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EPILOOG. .
Ondankss welgemeende intenties om met logica's van wederkerigheid de oplossing van
verwikkelingenn en conflicten op mondiale schaal dichterbij te brengen, is het effect van
hett transcendentale en structurele kosmopolitisme niet eens een vertraging of een
uitstell {ëpochè) geweest, maar een herhaling van eenfastening,een duizelingwekkende
iteratiee van het etno-logocentrische Zelf. Dichotomische vormen van zdfverheerhjkmgg maken steeds op grond van een fundamenteel geachte eigen
saamhorigheidd onherroepehjke en finale cirkelbewegingen door salto's, nissen en
valstrikkenn ten behoeve van een omm-domesticatie. Elke interruptie werd en wordt
doorr een geweldige, integrerende activiteit geneutraliseerd. In de woorden van
Montaigne'ss eerste essay: zij willen hetzelfde dod bereiken via verschillende wegen.
Hett transcendentale en het structurele zelf is zijn eigen reflexies, en als zodanig, in de
woordenn van Lévi-Strauss in zijn beroemde artikel Ras en geschiedenis, "opgesloten in
dee infernale cnkeT (10).1
Eenn te eenvoudig antwoord op deze circulariteit is dat ik nooit echt kan weten of ik
wel,, en zo ja wanneer, ik met de ander in een eeripe rdatie verkeer. Zdfs in de meest
innigee verkering moeten wij 'iets anders' erkennen dan ons superieure gevoel voor
evenwichtt Onze grootste verdwijntruc was misschien wel onze inventie van de verre
heerlijkee wereld van de anderen, onze behoefte aan verkeer met de ander, dat altijd een
process van digestie en asmnilan> impliceerde, een procédé dat er hoe dan ook op uit was
elkk verschiltetransformeren in identiteit en synMnetrie. "Ons meest geheime ik" (114), was
altijdd "toujours la" (106). De oude smjd tegen chauvinisme, racisme, etnocentrisme,
onrecht,, uitbuiting etc., was het effect van onze metafysische zetf-performatie, een strijd
tegenn een asymmetrische relatie, een coalite die w§ zelf (a priori) hebben ingesteld en die
wee niet ook nog eens zelf ongedaan kunnen maken, want "er bestaat alleen uitbuiting
binnenn een coalitie" (82). Wij hebben de anderen nooit anders gehoord dan als horigen,
nooitt anders gezien dan als onontbeerlijk blind en volgzaam. De anderen zijn vanuit deze
unilateralee insteffing altijd nodig geweest als ondeided van orjze sHxnsus^trategieen. Dat
wee dit spoor bijster zijn, is een gift van de ander.

11
De sjdalkn tassen haakjes verwijzen mar Race et Histoire, ami de L'oeuvre de Claude LeviStramStram par Jent Pouflkm,rtédiüoo1987, Parii
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Deconstructiess van het filosofische en antropologische kosmopolitisme bieden
zichtt op de onherroepelijke lokroep van aheriteit. Het la" van "toujour» la" en van
"voOa"" en Ta oü tout autre est tout autre" zijn nooh één, verwijzen niet naar het ene of
anderee ding. Het is een ander ritme, een la, la, la, etc., van een perfonnativiteit dat de
absurdee activiteit van de metafysische onderwerping hoopt te kunnen blijven breken:
eenn compulsief streven naar "integratie in een globaal systeem" (116) is het effect
(geweest)) van een wij dat weet. Een weten dat denkt iets te hebben waargenomen en
zichzelff vanzelfsprekend altijd de beste waarnemer en woordvoerder heeft gevonden.
Ditt perspectief op een superieure toegang of uitgang (Ausgang, accession) is even
verhelderendd als mystagogisch. De "remedie" voor deze aandoening - de metafysica
kann zeker een metafyziekte worden genoemd, een heimwee en een doldraaiend
verlangenn naar weer-toe-eigening - is niet de imperialistische insluiting van partners om
dee "coalitie te vergroten" (81). Er is nog "een lange weg" te gaan, maar de simultane
forceforce van een "progressieve reductie van verschillen" is een "richting" {sens) die
vrijwell zeker tot niets anders leidt (82). Wij zijn meer dan ooit aangewezen op
onwaarneembare,, onvoorziene passies, interrupties en progressies van zelfverstrooiing,, via vele kleine en grote voor- en achteringangen, een inventiviteit
voortkomendd uh oneconomische gaven.
Dee netwerkende geest, die altijd "twee termen egalitair (également)
conserveert"" is met de noodzaak tot het oplossen van anarchie zeker niet abrupt
gestoptt (83). Elk verlangen naar een absolute ingreep of een zuiver moment is zelf een
symptoomm van egalitarisme. Er moeten in ons weten, onze zin en ons lichaam andere
gangenn worden geperforeerd, door anderen, binnen universitaire werelden, en
daarbuiten.. Activiteiten die wij nooit kunnen voorzien en het zijn ook nooit de daden
vann onze regelrechte antagonisten. De "heilige plicht" van kosmopolitische instituten,
zoalss de Verenigde Naties en de UNESCO, kan niet bestaan in een simultane
reguleringg van "liquidatie" (liquidation) en een "ontwaken" (éveif) om verschillen "zo
pijnlooss en ongevaarlijk mogelijk te herabsorberen", als waren het "residuen zonder
waarde",, die als "rottende overblijfselen een permanent risico van infectie vormen voor
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hett internationale lichaam" (83).1 'Ontwaken' lijkt eerder op een chronische
slapeloosheid,, een onophoudelijk religieus of ethisch reveil, ingegeven door een
permanentee doodsangst. Het levensgevoel en de structuur van die saamhorigheid,
geïnspireerdd door die eat farce van verwantschap, zal nooit atteriteh als absolute
waardee kunnen erkennen, anders dan als de drang om "ons zelf te maken" (84). Onder
hett mom van (vreedzame) ontheemding hebben wij de ander van onszelf vervreemd en
grotendeelss toegeëigend. Die weeramnghetd kan niet de grond zijn van een verkering
andersom. .

11
Met "Ikpiidatie" kan hier bedoeld zyn het liqo^
parricnlaricrr",, dat wil zegeen het Ikpnderen van een andere economie ofregerfag.r ^ kan uiteraard
geenn taak zgn van de VN, de UNESCO, maar misschien w d van de WTC, het IMF of de wereldbank
(daaromm gebnriktLeVi^fcraimwaarsctoj^
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