we zelfs eikaars aards-vijanden (Erden-Feinde) zijn." (Fröhliche
wissenschaft.wissenschaft. 279).
Ditt geloof in een ster-vriend lijkt wel lichtjaren verwijderd van Kants begrip
vann vriendschap. En toch: "hoe vaker en aanhoudender het denken zich ermee
bezighoudt,, vervullen twee dingen (zwei Dingé) het gemoed met altijd nieuwe en
toenemendee bewondering en ontzag: de besterde hemel boven mij en de morele wet in
mij"(6:mij"(6: 161, emfase Kant). Hoe laten die "twee dingen" zich in het licht van spectrale
schema'ss interpreteren? Moeten we niet zeggen dat de gemeenschap van vrienden en
vriendinnenn zich noodzakelijkerwijs oriënteert op de toekomende en altijd inwerkende
mogelijkheidd van de volstrekt anderen die zich altijd boven en onder ons bevinden?
Maarr wat betekent dan nog oriëntatie? Het kan geen gerichtheid zijn, geen
concentratiee op een definitief bepaald ander, het kan geen bepaalde inkeer of uitgang
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zijn.. Eerder een verwachting van het onverwachte, zonder ooit in verwachting te zijn.
Dee geweldige-gewelddadige siddering van het altijd ongeorienteerd verkeren, vanwege
datt andere, en de ander die mij altijd op een andere manier naar een ander toewerpt en
vann een ander afwerpt - van mijn apropos, van mijn stuk brengt. Verwerping en
omhelzingg tegehjk. Het treft en betreft echt niet alleen mij. Het is de dubbele horizon
off structuur van een of andere verkering. We horen van, van horen zeggen, over ons
mett alle toebehoren, zonder dat we er toe behoren, of en in verkeren. Problematisch
gemeenschappelijk.. Bc ben niet in de ander als een ding in een ding, ik ben ook niet in
tweee dingen, laat staan dat ik er zwanger van zou zijn. Als anagrammatologische
fraseringfrasering geldt dat buiten en binnen mij twee wetten zijn als sterlichten - als de
terugkijkendee spectres van ideeën - zonder 'grond', waarvan ikzelf niet de "onderscheidings-grond"" ben (8: 135).
Hett factum van een ware vriendschap laat zich niet als een of andere actualiteit
denkenn en evenmin als een toestand in ons verleden of als tijdstip ergens in onze
toekomst.. Er kan geen middag zijn waarop alle mensen broeders zijn - schaduwtoos,
'noon',, 'midi' - en die is er ook nooit geweest. Het laatste punt, het punt "dat
Archimedess zocht maar niet vond: een vast punt waaraan de rede haar hefboom kan
verbindenn ... de innerlijke idee van vrijheid" (8: 403) is gebleken het - textuele,
grammaticalee of substrale - subjectiel te zijn, punten op een trillend oppervlak, waar
wee lijnen in zoeken. Meridianen van vrienden.
Voorr elk ander kosmopolitisch oor - "een zeker ander idee van kosmopolitisme,, dat nog niet bereikt is, misschien" (C, 58; 23) - klinkt de roep om en van

richtinggevingrichtinggeving anders. Het andere gelijk en ongelijk, dat niet eens lijkt op onze ric
(alss terugblik op en doorbHk tussen Isis en anti-Isis), trekt ons aan, zonder onze
grondtrekkenn te zijn. Dit is geen fantasie die overspannen recht probeert te doen aan
gerechtigheid.. Het is de beleving en beving van een niet-weten: het recht van de ander
kann nooit in een ongebroken continuïteit met ons recht staan, of komen te staan.
Dee frictionele overtuiging van ons gelijk is nooit één Ding geweest. De
"continuee toenadering" van het redelijke oriëntatiepunt - zoals Kant zich in Naar
eeuwigeeeuwige vrede de ontwikkeling van de kosmopolitische wetgeving voorstelt - is nooit
éénn ster-force, niet één im-per-förm-a-tie£
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geeneens een macht met een

"kosmopolitischh recht" dat wij allemaal tegelijk kunnen fingeren, niet eens als fictionele
koloniseringg van alteritett.

Anderee tekenen van het spectrale.
Kosmopolitischee

vriendschap

is

niet

tegenwoordig

maar

weerwoordig

en

ant(i)woordend,, een aan niemand nu regelrecht beantwoordende vriendschap, liefde
voorr de (be)schrijvers van een toekomst, die ons niet noodzakelijk erkent. De performatievee schema's van spectrale vriendschap verdelen en delen oneindig de werking van
hethet beloofde 'wij', in een dubbel respect, in een toestand van toestaan, "een bodemloze,, dubbele verantwoordelijkheid die impliciet de verstrengeling van een temporele
extasee beschrijft; een tijdige toe-komende vriendschap met zichzelf waar we de
vervlechtingg van het zelf met het andere hervinden (het Gründlich-Andere) dat ons in
hethet labyrinth oriènteert."(PA, 57-58; 37). Deze onstatische toestand van een oneindige
verdubbeling,, georiënteerd op het andere, is de toestand van een belovende
gemeenschap.. Respecterend en belovend worden wij onmiskenbaar uit elkaar en naar
elkaarr toe gedreven. Door een fors-force van dislocatie en ontheemd-zijn (de
structurelee techniek van ontheemding was zoals gezegd een verkapte strategie met
thuiskomstt als doel).
Tekenenn van vriendschap zijn (tussenwerpsels die niet georiënteerd zijn op een
convergentiepunt.. Kants analogie tussen morele krachten en natuurkrachten in het
schemaa van de grote zedelijke krachten is tegelijk heel ver weg en heel dichtbij. In
Marges,Marges, in het hoofdstuk "Les fins de l'homme" gebruikt Derrida termen die verband
houdenn met magnetisme, zoals "un sorte d'aimantation" en "aimantation". De kracht
diee hier uit- en inwerkt is die van liefde, aimance ("l'aimance: de liefde in de
vriendschap",, PA, 88; 69), een andere maar niet te onderscheiden force.
Dee formule van een 'relatie zonder relatie' laat zich nog het best vertalen in het
schema:: o vrienden, geef tijd! Aan wie? Er is geen echt andere vrije tijd dan die van
gastvrijheid.. De waarheid en waarachtigheid van de toestand van gastvrije vriendschap
iss afhankelijk van de momenten waarop en door wie aheriteit als gezaghebbend wordt
toegestaan.. Deze toestand van toestaan (als conditie) is dus niet statisch maar veeleer
eenn in- en exterritoriale stósis (een oproer, rebellie,; PA, 111; 90 en beving).
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All zal de ander altijd een gift blijven waarom niemand gevraagd beeft, het
toestaann van, het toestemmen - als een soort act van erkenning - en het toewenden tot
dee toekomende ander, maakt dat vrienden ook altijd al met elkaar op gespannen voet
staan,, een onmetelijke disproportie, die van de ander meer te respecteren of meer lief
tee hebben dan je jezelf ooit zou toestaan (hetgeen niet wil zeggen dat je meer van de
anderr dan van jezelf moet houden, of jezelf helemaal kan weggeven of uitleveren aan
eenn ander etc.). Dit besef van fundamentele ontoereikendheid van onze saamhorigheid
enn eensgezindheid, in rechtspraak, politiek, cultuur, taal, etc. kan zich niet voordoen
zonderr eigen horizon - a; is die nog zo problematisch - en moet er ook altijd mee in
strijdd zijn (wat betreft de rechtspraak is dit het probleem van de dynamische relatie van
wederzijdsee uit- en insluiting van recht (le droit) en rechtvaardigheid (la Justice) in
Derrida'ss "Force of Law**).
Hett gedicht Le Cygne van Baudelaire geeft vele andere tekenen, onderdrukte,
inertt gemaakte (drijfveren van de zwaan. Volgens het rijm enritmevan Le Cygne kan
inn de "Carrousel" van de (moderne) tijd niet alleen het mannelijke als 'natuurrecht' en
duss als legale fictie van het vrouwelijke worden opgevat, maar respectievelijk ook het
mensenparkk als de legale fictie versus het dierenpark (menagerie); de zuivere orde
versuss de vuilnisman (la voirié), de schijnbare stilte versus de sombere orkaan van het
Werkk (un sombre ouragan); de blanke Westerling versus de zwarte Afrikaanse (Je
pensepense a la négresse); de gezonde geest versus de zieke (phtisique); de weldoorvoede
burgermann versus de wezen (maigres orphelins); de veilig behuisde versus de
bannelingg (dans lajörêt oü mort esprit s'exile); de winnaars versus de verliezers (Je
pensepense ... aux vaincus). De reeks van datgene wat wij verloren hebben en nooit meer
terugg zullen vinden, is oneindig (perdu ce qui ne se retrouve Jamais, Jamais!), (... a
bienbien d'autre encore).

Possibilisering. .
Kmmopolitiekenn van de vriendschap kunnen een poëtische structuur hebben: O vrienden,, er is niet één cygne\ Teken van iets dat altijd toekomend is en ons aanvliegt. De
politiekee bewegingen die hier worden aangeduid, zijn door en door bepaald door het atopischee en dus niet binnen de grenzen van een of ander nationaal schema te vangen of
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tee kortwieken. Wat zou er trouwens met mij gebeuren als ik een spook, een silhouet of
schaduww wil kortwieken? De aangekondigde ontopologie als ontopoliuek kan zich
echter,, zoals gezegd, ook niet zuiver buiten de grenzen van bestaande relaties en
constellatiess bewegen.
Dee inerte schim die volgens Kants taalgebruik ooit Isis heette, is niet één
Gespenst.Gespenst. hij gebruikt in Naar eeuwige wede het woord Widerspenstigkeit in de
betekeniss van 'oproer'. Isis heeft echt haar anti-Isis. Een beweeglijkheid die absolute
niet-identheitenn markeert, als bevangen van het altijd ongeonenteerd-zijn, een niet
onderdrukbaree weerspannigheid überhaupt. Maar ook het spook van verbroedering (en
Christianisering)) leeft een paar eeuwen na Kant meer dan ooit. Niet als een beweging
diee ergens in rondwaart - bijvoorbeeld in Nederland, Europa of Amerika identificeerbaarr als een of andere ontwikkeling binnen vastgestelde grenzen. Europa,
enn niet alleen de idee van een Europese gemeenschap of unie, wordt elk moment
omspooktomspookt door even gerechtigde kosmopolitische en anti-kosmopolitische krachten,
internn en extern (Christendom-Jodendom-Islam; Europese Unie-Turkije; TurlójeKoerdistan;; anti-Amerikanisme - anti-Europaïsme). In het essay Over het recht op
filosofiefilosofie vanuit kosmopolitisch perspectief biedt Derrida nog een andere visie op het
filosofischfilosofisch kosmopolitisme:

Inn defilosofiezoals overal elders zijn Eurocentrisme en anti-Eurocentrisme symptomen van de
missionairee en koloniale cultuur. Een concept van kosmopolitisme dat nog bepaald zou worden
doorr een dergehjke oppositie zou niet alleen concreet de ontwikkeling op het recht op filosofie
limiteren,, maar zou niet eens rekenschap kunnen geven van datgene wat er omgaat in de
filosofiefilosofie (LDC, 33-34).

Hett filosofische begrip van Europa is op z'n best dat van een geopend-worden, een
ongedefinieerdee ruimte, een niet bloot te leggen plaats waar altijd twee spectrale
imperatievenn werken, die niet tot de ene of de andere spil gereduceerd kunnen worden.
'Europa'' is, was en zal altijd wezenlijk dwalend zijn, 'Europa' is het effect van
disseminatie.. "De logica en de identiteit van het territorium in het algemeen was altijd
all bewogen door dislocatie, het effect van "een principe van errance " (PA, 202; 177).
Dee spectralitett van Europa is "une errance indéfinie, sans limite, qui se tend vers son

464 4

orientt mais.. E&e ne s'trrive pas & sa destination" (VEP, 105; 93). Gesteld echter dat
dkee autochtone wecnonnigbeid zich steeds weer moet voordoen als een beweging van
toe-eigening,, uitsluiting en onderdrukking, binnen en buiten de eigen grenzen, rond de
eigenn spil, laat dan het begrip van een andere gemeenschap zich überhaupt wd denken
alss een errance zonder spil» of wederkerigheid zonder centrum? Of om de vraag van
Hentt de Vries uit Religie en geweld te citeren in verband met Derrida's essay over
Lévi-Strausss (in Het schrift en de differentie): "Could one think hospitality
(cosmopolitanism,, friendship, democracy) without

this

seemingly

inevitable

presuppositionn of one center, of a horizon of expectation, and so on7" (393).
Dee sterren-vrienden zijn vrienden van de waarheid maar niet, per definitie, in
waarheid,, ze zijn niet geïnstalleerd in de waarheid als in de vergrendelde zekerheid. Ze
bewegenn zich ook niet kantiaans in eenparige toenadering. Wij kunnen niet de
waarheidd hebben of zijn, we kunnen er wel een vriend van zijn. Wat er gebeurt en wat
err (nog) staat te gebeuren is niet te bepalen als dit of dat. Spectrale schema's laten
mogelijkerwijss zien dat in termen van categoriale modaliteit (de vierde klasse in Kants
tabel)) het mogeUjke-onmcgeujke begrepen moet worden in termen van noodzakelijke
toevalligheid,, en niet in termen van zijn-nietzijn. In die zin zijn de spectraliserende
krachtenn van oamance en difference door en door bepaald door onze toevallige
(on)vermogenss tot possibiliseren:

Dee possibilisering van het mogelijk onmogehjke moet tegelijkertijd evenzeer onbeslisbaar en
duss evenzeer beslissend zijn, zoals de toekomst zelf. Wat zou een toekomst zijn als de
beslissingg programmeerbaar was en als het toeval (l'aka), de onzekerheid en de zekere

tmtabiUtett,tmtabiUtett, als de tnassurance van het 'misschien' {l'inassurance du 'peut-itre) ni
toegangg zoo opschorten tot datgene wat komt, in dezelfde gebeurtenis dk m zich en tot in het
hartt open is? .. Deze opschorting, de immanentie van een interruptie, kan men de ander
noemen,, de revolutie of de chaos, het is in eflc geval hetriskotot instabiliteit (PA, 46-47; 29).

Dee opschorting, "de onreduceerbare modaliteit van het 'misschien'" (PA, 68; 50) geeft
hett effect van de massurance. Een onbeslisbare uit-ingang, een werking die de nietdialectischee passage van 'onze vrienden en vriendinnen' naar de 'sterren-vrienden en vriendinnen'' mogelijk maakt, dat wil zeggen de lapsus en de onbeslisbaarheid in

465 5

verbandd met elke natuurlijk-morde toe-stand. Dit is geen irxeiationele of onlogische
toestand,, maar een beweging van oneindig toestaan die zich - op een typischongehooizamee manier - volgens een zekere logica, met een zeker ritme1 voltrekt.

Eenn toekomende democratie (wie democratie è venir).
Eenn logica van de derde - niet van een tertium comparationis - 'a in transcendentaal of
structureell taalgebruik een soort sirenen-gezang, even veeleisend als bedreigend
(uitgaandee van een verlangde thuiskomst of gezochte herkomst). Die logica doet zich
mett minstens even grote kracht aan ons voor als de zogenoemde uitwisselingslogica,
alss een andere effectiviteit. De logica van het misschien is een structuur en een
gebeurtenis,, logica en singuliere ervaring tegelijk, en ook geen van beide, omdat het
voorall "iets is dat kan gebeuren met de logica naargelang de ervaring van het
misschien"misschien" (PA, 89; 70). Extatische toestand, die geen centrum verdraagt, waarin
tegelijkk de ander en het andere tot het uiterste moet worden toegestaan, om Überhaupt
tee kunnen bestaan en zich ergens te bevinden. Deze er-, heen-, aanvaring manifesteert
zichh als concept, gevoel, fictie of feit van een democratie van vrienden die ook altijd
georiënteerdd is op een andere democratie. De possibiUsering van de idee van
democratiee houdt zowel de evenementialiteit als structurabilheit van onze status quo
alss overheden of opperhoofden in.
Uitt de vragen die Derrida in Politieken van de vriendschap opwerpt, kies ik de
volgendee met als doel om het a-topische nog iets nader uit te werken, in verband met
eenn democratische kosmo-onto-politiek:

11

Ik citeer Gaaché die een opmerkelijke relatie legt tussen Mallaimé en Heidegger "Both Mallarmé
andd Heidegger also refer to the genuinely Greek meaning of "rnythnTas the wen-proportioned
amngemenstt of parts in a whole. Heidegger writes: "Rhythm, Hitlsmos, does not mean flux and
flowing,flowing, but latherform[Fügtmg]. Rhythm is what is at rest, what forms \fltgt] the movement of
dancee and song, and thus lets itrestwithin itself Rhythm bestowsrest".En Gaaché vervolgt met een
opmerkingg die in vereand met de kwestie van bet schema van spectralheit zeer waardevol is: This
meaningg aSrhuthmos or rhvsmos - which, as Benveniste has argued, dates back to the inventors of
atomism,, Democriüis and Lencippus - is equivalent to schema and approximately signifies something
likee form, configuration, disposition'': Of Minimal Things. Studies on die Notion of Relation,
Stanford,, California: Stanford University Press, 1999,228. De term 'disposition' lijkt me de juist term
voorr wat ik in net voorgaande met de'toestand' van 'toestaan' neb aangeduid - een staat of stand die
altijdd spectraal door een dubbelrespectis gepredisponeerd door predisposities.
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Watt roteert (reste) of weerstreeft (rislsté) nog m het gedeconstrueerde (of deanstrueerbare)
rr-rf*rr-rf* ™i" ^ i w - i t i n «to « M oneindig oriënteert? Dat ons verordonneert om niet alleen een
deconstructiee te beginnen maar de oude naam te behouden, en nog verder te deconstrueren in
nn*mm van een Irafcwf' 1 * democratie (une democratie è ventr)f Dat wil verder zeggen, wat
gebiedtt ons nog te erven van datgene wat - veigeten, onoodnikt, miskend m het'
enn in zijn gehele geschiedenis - nog steeds zou waken, tekens cf symptomen van overleven
afgevend,, dwars door al die verouderde en versleten voegen heen? Zou er in het begrip van
eudaodaeudaoda (reputatie, toestemming, mening, oordeel) en in het begrip van gelijkheid (gelijkheid
vann geboorte, tsogonia, en rpfrtfsgffljMyH. isononda) een dubbel motief kunnen schuilen dat
anderss geïnterpreteerd kan worden, een begrip van democratie dat zkh onttrekt aan zijn
B . t f ^ / » rr

en w^w^fiA wortels? Bestaat er een ander denken over het berekenen en het getal,

reprep andere manier Otn de wnivenffHteH: van het «ngiiKens te lwttau, een denken dattochnog,

zonderr de politiek te veroordelen tot het onberekenbare, de oude naam van democratie
rechtvaardigt?? Zal het dan nog zin (du sens) hebben om over democratie te praten wanneer het
geenn kwestie meer zal zijn (met langer in de zin van essentieel en constitutief) van een land,
natie,, of zet& staat of staatsburger? (PA, 127; 104).
Hett zyn vooral de twee eerste vragen en de laatste vraag die mij verleiden om het
teleipoetischee begrip van een toekomende democratie te interpreteren als de trilling van
kosmopoltösttingg en possibilisering. De resterende

werking in elke vorm van

wederkerigheid.. Die rest - als erfenis, geschiedenis, traditie etc. - kan elk moment, de
ficto,ficto, de nog resterende werking hebben van spectralisering, van heroriëntatie van een
willekeurigee politieke situatie. Een effectieve deconstructie brengt een status quo aan
hett beven, dat wil zeggen, de natuurlijke schijn van een gestichte fictie van ons
vaarwater,, onze rechtvaardige koen.
Dee oude en moderne vaart der volkeren, de carrousel van toestanden waarvan
éénn prioriteit moest krijgen, of van allerlei toestanden die automatisch bewaakt
moestenn worden, is een verouderde en versleten, maar toch uog steeds een tamelijk
sucecesvoDee machinatie. Die scmjn-denx)cratische welvaart moet reeds in zich
doorklievendd zijn, en moet nu alleen maar door doorklieven Er moet onophoudelijk
opp worden gewezen dat toestand en weerstand momenten van weerztnnig weerstaan
zijn.. Ongebreidelde vrijheid is het membraan, de voorwaarde voor de mogelijkheid en
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dee onmogelijkheid van vrijlaten en gastvrijheid. Kosroo-democratische toestand
"resteertt te komen" (PA, 339; 306). Zou dit kunnen doorgaan voor een antwoord op
dee eerste twee vragen?
Enerzijdss is democratie altijd een willekeurige, autochtone limiterende kracht
vann voorwaardelijke lokale rechten en plichten, ons volk, onze Gemeinsirm en
verwantschap,, zuchten die overal en altijd zijn gestructureerd volgens de fbrie van een
in-- en uitademend lichaam. Anderzijds is het democratische imperatief een gevolg van
dee anderen, altijd een effect dat voorbij- en voorafgaat aan onze kosmos, wereld,
horizon.. In beginsel moeten 'kosmopolfösering' en 'democratisering' begrepen worden
alss krachten van auto-deconstruxie1. Een democratie als gemeenschap is altijd de
autos,autos, de spHjting zelf van de "deconstructieve auto-delimitatie" (PA, 129; 105). De
democratischee krachten van zdf-deconstruxie raken en doorkruisen elkaar, als
onbestisbaree

moment van

een

toestand

van gelijktijdige

geldigheid

van

evenementialitehh en structurabiliteit. Een waarachtig historisch moment is in het
geding.. Een toestand waarin de geschiedenis wordt voortgezet en waarin tegelijk met
dee geschiedenis wordt gebroken: er wordt recht gedaan. De naam Nelson Mandela is
verbondenn aan een dergelijk 'moment': "Mandela knows that: no matter how
democraticc h is, and even if h seems to conform to the principle of the equality of all
beforee the law, the absolute inauguration of a state cannot presuppose the previously
legitimizedlegitimized existence of an national entity".2
Dee vriendschap die kosmopolitische vrienden oriënteert is altijd ontrouw aan de
saamhorigheidd die de democratie heeft geconstitueerd, per definitie constitutief. Het
democratischh splijten verlangt altijd een andere scheiding. Kosmopolitische vrienden
ontdoenn elkaar graag van hun nationale zelf. "Zal het dan nog zin hebben om over
democratiee te praten wanneer er geen kwestie meer is (niet langer in de zin van
essentieell en constitutief) van land, natie, of zelfs staat of staatsburgerT(P A, 127; 104)

11
Ik parafraseer hier een moeilijke, zo niet onvertaalbare fonnukring: Hune force autodeomstnictrice"" (PA, 129; 205). George Collins vertaalt "a sdf-doconöractive force" (105). De
kwestiee is hier of en hoe HdecoristnictriceM zich laat onderscheiden van "deconsrructive*'. Dezelfde
problematiekk speelde al - in het vorige hoofijstok - met het woord "aflrnnatrice". Op basis van een
voorr de hand liggende vertaling van qffirmatrice naar affirmatrix, zou deconstructrice ais
deconstructnatedeconstructnate geschreven kannen worden.
33
"The laws of reflection: Nelson Mandela, in admiration", in: For Nelson Mandela, edited by
Jacquess Derrida, Mortapha Ttili, New Yort: Seaver Books, 1987,20.
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Dezee vraag lijkt reeds beantwoord, maar in verband met de vraag naar of de roep om
dee zin van democratie in spectraal perspectief; kan de vraag ook toegespitst worden op
dee deconstructie van Kants Idee van een algemene geschiedenis in kosmopolitisch
perspectief.perspectief. Inwerkend op dh programmatische artikel kan de democratische
deconstnndee worden begrepen als een beweging van Verlichtingen van een zekere
Verlichtingg ("des Lumières d'une certaine AufldOrung", (PA, 339; 306. zie ook: DP,
466)) ofWd "kritiek van de kritiek" (DP, 388).

Filosoferenn ia kosmopolitisch perspectief
Derridaa deconstrueert in Het recht op filosofie vanuit kosmopolitisch perspectief
Kantss Idee binnen de context van een conferentie die onder auspiciën van de UNESCO
opp 23 mei 1991 is georganiseerd. De problematiek van die internationale ontmoeting
wass gericht op twee typen relaties: 1. Enerzijds de inter-mstitutionele relatie tussen de
universiteitenn of onderzoeksinstituten, en anderzijds de internationale culturele
instituten;; 2. De interdistiplinaire relatie tussen filosofie, kunsten en wetenschappen.
Tegenn deze achtergrond onderzoekt Derrida de vraag naar de plaats van de filosofie:
"waarr kan de vraag naar het recht op filosofie het best gesteld worden?". Het gaat hier
omm de vraag naar de typische a-topische plaats of ruimte die die vraag (on)mogelijk en
tegelijkk noodzakelijk, "tegelijk legitiem en onvermijdelijk" maakt. Deze problematiek
heeftt Derrida reeds uitvoerig in Mochlos onderzocht in relatie tot Kants Der Streit der
FahiltatenFahiltaten (DP, 397-535), maar nu wordt hem - op uitnodiging van de UNESCO gevraagdd deze vraag expliciet in een kosmopolitisch perspectief te behandelen: er zijn
plaatsenn waar deze vraag gesteld moet worden (presente, impératif), bijvoorbeeld
binnenn het kader van de UNESCO.
Alss we deze vraag opnemen, realiseren we ons dat Kant in zijn Idee de aanzet
heeftt gegeven voor een "permanent statencongres" Cm Den Haag), zoals hij het in §61
vann de Rechtsleer noemt, een "vereniging van naties, om de vrede te bewaren" (6:
350).. Deze teksten verwoorden de filosofische geboorte van de volkerenbond, de
voorloperr van de Verenigde Naties. En daarom stelt Derrida ook terecht, dat "alle
naties,, die instemmen met de handvesten van dergelijke internationale instituties, zich
inn principe filosofisch verplichten tot het erkennen en het op effectieve wijze
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uitoefenenn van zoiets als (quelque chose comme) filosofie en een zekere rechtsfilosofie,
vann de rechten van de mens, van de universele geschiedenis etc". Die internationale
institutiess zyn in essentie filosofisch. En dat kan niets anders betekenen dan dat die
institutiess niet alleen gebaseerd zijn op, maar tegelijk ook de oneindige opening
vormenn voor het opnieuw beantwoorden van de vraag naar het recht op filosofie.
Eenn instelling zoals de UNESCO kan een filosofische uitvinding genoemd
worden,, en wil dus een dergelijk instituut infilosofisch-kosmopolrtischperspectief
relevantt zijn, dan kan de filosofie van die instelling niet als een "verworven feit"
gelden,, maar moet opnieuw worden uitgevonden (ré-mventer). Welke consequenties
heeftt nu de deconstructie op bijvoorbeeld het perspectief dat Kant voor ogen stond in
dee achtste stelling van zijn Idee: "een algemene kosmopolitische toestand". Op de
'plaats11 waar naties verenigd zijn, zijn zij gebonden aan iets anders dan hun eigen
grondwet.. Verenigd in een "Zustand, in de betekenis van een stand van zaken, van een
situatie,, van een reële constitutie, niet van een Staat met een hoofdletter s". De logica
vann wederkerigheid is hier niet dominant. En wat zou dus nu "in onze lijd een
verhandelingg zoals die van Kant moeten overschrijden (déborder)?"
Inn Kants Idee schuilt volgens Derrida een "paradoxale provocatie" voor de
hedendaagsee debatten, want het is zeer de vraag in hoeverre Europa nog deze speciale
taaktaak zou hebben, de taak om - zoals Kant onder verwijzing naar de Grieks-Romeinse
voorgeschiedeniss steh - na een "regelmatig verloop ter verbetering van de
staatsinrichtingg (Staatsverfassung) in ons werelddeel" ook waarschijnlijk voor alle
anderee werelddelen ooit de wetgeving te bepalen. Kant kan het spel van de menselijke
vrijheidd (Spiel der menschlichen Freiheit) uitsluitend en alleen begrijpen vanuit het
Eurocentrischee perspectief en het autologische initiatief tot wetgeving. Deze
eurocentristischee (doelstelling dwingt het hedendaagse denken tot kritiek op de
Verlichting.. De ongelimiteerde, continue uitbreiding van 'onze' wetgeving moet als
ongegrondd worden verklaard. Dat wil zeggen, niet alleen de filosoof moet
verantwoordingverantwoording nemen voor die herkomst. Er moet getracht worden om
fundamentelee schema (Ie schema fondamental) van deze problematiek te veranderen
(dèplacer),(dèplacer), voorbij de oude, versleten en uitgewoonde opposities, zoals die tussen
euro-- en anti-eurocentrisme, amerikanisme en anti-amerikanisme.
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Eenn van de voorwaarden (conditions) van deze kosmopolitische oriëntatie zal
eenn veranderde (bewustzijns)toestand zijn van de praxis van filosoferen, een werking
vann onvoorwaardehjkfaeid die niet meer wordt bepaald door een plan, een
oorspronkelijkee taal, spraak of voorbestemming. De transformatie van het filosofische
inn met-Europese culturen is daarbij van belang, waar de filosofische vorming
(formations(formations philosophiques, ook in de betekenis van Bildung) zich niet laat opsluiten
binnenn een culturele dialectiek - koloniaal of neo-kolomaal - van ont-toe-eigening en
vervreemding.. Er staan voor defilosofieandere wegen en overwegingen open dan die
volgenss de bewegingen van wdke Gemeinsbm dan ook. De filosofie moet zodanig
gepraktiseerdd worden dat de hegemonie van en de oriëntatie op de twee dominante
traditiess (de zogenaamde continentale en de anglo-saksische tradities) wordt ontregeld
enn verschoven. De filosofie moet ook op taalkundig niveau de egalitaire structuur van
hett genealogische, homo-ftaternate schema doorbreken: "De filosofie moet
gepraktiseerdd worden, langs wegen die niet uitsluitend anamnetisch zijn, in talen die
mett etymologisch verwant zijn". Het doel is niet om bet filosofische denken te
promoverenn tot een universeel abstract niveau, zonder binding aan het idioom, maar in
tegendeell om elke keer opnieuw een veelheid van idiomen te laten inwerken in ons
filosofischfilosofisch

taalgebruik,

daarmee

filosofische

gebeurtenissen

(événements

philosophiques)philosophiques) producerend.
Derridaa staat een filosofische politiek voor ogen, van een ander denken* een

filo-kosmo-politiekfilo-kosmo-politiek die het concept van het zeh; het zelfde, identiteit, en het ei
altijdd in relatie denkt met het andere, "dat wil zeggen, in relatie met alle fundamentele
conceptenn van de handvesten die de internationale relaties en instituties regisseren en
geachtt worden te reguleren, zoals het internationale recht (Ie droit international f. Dit
kosmopolitischee perspectief dat de verhandeling van Derrida aan die van Kant bindt,
vormtt tegelijk de water- en vuurschetding: een kosmo-polmek van het denken dat
gerichtt is op een toekomende democratie, kan niet plaatsvinden vanuit en binnen de
verouderdee westerse grenzen, een domein dat sinds Kant gedomineerd wordt door de
egalitairee schemata van broederschap. De omwenteling van de deconstruxie komt neer
opp ontlimitering van het begrip van vriendschap dat op grond van de ene en de ander
genealogicaa als wederkerige praktijk is geschematiseerd. Wat heeft 'gemeenschap' en
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'fimifiariteft'' nu nog te betekenen vanuit de perspectieven van asymmetrische
vriendschap,, van vrienden en vriendinnen?
Dee transcendentale en structurele analogjserende benadering van de politieke
wereldgeschiedeniss en de structuur van de wereldrechtsorde volgens het model van
eenn astronomische of antropologische, zich sluitende kringloop (Kreislauf) is passé.
Anderzijdss spreekt het voor zich dat alle kennis en traditionele verschillen (in taal, stijl,

filosofischefilosofische nationaliteit) geïncarneerd zijn in pedagogische instituties ((hoge)scholen
universiteiten,, onderzoeksinstituten) en daar moet dit debat dan ook plaatsvinden.
Wanneerr we ons deze spanning bewust worden, stuiten we ook op de grens, ofwel de
gemeenschappelijkee crisis, van alle westerse of niet-westerse samenlevingen waar het
rechtt op kosmofilie wordt opgeëist (dat wil zeggen: de studie van niet uitsluitend
autochtonee auteurs). Vanwege politieke, religieuze of ogenschijnlijk filosofische
motievenn kan dit recht worden gecensureerd of zelfs verboden. Die restrictie "neemt
niett altijd de expliciete vorm aan van een verbod of censuur, maar komt dikwijls neer
opp de beperking van de middelen om filosofisch onderzoek en onderwijs te
beoefenen".. Het recht op filosofie wordt soms ingeperkt door de prioriteit van
zogenaamdd nuttig en urgent wetenschappelijk onderzoek - gedreven door technoeconomischee en zelfs militaire imperatieven - en soms ook doorfilosofieëndie geneigd
zijn,, "in naam van een techno-economico-militair positivisme", het veld en de kansen
vann een open en ongelimiteerde filosofie (une philosophie ouverte et sans ïimite) te
reduceren. .
Derridaa kan worden beschouwd als kantiaan (je reste kantien), want ook voor
hemm hebben de openbare onderwijsinstellingen en alle filosofische praktijken die zich
oriënterenn op kosmopolitische normen en waarden (das Weltbeste) de hoogste
prioriteit,, maar hij is tegelijk ook genoodzaakt de rest van zijn kantiaanse identiteit te
deconstrueren.. Het toekomstige grote staatslichaam (Staatskörper, organisme
politique)politique) dat Kant als een belofte voor ogen zweefde (dieses gibt Hqffhung) en
"waarvann het wereldverleden (die Vorwelt) geen voorbeeld heeft getoond", heeft in
onss historisch bewustzijn het effect van een spectraal nabeeld. De trilling die Kant
signaleert,, als de werking die de natiestaat op zijn grondvesten doet schudden (de

Staatserschüttenmg),Staatserschüttenmg), moet vandaag de dag geïnterpreteerd worden als ee
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(aardbeving,(aardbeving, een ontheemding die ons desoriënteert en ontvankelijk maakt voor een
toekomendee democratie die niet "berrüch* de onze ia, die de structuur heeft en beleeft
wordtt als een andere Gememsitm (appartenance, saamhorigheid). In Kants
fojwgiraOTwbdffcfHfflweopzewcrekiak fojwgiraOTwbdffcfHfflweopzewcrekiak
vann het gemeenschappelijk behoren tot, en deel uitmaken van de wereld: religie,
familie,, etrne, natie» vaderland, geboorteplaats, staat, de mensheid zelfs. We behoren
nogg steeds "tot die beving (secousse)", "we beven erin (nous tremblons en eUe), als
datt «yfl"Kjlr is. Zij gaat door ons heen, zij doet ons doorgaan (eÜe nous transit). Wij
behorenn haar toe zonder haar toe te behoren" (PA, 98; 80).
Kantt zag enerzijds als voornaamste belemmering van de filosofische
kosmopotitiekk de altijd toenemende staatsschuld (Schuldenlast), vanwege de
oorlogsvoeringg die geen geld overlaat voor filosofische vorming - "omdat alles van
tevorenn al berekend is op de toekomstige oorlog". Anderzijds was in Kants optiek die
schuldenlastt niet te delgen en onafzienbaar (unabsehHch, imprévisible). Deze
toestand,, die in het licht van het voorgaande een spectrale toestand genoemd moet
worden,, brengt Derrida ertoe om te spreken van een filosofie van 'de schuld en de
plicht'. .
Eenn filosofie van een nieuwe kosmopotitiek moet de grenzen van het
eenheidsdenkenn overschrijden en breken met de schulden en plichten van het oude
Vertichtmgsprogrammaa die vorm hebben gegeven aan een rechtssysteem met als
problematischh neven-effect onze behaagzieke en hachelijke staats-identiteh. Deze
filosofie,filosofie, als keten van deconstructies, moet "een zekere vereffening in naam van de
her-erkenningg (reaffirmation)" van het recht opfilosofiebewerkstelligen.
Hett onvermijdelijk negatieve effect van een nieuwe kosmopotitiek, een andere

ErsehOtterung,ErsehOtterung, is de verbreking van politieke relaties en constellaties, een afwen
vann oude, familiaire (denk)patronen, het doen schudden van grond- en handvesten, van
oudee democratische constituties die - koste wat kost - de schijn van het eerlijke
erkermingsverkeerr van de inter-nationale Gemeinsinn in stand wilden houden. De
minstenss zo onvenmjdetijke effecten daarvan komen neer op het effectueren van delimiterendee vriendschap: kosmopolitische vriendschap is een "gebeurtenis die alleen
ergenss plaatsvindt in de zin waar het zichzelf niet toestaat om gedomesticeerd te
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worden".11 De geestverwanten vtn academische praktijken zijn verbonden met "buitenacademischee krachten met als doel een inventieve weerstand (resistance) door middel
vann inwerkingen en werken te organiseren, tegen alle pogingen tot her-toe-eigening
(politiek,, juridisch, economisch, etc.), tegen alle andere figuren van soevereiniteit".2
Opp "een onvindbare plaats" (SP, 111; 36) ontstaan uvormen van solidariteit" (C, 23; 4)
diee altijd voor onmogelijk zullen zijn gehouden, en die ons ook, reeds ver voor Kant,
dee idee van de universiteit inbliezen.

11

Jacques Derrida "The Juture Juture of the profession or the university without condition (thanks to the
"Humanities,""Humanities," what could take place tomorrow)", in Tom Cohen (el): Jacques Derrida and di
Humanities.Humanities. A Critical Reader, 53.
22
Ibid., 55-56.
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