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In de Nederlandse vertaling Over gastvrijheid (1998), ‘Kosmopolieten aller landen, kop op!’ genoemd.
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D34: ‘plaatsen waarvan we meenden dat ze ons vertrouwd waren’ (deel 2). XENOS’ interpretatie: tot eigen bezit of huis gemaakt omdat

‘dé’ traditie als hostipet of heer des huizes (het huis van geformaliseerde schrift) aan die plaatsen (hun eigen) singulariteit ontneemt idem een
mogelijk t-huis van hún zelf of ipse. Derrida stelt singulariteit vóór op de romantische idealistische notie van het bezit van ‘identiteit’.
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3.0 absolute gastvrijheid
In zijn publieke brief Cosmopolites de tous les pays, encore un effort1 haalt xenos Derrida het ‘wereldburger–recht’ aan,
een notie van xenos Kant in Zum ewigen Frieden (1795), omdat hij beseft dat dé (‘dus’ moderne/westerse) filosofie
meer biedt dan plaatsen2 waar filosofische potentialiteit aan ontnomen is, met uitsluitingen (F closures) tot gevolg
(XENOS: áchter fallocentrisme verborgen, middels haar idealistisch verticalisme3, (absoluut) masculiene ‘geest’,
onaangeraakt ‘worden’ vóórstellen áls ‘zijn’ etc.; deel 2). Tegelijkertijd constateert hij dat “wij ons nog steeds
beroepen op de geest van de Verlichting”4 zodat, in het laatmoderne vreemdelingenvraagstuk5, een filosofisch
gearticuleerd ‘kosmopolitisch rechtsbegrip’ áctief werkende is. Dat stemt tot denken en, na–denken. Bij Derrida
omdat Kant wereldburger–recht “niet uitsluitend tot de voorwaarden voor een universele gastvrijheid” beperkt.
Dit hoofdstuk volgt Derrida’s bezoek aan de notie ‘kosmopolitische/verlichte gastvrijheid’, waarin zijn
xenos Kant de neoplatoonse-augustiniaanse-tweewerelden-these (deel 1) ‘binnen de grenzen van de rede’ denkt.
Derrida roept Kant aan omdat deze “aan het wereldburgerrecht twee grenzen [toekent] die ons tot nadenken
kunnen stemmen en misschien ook een aanzet tot verandering of vooruitgang kunnen zijn”. Ergo het verlichte
denken is niét afgesloten, bezit wel ‘potentia’ (deel 1): ‘intellectus possibilis’ (deel 5) kan potentieel alles worden.
Derrida’s vraagstuk te gast, betreft de on/mogelijkheid van een niet-uitsluitende verhouding (deel 2)
tussen ‘voorwaarden’ in relatie tot ‘onvoorwaardelijkheid’. “In eerste instantie lijkt Kant dit wereldburgerrecht
zonder enige beperking uit te breiden tot de universele gastvrijheid. Dat is de voorwaarde voor eeuwige vrede
tussen alle mensen. Hij omschrijft dit wereldburgerrecht nadrukkelijk als een natuurrecht. Dit laatste zou dus
een onverjaarbaar en onontvreembaar oerprincipe zijn”6. Derrida wijst naar de ‘plaats’ die natuur–recht afpaalt,
dáár, waar het 3de definitieve artikel van Kants ‘philosophischer Entwurf’ postuleert: “das Weltbürgerrecht soll
auf Bedingungen der allgemeinen Hospitalität eingeschränkt werden”; gastvrijheid middels wereldburger–recht
dient ingeperkt: primair náár ‘recht’. Kant: “es ist (…) nicht von Philanthropie sondern vom Recht die Rede
(…) Besuchsrecht, welches allen Menschen zusteht, sich zur Gesellschaft anzubieten vermöge des Rechts des
gemeinschaftlichen Besitzes der Oberfläche der Erde, auf der als Kugelfläche sie sich nicht ins Unendliche
zerstreuen können, sondern endlich sich doch nebeneinander dulden müssen, ursprünglich aber niemand an
einem Orte der Erde zu sein mehr Recht hat, als der andere”7. Derrida: “zoals haast altijd in het geval van het
natuurrecht, kunnen we er de trekken van een geseculariseerde theologische erfenis in herkennen. Aan alle
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D15; Derrida verwijst naar Hannah Ahrendt (1906-1975) en haar bevinden over de ‘heilige geschiedenis van het recht’
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menselijke wezens, aan alle eindige en met rede begiftigde schepselen valt zonder enig onderscheid het
gemeenschappelijke bezit van het aardoppervlak toe. In beginsel kan dus niemand rechtmatig aanspraak maken
op het bezit van het aardoppervlak (…) teneinde iemand anders de toegang te ontzeggen. Kant laat niet na te
benadrukken dat dit gemeenschappelijke bezit het hele aardoppervlak beslaat. Hij wil elk punt van de wereld als
een sferische bol in zijn analyse betrekken (…) omdat een oneindige verstrooiing onmogelijk is; maar vooral wil
hij ervan uitsluiten wat op dit oppervlak wordt opgetrokken, opgebouwd of opgericht: woning, cultuur,
institutie, staat, enz. Alles wat op de grond staat maar niet langer de grond zelf is (…) hoeft niet onvoorwaardelijk
voor elke nieuwkomer toegankelijk te zijn. Dankzij de voorwaarde van de strenge begrenzing (die niets anders
is dan de institutie van de grens, als landgrens, natie, staat, publieke of politieke ruimte) is Kant in staat twee
consequenties te trekken waarop hij twee interpretatiekaders laat aansluiten”8.
het recht van het recht
Ten eerste. Kants primaire gastvrijheid is het ongeschreven mythopoëtische gastrecht van het theoxenia, en, het
gastheerstelsel der christelijke God, de hostipets der wereldbewoners (deel 1). “Het recht op gastvrijheid (...)
reikt niet verder dan tot de voorwaarden waaronder het (...) mogelijk is te proberen (...) in contact te komen”9.
We houden halt bij de primaire gastvrijheid ‘bezoek–recht’ en komen op ‘gast–recht’ terug. Primaire gastvrijheid
(D Hospitalität; Wirtbarkeit) wordt uitgezegd als het bezoek–recht van de/het vreemde aan de/het vreemde en
als hét recht om, úit den vreemde komende, ín den vreemde komende, niet vijandig bejegend te worden10 (zoals
Odysseus door Polyphemus; deel 1). Kant verbreekt Augustinus’ notie over gastvrijheid en filantropie (L caritas;
deel 1) en hoont (deel 4) “het ongastvrije gedrag van de beschaafde, voornamelijk handeldrijvende staten van
ons werelddeel (...) [waarvan] de onrechtvaardigheid die zij ten toon spreiden bij hun bezoek aan vreemde landen
en volkeren (...) schrikbarende groot [is]. Amerika, negerlanden, specerijeilanden, de Kaap beschouwden zij bij
hun ontdekking als landen die aan niemand toebehoorden, want voor hen telden de inwoners helemaal niet”11.
Kant lastert de politieke willekeur der menslievendheid: “Mächten, die von Frömmigkeit viel Werks
machen und, indem sie Unrecht wie Wasser trinken, sich in der Rechtgläubigkeit für Auserwählte gehalten
wissen wollen”12; en, bepaalt dat óp het oppervlak der kogelvormige aarde, de auto–chtoon de allo–chtoon (vG
allo: anders; chtoon: aards) ‘horizontaal’ zijn/haar récht moet geven. Hij stelt recht áls gastvrijheid: rechtens; voor
allen door allen. “Da es nun mit der unter den Völkern der Erde einmal durchgängig überhandgenommenen
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D66 (in de tekst ‘Het vraagstuk van het vreemde’, het eerste deel van Derrida’s colleges die onder de naam De l’hospitalité in 1996 zijn

uitgebracht; Nederlandse vertaling Over gastvrijheid zijn samengebracht met Derrida’s werk ‘Cosmopolites de tous les pays, encore un effort’.
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D97: “Voortdurend ligt het dilemma op de loer tussen enerzijds de onvoorwaardelijke gastvrijheid, die boven de rechten en plichten is

onderworpen, en anderzijds de gastvrijheid die aan de beperkingen van rechten en plichten is onderworpen. De ene kan de andere ten alle tijden
ondermijnen, en deze corrumpering blijft altijd onomkeerbaar. Zij moet het blijven.”
D103: “Er bestaat een onderscheid tussen een onvoorwaardelijke wet of een absoluut verlangen en anderzijds een recht, een politiek en
een ethiek die aan voorwaarden gebonden zijn, ze zijn radicaal verscheiden, maar tevens onafhankelijk met elkaar verbonden. Ze roepen elkaar op,
hebben elkaar tot gevolg of bepalen elkaar. Als we onvoorwaardelijke gastvrijheid als het ware recht doen wedervaren, hoe kunnen we dan plaats
inruimen voor een gedetermineerd recht dat beperkt en begrensd kan worden, kortom, voor een berekenbaar recht? Hoe kunnen we plaats inruimen
voor een concrete politiek en ethiek die een bepaalde geschiedenis hebben (…)?”

(engeren oder weiteren) Gemeinschaft so weit gekommen ist, daβ die Rechtsverletzung an einem Platz der Erde
an allen gefühlt wird”13 en opent wat de 21ste eeuw bezet: toerisme; in casu ‘sensible tourism’. Ten tweede:
kosmopolitisch ‘gast–recht’ verschilt van dat der Hellenen (deel 0) dat dat der Senegalezen gelijkt (zoals dat van
andere niet-individuele particularismen op-de-wereld waar familiaal ‘sans papiers’ mondialisme overeenkomst
vertoont met het xenia en syssitia (deel 1); verlicht ‘bezoek–recht’ verschilt nochtans weinig van het theoxenia:
de ongeschreven wet der Oudgriekse goden en godinnen die állen ‘absoluut recht’ bezítten (deel 2) om op-dewereld te komen (en zijn, zoals Socrates’ innerlijke god). Dat góddelijke schrijft op ‘schrift’ naar ‘bezoek–recht’:
on–middellijk recht op ontvankelijkheid vóór de/het vreemde (genitivus subjectivus) dóór de/het vreemde
(genetivus objectivus) al–dáár: de/het vijandig ontvangen, schendt zowel het recht van de god als Kants ‘recht’.
XENOS: dat ‘recht’ is universeel geldig om reden van de vorm van áller wereld–bol resp. ‘ruimte’, maar
niet vanwege ‘tijd’. Dé vreemde die wijlt waar hij/zij niet aan de ‘ruimte’ al–daar werkt/e, wordt bij Kant tot
onderhandelingsobject, tot hét vreemde: hij/zij schuift het xenia uit, verliest de onvoorwaardelijkheid, de xenia
in waar hij/zij een overbodigheid wordt voor de hostipets (deel 1) of staat. Kant ontheemt op de kruising van
tijd en ruimte, de gast uit gastzíjn, uit gastgeven dóór de ontvanger der gast en ontheemt reciproque de gastgever
die geen ‘ontvankelijkheid’ meer mág ‘bezitten’. Hij ontbloot de feminiene gastvrijheid of ‘positieve politiek’ van
ontvankelijkheid en ont–plooit haar naar masculiene ‘negatieve politiek’: naar vertoon van eigen bezit (der gast).
Gast–recht bemiddelt nt–heemding van de gast en instigeert dis–placement ten faveure van ‘being (placed)’.
De gast ontvangt derhalve ‘voor een tijdje’ een contract waarin hij/zij instemt te worden ont–maagd van de/het
aldáár vreemde; hij/zij ‘wordt’ in de vreemde staat ‘tot vrouw’. Vooreerst nog natuur–gelijke ‘maagd’ (G chora;
deel 5) ‘wordt’ de gast14 tot ‘vrouw’ van de/het politieke al–dáár en vergaart ‘plaats’ in het simulacrum ‘thuis’,
gesteld dat we met Kant en redelijk recht “[der Fremdling] auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen”.
In moderne gastvrijheid gaat het récht vóór, stelt Derrida: voor de bezoeker onvoorwaardelijk, voor de
gast voorwaardelijk. Een en dezelfde (vgl. Plato’s niet-barbaar/wel barbaar; deel 2) ondergaat ‘ter plaatse’ een
Gestaltschwitz. Net als hét recht (vgl. Plato’s grip op ‘onenigheid’ en ‘oorlog’; deel 2). Burger wettelijk recht eist
ván de vreemde een speciaal want niet-liefdadig/wel liefdadig contract (“ein besonderer wohltätiger Vertrag”15)
en werpt ‘sans papiers’ op-de-wereld óp. Kosmopolitisch gast–recht is rationeel recht dat auto–chtonen, naar
dier uit–geschreven recht, als ‘welwillende overeenkomst’ aan allo-chtonen uit–schrijven. Het is een verdrag
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jegens de/het door een oud-bewoner-gemeenschap opgebouwd16 ‘zijn’ of ‘wezen’, jegens ‘er’ zijnde te zijn en,
blijven. Derrida: “Kant [maakt] gastvrijheid afhankelijk van de staatssoevereiniteit, met name waar het gaat om
gastrecht. Gastvrijheid betekent hier openbaarheid van de openbare ruimte, zoals dat voor het recht in
kantiaanse zin altijd het geval is; de gastvrijheid van een stad of van een particulier individu is afhankelijk van en
wordt gecontroleerd door, van staatswege gegeven wetten en politie. Dat heeft verstrekkende consequenties”17
(anno 2018 AD scabreuze, aan-de-rand deel 4 der EU waar ‘redelijk recht’ verschuift naar die der ‘oiko$ nomoi’).
Anders gezegd, Kants voorwaardelijk gast–recht voert het politiéke van laatmodern/westers denken en
doen in het zicht en, haar lijvende nabootskunde binnen. Geen kosmologische nabootsing (G mimesis) die ‘niet
voor iedereen is’, reikt naar, be–grijpt wat hoger ligt en dat in haar bezit neemt, maar ‘redelijke’ kosmopolitiek:
nabootsing van hetzelfde van allen aan allen. Kant voert in zíjn vóórgestelde kosmopolis (vG kosmos: wereld)
zijn heilstaat der goddelijke ‘rede’ dé wereld op en eist impliciet en mondiaal áller ontvankelijkheid voor haar op.
Kants schrift over evident wereldburger–recht en, ontwerp van gast–recht ‘binnen de grenzen der rede’,
versus politieke willekeur of filantropische onzuiverheden, wordt ná Religion innerhalb der Grenzen der bloßen
Vernunft geschreven (een werk dat in 1793 Kants zuiveringsmethode ont–rolt en volgens Donald Loose Kants
werkelijke levensdoel is). Kantiaanse essentiële en existentiële ‘rede’ huist in het subject ‘Ich denke’, dat niet zoals
bijvoorbeeld bij Thomas, óp de kogelvormige aarde ‘er’ subject is om reden van en door en voor God (deel 1).
Ten gevolge van ‘binnen iets’ (in casu: grenzen der rede) ‘iets’ zuiveren ontstaat een ‘rest’ van AF-VAL.
Dat wat het (voort)bestaan van het haar (tijdruimtelijk) specifieke bedreigt, raakt bínnen de traditie buiten gezet.
Haar ‘quantité négligeable’, haar AF-VAL is dat wat zij buitenwerelds aan haar genre gewoonten buiten zet, of,
in door haarzelf ontworpen begrip omhein(en)de referentieskaders vóórstelt. De AF-VAL (deel 4) van het aan
háár buitenwereldse, is niet van minder belang dan haar genre–waarheid: dé filosofie wortelt in en voedt zich via
die grond. XENOS’ queeste tast naar die beweging in en van westers denken en doen, naar de eigenheid in en
van dé filosofie tot ‘buitenzetten’, naar wat de centralistisch in zichtlicht gezette genius diepte en schaduw geeft;
XENOS’ tocht ont–dekt via de AF-VAL de ontvankelijkheid en gastvrijheid in en van dé (dús westerse) filosofie.
Inzake: voor Derrida is gastvrijheid “het wezen van de cultuur, en niet zomaar een willekeurig ethisch
beginsel. In zover ethisch handelen raakt aan de ethos, dat wil zeggen aan de woning, de plek waar je thuis bent,
je vertrouwde verblijfsplaats en hoe je er leeft, hoe je er verhoudt tot jezelf en anderen, anderen als getrouwen
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www.textlog.de/33173.html: “Alles Recht besteht in der ‘Einschränkung der Freiheit jedes anderen auf die Bedingung ..., daß sie mit der

meinigen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne’. Das ‘angeborene Recht eines jeden ... in Ansehung der Befugnis, jeden
anderen

of vreemdelingen, ís ethiek gastvrijheid, valt zij volledig samen met de ervaring van gastvrijheid, hoe die ook
wordt ontplooid of ingeperkt. Maar juist omdat het jezelf-thuis-zijn, de zelfheid zelf (F l’ipséité même), met zich
meebrengt dat ontvangst, en/of, opname van een ander [XENOS breidt betrekking tot dé ander als dé vreemde
categorisch uit met hét vreemde], altijd gepaard gaat met enigerlei vorm van gewelddadige onderwerping,
beheersing of dwang, daarom bestaat er een geschiedenis van gastvrijheid, een altijd mogelijke ontaarding van
de Wet van gastvrijheid (die onvoorwaardelijk kan lijken) en de wetten die de gastvrijheid inperken, aan
voorwaarden onderwerpen en opnemen in een stelsel van rechtsregels”18.
ethos
Derrida geeft de ethos (G ethos: gebruikelijke plaats; karakter, zeden, deugd; L mores v mos: moraliteit, fatsoen)
gastvrijheid ‘plaats’ in ‘hét tussen’: tússen ongeschreven Wet der gastvrijheid en wetten die die ‘sola scriptura’ de
waar–heid der ruimte op-de-globe leggen (die de traditie losbreekt van ‘augustiniaanse vrijheid’; deel 1), zodanig
gastvrijheid inperken en verschillend verschil van de sterfelijken het zwijgen oplegt. Hij bevraagt Kant op de
ketenen van de rede die de aloude Wet aan de grensloze ‘wereldbewoner’, naar het fenomeen ‘recht’ ombuigt.
Op die plaats aangekomen schouwt hij Kants universeel geldend natuur–recht áls bezoek–recht, richting ‘vrucht’.
XENOS: overeenkomstig Socrates reikt Kant naar de vrucht ‘gedachten’. In casu gedachten van ‘het denkende
subject’ dat, anders dan de ziel der ‘edele jongelui’ bezwangerd door ontmoeting met de/het vreemde (deel 0),
bij Kant ‘onbevlekt ontvangen’ gedachten bezit (‘hij’: der Mann; ‘zij’ niet: ‘het dier’ is overal altijd als ‘hét buiten’):
zonder hulp van enige daimonion, voor en door ‘rede’, ‘soll’ het denkende subject zelf–geboortelijk zijn (in lijn
met Politeia’s lijn: ver van deficiënte ‘rest’ of quantité négligeable wijd verwijderd van de/het vreemde blijven).
Zelf–bevruchting (F autogamie; autofécondation) áls zelf–wetgeving is elke mensgeborene verplicht (deel 4) beveelt
Kant (1784) via zijn performatie ‘sapere aude’, een frase ontleend aan de Romeinse dichter Horatius.
Derrida zelf opent inzake kantiaanse gastvrijheid naar een mogelijke verandering en/of vooruitgang van
hét recht. Hij constateert19 over ‘de filosoof van het kosmopolitisch recht op universele gastvrijheid’ en diens
bezoek–recht dat Kant “(…) de mogelijkheid van wat hij heeft opgeworpen en uitgewerkt zelf tegelijk weer in
de kiem smoort. En dat is weer het gevolg van het rechtskarakter van deze redenering en van het vastleggen van
het principe van de gastvrijheid in een recht, terwijl het principe zich, áls onbeperkte idee, juist zou moeten
verzetten tegen het recht als zodanig of in ieder geval zou moeten overschrijden voor zover ze erboven staat”.
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www.textlog.de/33173.html: “Alles Recht besteht in der ‘Einschränkung der Freiheit jedes anderen auf die Bedingung ..., daß sie mit der

meinigen nach einem allgemeinen Gesetz zusammen bestehen könne’. Das ‘angeborene Recht eines jeden (...) in Ansehung der Befugnis, jeden
anderen zu zwingen, damit er immer innerhalb der Grenzen der Einstimmung des Gebrauchs seiner Freiheit mit der meinigen bleibe’, ist ‘durchgängig
g l e i c h (...) Das Recht entspringt, formal, der praktischen Vernunft, ist eine durch diese geforderte Ordnung der Beziehungen der Menschen
zueinander. Der Wille der Menschen muß mit dem der anderen zur Einheit derart gebracht werden, daß die Freiheit eines jeden mit der der anderen
sich vereinbaren läßt. Auf diese einheitliche Regelung, auf eine Form der Willensverhältnisse, nicht auf einen äußeren Zweck. ”

Kant en Derrida vergelijkend, verschilt de kantiaanse notie resp. het derridiaanse besef van gastvrijheid in hun
beider bevinden van de ‘ipse’. Bij Derrida is ontvankelijkheid een ‘duurzaam voorhanden tussen’ (deel 0, deel 5).
XENOS: potentiële ontmoeting ontsluit potentiële vrucht naar een ‘tussen’; ‘dusdanig’ (deel 5). Anders
dan kantiaanse vereenvoudiging naar een enkelvoudig ‘zelf’ als dat het ‘Ich denke’. Derrida houdt afstand tot hét
zelf als eenduidige enkelvoudigheid; blijft bezijden een wel–bepalende ‘watheid’ (L quidditas) van die maagdelijke
‘vrucht’; en, verwijderd van de genrekunst ‘filosofie’ die deficiëntie/onderscheiding en scheiding ogenschijnlijk
‘immer’ vóórstelt. Inzake gastvrijheid is Derrida vooral geboeid door het dilémma20 in en van ‘onleefbaar ter
wereld komen’ (deel 2) en door de inertie waarmee het dilemma ‘gastvrijheid’ óver de wereld open–rolt en zich
blíjft ont–rollen (L evolutio). Bezit Derrida aan wenselijk lineaire vooruitgang en begrip omhein(en)d filosofisch
bezit, zelf ‘tekort’ dan constateert hij de verborgen aporie in Kants orde–these21: ‘vooruitgang’ raakt ingeklemd
en gegijzeld (deel 1) “tussen de Wet van een onvoorwaardelijke gastvrijheid, die a priori geboden wordt aan ieder
ander, aan elke nieuwkomer, wie het ook moge zijn, en de voorwaardelijke wetten van een gastvrijheidsrecht
zonder welke de Wet van de onvoorwaardelijke gastvrijheid weleens een vrome wens zou kunnen blijven”22.
het geheim
Derrida sluit zijn brief Cosmopolites de tous les pays, encore un effort! aan zijn vrienden23 waarin hij hen, de onbekende
veelheid afwezige aanwezigen en vice versa, inter–actief naar het concept van kosmopolitisme24 vraagt, af. Ware
de vrienden die hij adresseert niét aangeroepen, dan zou ‘het duurzaam voorhanden tussen’ van de gastvrijheid
(zoals de xenia; deel 1) een ‘lege’ plek zijn. Hetgeen Derrida’s ontwerp voor gastvrijheid (áls het xenia) bestrijdt.
De oproep om het kosmopolitisme te bevragen en opnieuw te denken eindigt met een “duistere en
ingewikkelde kwestie”25. Zijn brief is gericht aan niet nader genoemde vrienden die leden van het Internationale
Schrijversparlement blijken te zijn. Onder andere Derrida’s enclave indachtig (deel 2) en zijn uitspraak26 “ik kan
een brief alleen maar verborgen houden door er afstand van te doen en hem dus aan de buitenwereld over te
leveren, door hem aan anderen bloot te stellen, door hem in een bewaarplaats op te slaan als een document dat
voortaan toegankelijk zal zijn”, zijn we alert op ‘aanwezige afwezigheid’ en, reciproque. Wellicht geldt de brief
zijn vriend Emmanuel Levinas (1906-1995) die aan Derrida en dé wereld is ontvloden juist voordat Derrida zijn
voordracht voor het Parlement uitschrijft.
In Adieu Levinas (1996) neemt het publiek, haar lijden opschortend, deel aan Derrida’s uiteenzetting met
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Kants secularisatie van bezoekrecht more geometrico: ‘Geïnspireerd door de manier waarop binnen de meetkunde uit axioma’s dwingend

stellingen werden afgeleid, ontstond in de 17de eeuw idee om ook het recht op een dergelijke deductieve wijze (L more geometrico) te beschrijven.
De axioma’s moesten gevormd worden door een aantal natuurrechtelijke grondregels; Grotius, Pufendorf en Wolff gaan Kant voor in wat ook wel
rederecht of Vernunftrecht genoemd wordt. In zover het natuurrecht (L-ius naturalis) als een door God gegeven recht werd beschouwd, lijkt aan Kant
het vraagstuk voor te liggen hoe het subject (en niet God) de maker van het natuurrecht kan zijn. Een zuivere vorm is een leeg concept dat door
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de onvoorwaardelijke gastvrijheid die volgens Levinas via het gelaat van de Ander (God) wordt aangeroepen.
Met Derrida’s verwijzing naar de Schrift en het lot van Lots dochters, betwijfelt zijn tekst Over gastvrijheid Levinas’
absolute gastvrijheid27 (deel 0,deel 5). Andersom kantelt de monistische ‘broederliefde’ die in het xenia en syssitia
(deel 1) en Oude Testament (deel 2) is vóórgesteld als sociale wet (’s mans mannelijke deontologie) derwaarts.
Derrida zegt in De l’hospitalité uit dat Levinas, zijn bloedsbroeder, xenos en philos tegelijkertijd, de vraag
bemiddelt die de lezer en schrijver ont–vangt, namelijk de vraag ván de vreemde28 (deel 2). Die ‘vraag’ begeleidt
allen, leidt ‘blind’ (deel 1) naar de xenos/philos Plato en van daaruit, naar de xenos/philos Kant: naar het xenia
resp. de xenia Zum ewigen Frieden; naar Kant waar ‘absolute gastvrijheid’ en ‘absolute waarheid’ zich volgens
Derrida verhouden als hét ongeluk, onverwachte, onvoorziene, noodlot en, meest algemeen, tot hét lot (deel 2):
zo roept dé Wet van JWHW de oudtestamentische Lot29 tot (onder mannen) onvoorwaardelijke gastvrijheid op,
maar ontbloot tegelijk een haar al–daar verborgen/ingesloten toestand die Burke ‘terror’ heet (Gen. 14; Gen. 17).
Want ‘onvoorwaardelijke waarheidsgetrouwheid’ verdringt de leugen, meent Derrida. Die waarheid is
vijandig jegens de leugen die Derrida, ondanks broederliefde en als xenos/philos Kants bezoeker in diens ‘staat’
te gast, lijkt te wíllen ont–vangen (deel 2). “In verband met de paradox en de aporie van het recht op gastvrijheid,
van een ethiek van de gastvrijheid die zichzelf a priori inperkt en tegenspreekt, moeten we bij Kant halthouden
bij (…) het ‘vermeende recht om uit menselijkheid te liegen’ (…) Het imperatief van waarheidsgetrouwheid is
absoluut onvoorwaardelijk. Je moet altijd de waarheid vertellen, wat de gevolgen daarvan ook zijn. Want het
recht om te liegen (…) zou een bedreiging vormen voor de maatschappelijke betrekkingen als zodanig en voor
de universele mogelijkheid tot een maatschappelijk verdrag of een algemene socialiteit”30.
Derrida stelt dat ‘onvoorwaardelijkheid’ niet slechts als normatief gebod begrepen moet worden, maar
dat het gebod is afgeleid uit spreken als zodanig. Hij analyseert de “theoretische, constaterende en descriptieve
verkenning van het spreken tot de ander en zijn normatieve of intrinsiek performatieve aspecten. Omdat elke
taaluiting impliciet performatief is en de belofte inhoudt zich tot de ander als zodanig te richten (…), omdat elke
taalhandeling de waarheid belooft (met name als ik lieg), bestaat natuurlijk altijd de mogelijkheid dat ik lieg (…),
maar dat betekent gewoon dat ik dan niet tegen die ander spreek, punt uit. Daarmee ontken ik zowel het wezen
van het spreken als gegeven woord als noodzaak om maatschappelijke betrekkingen aan te gaan. Inzake de
waarheidsgetrouwheid meent Derrida dat Kant “in een moeite door de zuivere subjectieve moraliteit”31, plicht
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om tegen de ander de waarheid te spreken, als een absolute plicht tot respect voor de ander en voor
maatschappelijke betrekkingen”32 opbouwt. Kant “baseert de imperatief op het grondbeginsel van de vrijheid en
de zuivere intentionaliteit van het subject; hij wijst ons op dit grondbeginsel door middel van een onverbiddelijke
analyse van de taalhandeling en bevestigt daarmee tevens het maatschappelijke recht als een publiek recht. Maar
anderzijds, door dit recht te onderbouwen, door te wijzen op het grondbeginsel ervan of het te analyseren,
weerlegt hij tegelijk met het recht om te liegen ook elk recht om iets voor zichzelf te houden, om te
verheimelijken, om vraag naar waarheid, naar bekentenissen of publieke transparantie te weerstaan”33.
In Adieu à Levinas stelt Derrida via Aristoteles ‘de deur’34 als intelligibel beginsel van taal of intentionaliteit
maar sluit in casu Kant uit van, de aan de deur ‘eigen’ heen en weer gaande beweging (oftewel Laozi’s ‘swinging
door principle’). Zoals Kant de leugen als modus van respect voor ‘het zelf’ of ipse (deel 2) uitsluit. Derrida:
“(…) door elk recht om te liegen, al was het maar uit menselijkheid, en dus elk recht om te verheimelijken en
om iets voor zich te behouden al in aanleg te verwerpen, wordt het recht op het innerlijke geweten, op het thuis,
op een zuiver ik dat zich onttrekt aan de fenomenaliteit van het publieke domein, de politiek en de Staat door
Kant van zijn wettige basis beroofd, of althans naar het tweede plan geschoven”35.
Derrida meent dat Kant in naam van ‘zuivere moraal’ overal de politie binnenbrengt via de, voor en door
Kant, ‘geworden wet’ (F la loi) op waarheidsgetrouwheid. Metabletisch legaliseert het Artikel 12 van La Déclaration
des Droits de l'Homme et du Citoyen (1789) de politionele controle als ‘endroit’ of ‘droite’: als ‘dé moderne tijdgeest’;
dé Franse Revolutie (geformaliseerd naar binnenstatelijke controle ten faveure van ‘mensvrijheid’*) dringt in het
Pruisisch idealisme binnen en werpt Kants vrucht of ‘loi’ tot zelf–wetgeving (tijdruimtelijk vindt ‘binnendringen’
een indringend vervolg in SATELLITIC ERA dat, ubiquitair aller ‘présence du désir’ ont–vangt, en, vice versa).
Kant36 over in en binnendringen*: “Aber die Natur will es anders. Sie bedient sich zweier Mittel, um
Völker von der Vermischung abzuhalten und sie abzusondern, der Verschiedenheit der Sprachen und der
Religionen, die zwar den Hang zum wechselseitigen Hasse und Vorwand zum Kriege bei sich führt, aber doch
bei anwachsender Kultur und der allmähligen Annäherung der Menschen zu größerer Einstimmung in Prinzipien
zum Einverständnisse in einem Frieden leitet, der nicht wie jener Despotismus (auf dem Kirchhofe der Freiheit
durch Schwächung aller Kräfte, sondern durch ihr Gleichgewicht im lebhaftesten Wetteifer derselben
hervorgebracht, gesichert wird”. Wat blijkt? De voorzienige natuur garandeert37 ‘eeuwige vrede’ (deel 5).

https://youtu.be/rI7fwETFo0s
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philosophieren kann. Philosophieren läßt sich aber nur durch Übung und selbsteigenen Gebrauch der Vernunft lernen. Wie sollte sich auch
Philosophie eigentlich lernen lassen? — Jeder philosophische Denker baut, so zu sagen, auf den Trümmern eines andern sein eigenes Werk; nie aber
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3.1 zum ewigen Frieden
Kants ‘philosophischer Entwurf’ (1795) denkt de weg naar eeuwige vrede als logisch ‘mogelijke wereld’ die aan
de reële, met Derrida ‘toe–komstig’ is. Zum ewigen Frieden denkt het heil vanuit een menselijke zelf–wetgeving38
(deel 1): zonder aanspraak te maken op het bestel van een allesbepalende God; en zonder diens woonst aan gene
zijde van de sterfelijke menswereld als een (potentieel) verzékerde heilstaat van vrede te beschouwen (deel 1).
Het ‘filosofisch ontwerp’ denkt vrede onder ándere als het einde van oorlog tussen staten onderling en werpt de
denk–ruimte ‘vrede’ op naar ‘binnen de grenzen der [autonome] rede’, en, ‘binnen de aangeboren mogelijkheden
die dé natuur aan de mens ‘in kiem of zaad’ meegeeft teneinde diens menszijn te ontvouwen’ (deel 4). Dé natuur
is dé garantie voor dé vrede: “Das, was diese Gewähr leistet, ist nichts Geringeres, als die große Künstlerin Natur
(L natura daedala rerum; L ius perfectum) aus deren mechanischem Laufe sichtbar Zweckmäßigkeit hervorleuchtet”.
Gegeven dat de antropologische Kant de verhouding ‘oorlog en vrede’ denkt, verlegt hij het object van
wat in de westerse filosofietraditie veelal als een verhouding tussen ‘goed en kwaad’ is bevraagd. In Zum ewigen
Frieden schuilt de morele positie dat de bron van alle kwaad de zelf–liefde is: het kwaad komt uit vrijheid voort39
en ontluikt telkens als mensen hun eigen–liefde (deel 1) boven de moraal stellen. De mens heeft uit eigen–liefde
en eigen–belang een diepgewortelde aangeboren hang naar het kwaad dat als zodanig niet volkomen te begrijpen
is. Het enige onvoorwaardelijk goede aan de mens is zijn ‘goede wil’, stelt Kant.
Zijn verlichte denken onderscheidt zich van én vermengt zich met posities in de canon40 die over ‘kwaad’
uitzeggen: hét kwaad is te herleiden tot onwetendheid, niemand handelt willens en wetens verkeerd (Socrates);
iemand kan willens en wetens voor hét kwade kiezen: kwaad is het uit angst en vertwijfeling niet jezelf willen zijn
en in plaats daarvan je verantwoordelijkheden ontlopen; de zonde is er niet in gelegen dat de mens het goede niet
begrepen heeft maar dat hij het goede niet wil begrijpen en dat hij het goede niet wil (Kierkegaard); hét kwaad
bestaat uit het willens en wetens ondergeschikt maken van de rede aan de zinnelijke begeerten (Aristoteles); hét
kwaad ontstaat wanneer schepselen met een vrije wil zich afwenden van God ten bate van door hen hoger geachte
maar in feite inferieure zaken (Augustinus); de wereld als geheel is goed en hét kwaad speelt slechts op individueel
niveau een rol: de individuele begeerte is altijd groter dan de mogelijkheden tot het verkrijgen, hetgeen in
ontevredenheid resulteert (Machiavelli); hét kwaad schuilt slechts in de weerspiegeling van onze angst voor door
ons als bedreigend ervaren dingen, het is de perceptie door mensen van een vermindering van menselijke
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geestkracht, niet een natuurlijk defect maar een bijkomstig tekort van de handelende persoon (Thomas van
Aquino; deel 5); de oorsprong van ondeugd en hét kwaad is gelegen in de vrije tijd: de mensen zijn zo geschapen
dat ze verlangen naar het verkrijgen van bepaalde dingen (Spinoza); een kwaad brengt vaak iets goeds tot stand
dat zonder dat kwaad niet verwezenlijkt zou zijn: God schiep de best mogelijke wereld (volgens het theodicee
van Leibniz); elke theodicee of de verdediging van Gods rechtvaardigheid leidt onherroepelijk tot het goedpraten
van het pijnlijden van de ander (Levinas); kwaad is vooral het sociale kwaad dat de mensen elkaar aandoen door
samen te leven in suboptimale instituties en praktijken: de rede kan het onderscheid tussen goed en kwaad niet
maken (Hume); de mens is van nature goed: de beschaving maakt hem slecht (Rousseau); het aspecifieke kwaad
bestaat in vormen van maatschappij als tirannie of anarchie, het specifieke kwaad in afwijkende ideeën van
burgers over staatsinrichting, moraal en godsdienst en daaruit resulterende aantasting van het wettig gezag:
hoewel de mens door eigenbelang wordt gedreven, is hij noch goed noch kwaad41; en, inzake XENOS’ queeste
naar ‘ons’/’westers’ ontvankelijkheidsbeginsel: hét kwaad verschúílt zich in ‘ontvankelijkheid’ (Plotinus; deel 2).
Kant leeft met beperkte verwachtingen voor en door de uit kromhout gesneden mens (die, met Laozi
nog geen onbewerkt hout42 noch product van bewerking). Volgens Kant is oorlog als zodanig een natuurtoestand
(L status hominum naturalis), een denken dat van Kant tot de natuurfilosoof Heraclitus/Herakleitos (540-480 vC)
terugvoert die vast–stelt dat ‘de oorlog de vader van alle dingen is’.
Kant meent tevens dat er altijd een oorlog aandringt, óók tijdens een vredestoestand. Op die grond stelt
hij ‘Präliminarartikeln’ op voor niet-oorlog met de ‘embedded’ oorlogsdréíging. Voorafgaande artikelen zijn, ten
eerste: er mag geen vredeseinde voor een dergelijke vrede gelden, zoals een geheim voorbehoud dat als materiaal
voor toekomstige oorlog dient; ten tweede: een staat mag zich niet via ruil, erfrecht, koop of gift verzelfstandigen;
ten derde: staten moeten op den duur hun permanente legers afschaffen, omdat legerparaatheid enerzijds
oorlogsdreiging in stand houdt, anderzijds de aanvalsoorlog kan veroorzaken (‘vrede’ belast het leger de staat
financieel méér dan in korte oorlog, zodat een aanvalsoorlog nodig is ter lastenvermindering); ten vierde: in het
geval van export dienen geen staatsschulden gemaakt te worden; ten vijfde: de staten zijn onderling soeverein;
geen enkele staat mag zich gewelddadig in de wetgeving en de regering van een andere staat mengen; en: een
staat die in oorlog is mag geen zodanige vijandigheden toestaan waardoor wederzijds vertrouwen in toekomstige
vrede wordt geschaad. De 6 preliminaire artikelen leiden de randvoorwaarden in die tot drie definitieve artikelen
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De Déclaration des Droits de l'Homme et du Citoyen, 26-08-1789 wordt door velen als hét keerpunt naar moderne/westerse civilisatie,
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gereduceerd worden waarin ook Kants postulaat voor eeuwige vrede is vermeld: “Alle Menschen, die aufeinander
wechselseitigeinfließen können, müssen zu irgendeiner bürgerliche Verfassung gehören”43. Want, vijandigheden
uiten zich niet altijd in openlijke oorlog. Niet-zichtbare vijandigheid is evenzeer ‘oorlogsdréíging’: als er verschil
is in de burger wettelijke toestand van naburige staten of staatsleden. Bijvoorbeeld. Bij Kant is besef en notie van
verschillend verschil (deel 2) afwezig: zo niet goedschiks met ‘rede’ dan kwaadschiks mét oorlog om réden ‘rede’.
Kants motief om oorlogsdréíging vanwege verschillend verschil vóór te stellen is in ‘dé natuurtoestand’
gelegen. Want, als er ergens een ‘natuurtoestand’ heerst, een waarin met Hobbes dús ‘oorlog van allen tegen allen’
heerst, dan verschaft die toestand aan de kantiaans burgerlijke staat niét de noodzakelijk redelijke ‘zékerheid’: de
burger wettelijke staat is dús tot vijandigheid genóópt jegens een zodanige (primair niet-vijandige) leef–toestand.
Stipulerend dat “der Friedenszustand unter Menschen, die nebeneinander leben, kein Naturzustand
[ist]”, meent Kant dat “er [de vrede] also gestiftet werden [muß]; denn die Unterlassung [van vredestichting via
kosmopolitische overtuiging dat buurstaten hun ‘natuurtoestand’ moeten verlaten ten faveure van de burger
wettelijke staat] ist noch nicht Sicherheit dafür”. Vijandelijkheden van ‘zíj, die ónze taal niet spreken’ (G barbaroi;
deel 2) kunnen met ‘gesetzlichen Zustande’ worden voorkomen stelt Kant. Ontbreekt ‘er’ kántiaanse zedelijkheid,
dan kan de ene buur de andere “welchen er dazu aufgefordert hat, als ein Feind behandeln”44: oorlog om ‘rede’.
De verlichtingsfilosoof die ‘mens durf te denken’ (L sapere aude) uitroept, annoteert bij oorlogsverkláring
in bovenstaande zin het verschil tussen gewoonte en juridische constitutie. Gewoonlijk mag alleen tegen iemand
vijandig opgetreden worden wanneer de desbetreffende daadwerkelijk schade heeft berokkend. Dit is juist, mits
en als de beide staten zich in dezelfde, ergo in dito ‘bürgerlich–gesetzlichen Zustand’ bevinden. Kant: “denn
dadurch, daß dieser in den selben getreten ist, leistet er jener die erforderliche Sicherheit. Der Mensch aber (oder
das Volk) im bloßen Naturzustande benimmt mir diese Sicherheit und lädiert mich schon durch eben diesen
Zustand (L status iniusto), wodurch ich beständig von ihm bedroht werde, und ich kann ihm nötigen, entweder
mit mir in einem gemeinschaftlich-gesetzlichen Zustand zu treten, oder aus meiner Nachbarschaft zu weichen.”
Ergo, op-de-wereld is vijandschap legitiem op grond van zedelijk recht en, binnen dé traditie in lijn met Plato’s
afspraak over dé vijand (deel 2), om ‘zich van zich’ te onderscheiden vérsus ‘barbaroi’.
Antiek denken en doen dringt (de canon van) modern/westers denken en doen in en binnen dat aan ‘de
(bolle) wereld waar wíj wonen’ nieuwe ordening toevoegt: dé rede legitiméért nu ‘uitsluiting van de/het vreemde’

denkruimte van de gemeenteprocureur Pierre-Gaspard Chaumette’s komt overeen die van de grote idealisten Kant en Hegel (alsook met die van
Nietzsche cum suis die, tegen het einde van de 19de eeuw, ‘het ding vrouw’ nog een ‘dier’ noemen).
Gegeven dat vrijheidsstrijd van de feministe Marie-Olympe de Gouges stipuleert Chaumette: “Virago, de man-vrouw, de onbeschaamde
Olympe de Gouges die als eerste vrouwensociëteiten oprichtte, de zorgen voor haar huishouden verwaarloosde, politiseren wilde en misdaden beging
(...) Al deze immorele individuen zijn verpletterd onder het wrekend ijzer van de wetten. En u, zou u ze willen nadoen? Neen! U zal wel voelen dat u
alleen maar interessant en achtenswaard bent, indien u dat bent wat de natuur gewild heeft dat u bent Wij willen dat de vrouwen gerespecteerd worden,
en daarom zullen we ze dwingen om zichzelf te respecteren" (onderstreping GVH)
Chaumette denkt als de antieke androcentrische Aristoteles (384-322 vC) die door apostel Paulus is nagevolgd en verbetert (1 Kor. 11,
3:16; 1 Kor. 14, 34:35; 1 Tim. 2, 11-14) en anderen ‘verticalisten’ of met Derrida ‘fallologocentristen’, zoals anno 2018 bijvoorbeeld Jordan Peterson.

die en dat dááraan óp-de-kogelvormige-wereld al_daar aan ‘ons’ al_hier buitenwerelds is. Het legitimeert, nu
modern, óm de/het vreemde alsdan in bezit te nemen en immanent ‘buiten te zetten’ oftewel te ver–nietigen.
Ónze ‘copernicaanse wende’ bezet óns met, voor de/het vreemde niet–ontvankelijke ‘rede’ (deel 0,deel 4,deel 5).
Enerzijds schrijft Kant een verborgen clausule uit: een actief offensief vijandige aanval op een nabuur
noopt, indien de nabuur (uiterlijk, deel 2) niet–identiek is oftewel géén burger wettelijke staat is en, ‘bijgevolg’
(innerlijk) niet ‘de goede wil’ daartoe bezit. Anderzijds is Kants waarheidsliefde tegensprekelijk: zijn uitspraken
in zijn 3de definitieve artikel over vijandigheid–vrij wereldburger–recht staan uit in contradictie: met zijn ‘gegéven
dreiging’. Ook staat Kant uit in ‘verschillend verschil’ met de traditie waar bijvoorbeeld Plato’s waarheidsliefde,
negatief aan de USA-president 2016-..., voor ‘fake news en alternative facts’ pleit (deel 2). Want Plato maakt ten
einde ‘nostos’ (deel 1) in De ideale staat/Politeia in zíjn ontwerp listig en doelmatig gebruik van de leugen: dé leugen
die, vreedzaam bemiddeld door ‘das Gerede’, de fundamenten voor zijn ontworpen ‘filosofie’ graaft.
Impliciet aan de plot van ‘de ideale staat’ is de generieke leugen die, (F épocher) opgeschort, in de looptijd
van een generatie van een onware narratio naar algemene waarheid uitgroeit (deel 2). Neen: zo niet Kant. Bij
Kant is de rede ‘de weg, de waarheid en het leven’ (Johannes, 14:6) van dé wet áls het ideale, rechtens in naam der
wet; het ideaal ‘wereld’ is regulatief idee van theoretische rede zoals het ideaal ‘vrijheid’ dat der praktische rede.
In Zum ewigen Frieden is sprake van een politiek huishoudmanagement of ‘volkerenbond’ tussen staten;
met de ‘Vrede van Munster’ (1648) is de kiem van de notie ‘volkerenbond’ gezaaid die in de 17de eeuw door de
humanist Grotius wordt geproblematiseerd. Zum ewigen Frieden is uitgegeven op een kruispunt van paradigmata:
voor zover de meeste vorstenhuizen in hét Westen óver volksgemeenschappen regeren, worden in Frankrijk de
republikeinse rechten van de mens en van de burgerman45 worden opgesteld (1789).
Kants grondidee is dat (buur)staten een bij voorkeur republikeinse constitutie hebben, dat zij soeverein
zijn en, op grond dáárvan, geen interventie dulden. ‘Hét tussen’ van autonome (buur)staten, kan oorlogsvrij
blijven vanwege handel: gegeven ‘s mens hang naar het kwaad versmelt handel edoch met begeerte en zelf–liefde,
zodat, met Derrida het toe–komstige (zekerheid van ‘eeuwige vrede’) volgens Kant ‘nooit absoluut verzekerd’ is.

1997, Radicatto Di Fatto, Tilburg EU-NL, kantoor-papilionem, GVH

1997, Radicatto Di Fatto, Tilburg EU-NL, kantoor-papilionem, GVH

1999, Radicatto Di Fatto, Tilburg EU-NL, kantoor-papilionem, GVH

’.

3.2 over vijandschap en gastvrijheid
Het filosofisch ontwerp Zum ewigen Frieden is in XENOS veel en vaak geduid binnen Kants antropologie. Het
werk bemiddelt onderhavige queeste naar wáár–heid: gaat vraag naar wáár filosofie ontvankelijk is voor de/het
vreemde (deel 4) ‘op’ in aan wijs–begeerte vast–geketende wereld–ontwerpen? Is ‘er’ ruimte ruimen onmogelijk?
Terug naar het ontwerp waar Kant over ‘Sicherheit’ uitzegt: welbepaald over zékerheid van (buur)staten
onderling. Kant stelt dat, mits en als een gemeenschap mét burgerwetten, dié gemeenschap die grondt in en op
verlichte rede een nabuur (I vicino) heeft die in de natuurtoestand toeft, dan werpt dat schaduw op dier pólis, op
polis ‘rede’. Een staat die zich niét zélf bevrucht met rede, is bedreigend voor haar zich wel zelf–bevruchtende
buren. De hypothese van XENOS is dat langs de búitenwegen der stad, staat of EU (G polis) en met name búiten
de grenzen van zuivere en praktische rede, een silhouet wordt her–innerd. Dat silhouet, geworpen schaduwschim,
dáár, aan-de-rand. Alsook dáár waar een ‘luchtig verstandsspel’ als Kants ontwerp kán plaatsvinden ofwel denken.
Kant zegt over het kogelvormige oppervlak der aarde een nieuwe wereld ván het Westen uit: letterlijk
middels nieuwe naasten/racen/rassen (deel 4); hij be–denkt per nieuwheid ‘ras’ een hoeveelheid eigenschappen
die wereld–bewoners (deel 1,deel 4) naar wereld–burgers zullen/moeten/sollen/willen ont–wikkelen (L evolutio).
Kant plicht mensgeborenen naar volwaardig mens–zijn, soit als (zich)zelf–bevrucht ‘Ich denke’, soit als parallel
daaraan (zich)zelf–wetgevende soeverein’ staat. Hij acht sómmige mensgeborenen daartoe maakbaar, en, anderen
op-de-wereldbol niét; vermeende dréíging van (buur)staten zo–doende méde ‘bevruchtend’ (vooral in generaties
nadien; deel 2) legitimeert bijgevolg ‘oorlogsdreiging’ in vredestijd: het aan een burger wettelijk staat toegestaan,
veeleer veréist om de nabuur in natuurtoestand óffensief te naderen. Omdat polis zekerheid van ‘ich denke’
wordt bedreigd. Kant argumenteert een dwingend Entweder-oder nötigen: óf tot burgerrechten/wetten overgaan
óf uit de nabijheid verdwijnen van hen die die wél ‘bezitten’: goedschiks óf kwaadschiks, barbaroi (deel 2)!
Kant wijst net als Plato uit en buiten (René ten Bos, ‘filosoof des vaderlands 2017-2019’, meent dat dat
hét politieke als zodanig is; binnenhouden en gelijktrekken is de mores van hét economische). In Kants kwestie
is dat problematisch want dé ‘plaats’ van uitwijzing is ‘lost in space’: ‘op kogelvormig aardoppervlak kúnnen we
elkander niet langer meer ontlopen’. Aan ruimte verloren wordt tijd eindig: de tijd waarin kantiaanse misgeboorte,
‘natuur–toestand’, zelf–bevruchtend kiest om ware burgerwettelijke staat te zijn. XENOS: de eis omarmt mystiek;
als dé natuur–toestand haar ontvankelijkheid leegt (net als ‘edele jongelui’; deel 2) en haar ‘maagd-zijn’ overgeeft
aan haar ‘vrouw–worden (zelf–bevrucht zélf ‘rede’ baart), dán komt ‘onvoorwaardelijke’ burger wettelijke staat

*

Dat vrouw en vrouwelijk noch man en mannelijk identiek is a priori voor GVH: óók in de queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel.
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Plato, Timaeus: 48e- triton genus, chora; 49a- moeilijke en duistere vorm; 50c- wat in haar binnen- of buiten treedt zijn nabootsingen van

de eeuwige wezens, gevormd op een manier die moeilijk uit te drukken en wonderbaarlijk is; 51a- de moeder en het ontvangstoord van het gewordene
(…) onzichtbaar en vormeloos, dat alles in zich ontvangt (…), dat op een hoogst zonderlinge wijze aan de verstaanbaarheid deel heeft en uiterst lastig
te begrijpen is.
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Mits, dan amoreel: het onbepaalde ‘van waaruit het leven van de wezens voortkomt’, daarin ‘voltrekt zich ook hun vernietiging, volgens de

noodzakelijkheid, aangezien ze allemaal, de een en de ander, de straf en boete van de ongerechtigheid betalen, naar de regel van de tijd.’
48

Anaximander: “Het begin van de wezens is het Onbegrensde; en van waaruit het leven van de wezens voortkomt, daarin voltrekt zich ook

hun vernietiging, volgens noodzakelijk, aangezien ze allemaal, de een en de ander, de straf en boete van ongerechtigheid betalen, naar de regel van de
tijd.” Anaximanders apeiron, het scheppende én vernietigende Onbepaalde vertoont overeenkomst met de hindoeïstische trimuti-god Shiva.

tot ‘geboorte’. Een mystieke duiding van Kants ‘Entweder-oder’ kosmopolitisme is masculien gericht en heeft
niet het minste van doen met ‘het dier’: ‘zij’ is bij Kant cum suis quantité négligeable; AF-VAL van hét begrip
omhein(en)de. Andersom: feminiene metafysica die het woord/‘waarheid’ als supra-rationele mystiek (G mystikos:
geheimzinnig; v myein: initiëren, verbergen, [oog/mond] sluiten, leren) naar de ‘waar–heid’ smelt en on-mogelijke
‘plaats’ voor filosofische transformatie naar ‘kennis’ draagt, is aloud (deel 2). Socrates begon ermee als vroedman,
‘er’ door zijn daimonion toe aangezet; Plato depersonaliseert de technè van Socrates’ maieutiek naar ‘beginsel’46:
een geheimzinnig (L mysterium) begin dat overeenkomst47 vertoont met presocratisch apeiron48 van Anaximander:
‘het begin en element van de zijnde dingen’; ‘het onbegrensde’; ‘het onbepaalde’). Androcentrische Aristoteles
heeft moeite met het ‘triton genus’ en uit diens polemos ontstaat dé traditie: die van eeuwige weerlegging.
Dat alles laat onverlet dat Kants kosmopolitisme en pejoratief aan hen in ‘natuurtoestand’ geadresseerde
voorwaardelijkheid tot ‘sapere aude’, een recipiënt bergt. Een die Kant, voorbij aan ‘het kromhout’ waaruit hij
álle mensen gesneden acht, in zijn rassentheorie verbergt (deel 4)? Zoals Plato uit ‘natuurlijke vóór-zorg’? Plato
die de/het barbaarse (natuurtoestand avant la lettre) nominalistisch separeert (deel 2)? Met ‘fake news and
alternative facts’ opdat er een gemeenschappelijke vijand zal zijn die eigen barbaarsheid ver bergt: ‘mits’
vijandschap tegen wat eigen is ‘onenigheid’ heet en vijandschap tegen wat vreemd is ‘oorlog’? Alsdan rest ‘rest’.
Net als Plato die binnen zijn eigen ideale (annex welvarende) staat dreiging voor–ziet in de nabootser
(sofist; kunstenaar) en vanwege de vóórgestelde onderstelde bedreiging voor de ziel, dergelijken, nabootsers, naar
de grens van zijn eigen ideale staat uitwijst, eist Kant nabootsing der zede ‘burger-wettelijke-staat-zijn’: zo niet,
dan is oorlog tegen de/het vreemde legitiem. Echter, de/het vreemde is niet ‘absoluut vreemd’ omdat alle mensen
tot hetzelfde geslacht behoren en zodanig door de natuur met een aanleg tot menszijn zijn begiftigd.
herwaarts ‘zekerheid’
Terug naar de waar-heid van ‘eeuwige vrede’ en wel op-de-wereld (die met een kogelvormig oppervlak). Kant
neemt in Zum ewigen Frieden afstand van een (oorspronkelijk Griekse) theoxenia (deel 1) en van dat wat daarin als
christelijk model weerkeert: daar waar gastvrijheid ontvankelijkheid voor onvoorwaardelijke Gods liefde is. Die
liefde kan volgens Augustinus in het aardse tussen, in het tijdelijke gastverblijf tussen civitas terrena en ‘civitate
Dei’ worden nagebootst, namelijk door aan de naasten gastvrijheid te schenken (caritas; deel 1,deel 4). Anders
dan Augustinus aanmaant om Gods filantropische gastvrijheid na te bootsen in de liefde voor de naasten(L
caritas) die allen spatiotemporeel wereldbewoners zijn dankzij Gods gastheerschap (deel 1), stelt Kant dat

*

Zum ewigen Frieden, derde definitieve artikel: “Es ist hier (...) nicht von Philanthropie, sondern vom R e c h t die Rede, und da bedeutet

H o s p i t a l i t ä t (Wirtbarkeit) das Recht eines Fremdlings, seiner Ankunft auf dem Boden eines andern wegen von diesem nicht feindselig behandelt
zu werden”.
*

2017, Xi Jinping, president van China over de Schicksalsgemeinschaft der Menschheit: „Statt eine Wertgemeinschaft soll es strikt um

Kooperation zu gegenseitigen Nutzen gehen; alle Staaten müssten Gleichberechtigt sein und jedes Land das Recht haben seinen eigenen politischen
Entwicklungsweg zu wählen” (24-02-2017, Frankfurter Allgemeinen Zeitung)
49

„Der Begriff eines übernatürlichen Beitritts zu unserem moralischen, obzwar mangelhaften Vermögen (…) ist transzendent und eine bloße

Idee, von deren Realität uns keine Erfahrung versichern kann. — Aber selbst als Idee in bloß praktischer Absicht sie anzunehmen, ist sehr gewagt und
mit der Vernunft schwerlich vereinbar; weil, was uns als sittliches gutes Verhalten zugerechnet werden soll, nicht durch fremden Einfluß, sondern nur
durch den bestmöglichen Gebrauch unserer eigenen Kräfte geschehen müßte."

gastvrijheid niet van de orde ‘filantropie’ is, maar van de orde van het ‘recht’. Het is een recht, namelijk dát recht
dat aan élke vreemdeling toebehoort en wel hét recht* om in den vreemde niét vijandig bejegend te worden.
Kant voegt daarna onmiddellijk toe dat de vreemde bij zijn aankomst ‘auf dem Boden eines andern’ géén object
voor en door absolute ontvankelijkheid is (zoals door Homerus, Augustinus en/of Levinas wordt vóórgesteld).
In het derde definitieve artikel van ‘Zum ewigen Frieden’ dat over de begrenzing van de gastvrijheid juist
vanwége het wereldburgerrecht spreekt, wordt het wereldburgerrecht ingeperkt tot de bepalingen van de
algemene ‘Hospitalität’. De ‘algemene gastvrijheid’ verhoudt zich tot ‘specifieke gastvrijheid’ waarbij de naaste
tot niet doel is (deel 1) maar het middel van de gastgever: in traditionele zin ‘om het rijk der hemelen ofwel Gods
permanente woonst en zekerheid aldaar te bereiken’. Kant stelt, tegenover de hypothetische imperatief van die
praktische handelwijze, stelt de categorische imperatief van het ‘rijk der doelen’. Zijn filosofisch ontwerp van het
wereldburgerschap, is een mogelijk ‘Reich der Zwecke’. Volgens Kant is het ideaal van een ‘eeuwige vrede’
oftewel het einde van het ‘barbarische Mittel des Krieges’, tussen staten toekomstig mogelijk op grond van zuiver
te reguleren rechtsprincipes.
Dat denken, met een appèl aan ‘autonome rede’ als conditie voor vrede, lijkt Leibniz’ notie op afstand
te stellen waarin ‘de best mogelijke aller werelden’ een door God gegeven wereld is, waarbij in de wereld een
orde (L harmonia praestabilita) van vooropgezet leed is en lijden dat in elke andere mogelijke (niet door God
gegeven) wereld meer zou zijn. Daarom is er geen wezenlijk kwaad in de wereld, volgens Leibniz, maar Kant
denkt het kwaad in de mens zelf en tracht de positieve bijdrage van het kwaad te denken dat de mens beklijft.
Kants mensbeeld denkt de mens van nature goed, maar met een hang naar het kwaad en inzake de ‘mensstaten’,
met een hang naar antagonisme, naar tegengestelde meningen. Hij meent dat áls menselijke antagonisme
samensmelt met menselijke zelfliefde die in de handel* tot uitdrukking komt, wereldvrede mogelijk is en wel ten
gevolge van een redelijk gegrond zelfbehoud van allen.
Een bovenstatelijke volkerenbond zou toezicht moeten houden op dergelijke ‘als of’ vrede: op ‘eeuwige
vrede’ die als vrucht uit de versmelting tussen handel en zelfliefde, de toestand van niet-oorlog kan bewerken
(zonder dreiging door asymmetrie). Een simulacrum van eeuwige vrede voor de kosmopoliet kan stellen dat naar
werkelijkheid vrede op aarde onmogelijk is, terwijl eeuwige vrede in het rijk der genade onzeker49 is. De
bovenstatelijke controle van de kantiaanse volkerenbond, lijkt een variabele op een controle binnen de staat zoals
die tijdens het regime van de in 1794 geguillotineerde Robespierre mogelijk en door art.12 van de Déclaration des
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D33

*

2017, ontmoeting tussen Trump, president van VS, met Merkel, bondskanselier van Duitsland resp. tussen ‘zero sum’ (XENOS> ‘in

bezitneming’: masculiene metafysica) en ‘wir schaffen das’ (XENOS> ‘ontvankelijkheid’: feminiene metafysica): “Immigratie is geen recht, maar
een privilege”, uit De Volkskrant, 18-03-2017.
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Plato, Politeia, 334a: Socrates concludeert even later dat het niet benadelen van de vijand (op grond van dichterlijk gezag) niet

rechtvaardig is, omdat vijand zowel en vriend (die wie het goede toekomt, volgens dichter Simonides) schijnvijand of schijnvriend kan zijn. Kant
lijkt in ‘Zum ewigen Frieden’ schijnvriendschap te entameren op grond van schijnvijandschap van een mens of volk in natuurtoestand.
52

Mertens, 2004, p.32

53

Schmitt, Der Begriff des politischen, 1932. Citaat uit: Carl Schmitt, Het begrip politiek, 2001, Boom/Parrèsia, Amsterdam, p.64. Uit een

enquête die Filosofie Magazine in december 2004 onder hoogleraren, schrijvers en journalisten hield, kwam Het begrip politiek van Schmitt

Droits de l'Homme et du Citoyen bemiddeld werd. Kant waarschuwt dat de heilstaat ‘op aarde’ ofwel een wereld
zonder oorlog, niet mogelijk is via één staat. Deze zou de heerschappij over de autonome soevereine staten
opeisen (zoals Pericles tijdens de Gouden Eeuw van stadstaat Athene over de Attische Bond tussen alle Helleense
staten: met de koningsvrede, de onderdrukking van de stadstaat door Macedonië tot gevolg; deel 2). ‘Verschil’
lijkt bij Kant juist constructief voor de aardse vrede of niet-oorlog tussen staten: juist in dat ‘tussen’ kan de mens
zijn menszijn tot ontwikkeling brengen (maar daar evenwel nimmer van verzekerd zijn).
Met de verklaring van gastvrijheid als recht, ter onderscheid van gastvrijheid als filantropie, verschijnt de
notie ‘vijand’ in het zicht. Anders dan het seculiere xenia dat in het tussen een familiaal en generatief vredespact
beoogt, anders dan in augustiniaanse gastvrijheid waar ontvankelijkheid voor God via naasten wordt bemiddeld
(deel 1,deel 4), lijkt mythische gastvrijheid een metafoor onder Kants filosofisch recht. Bijvoorbeeld de
gastvrijheid die de godenzoon Polyphemus schendt wanneer hij het ongeschreven goddelijke gebod overtreedt
dat de gastgever verplicht tot het schenken van gastrecht aan de/het vreemde uit den vreemde. Polyphemus
schendt het gastrecht en bejegent gasten vijandig: hij consumeert hen.
Kant wijst dergelijk handelen af. En eist wat Zeus Xenios vereiste: onthaal, in den vreemde. In de zin
“Es ist hier (...) nicht von Philanthropie, sondern vom Recht die Rede” lijkt Kant twee bewegingen te maken die
daarom niet direct uit elkaar volgen: tussen filantropie (liefde aan de naasten) en in den vreemde niét vijandig
bejegend te worden, lijken ‘onoverkoombare oceanen’ gelegen (deel 4). Het recht op gastvrijheid in den vreemde
aan de vreemde uit den vreemde50, noemt Kant ‘bezoekrecht’ (vergelijkbaar met de ongeschreven wet der
goddelijken aan de sterfelijken volgens het theoxenia en het natuurrecht dat bovenstaand besproken is).
Kant onderscheidt (deel 1) het recht ván de gast, van zijn/haar recht óp gastrecht (gastvrijheid genitivus
subjectivus, resp. genitivus objectivus). Gastrecht is “wozu ein besonderer wohltätiger* Vertrag erfordert werden
würde, ihn [de gast] auf eine gewisse Zeit zum Hausgenossen zu machen.” Bezoekrecht (natuurrecht dat Zeus
Xenios’ ongeschreven Wet én niet-vijandigheid borgt; deel 1), is door Kant naar recht voor állen uitgeschreven.
In Naar de eeuwige vrede merkt Thomas Mertens echter Kants argwaan tegen een wereld zónder verschillen op:
“Dergelijke opvattingen hebben een zekere intuïtieve plausibiliteit en appelleren aan het natuurlijke onderscheid
tussen ‘wij’ en ‘zij’. Met deze plausibiliteit dient elke herneming van Kants vredesvoorstel in de wereld van
vandaag dan ook rekening te houden”51.

als het gevaarlijkste werk van ‘dé’ filosofie uit de bus (ww.vjwestland.be/staat_politiek.htm> positie van het Vlaams Belang n.a.v. de enquête);
Plato’s Politeia staat ex aequo op de eerste plaats in dat onderzoek.
54

Schmitt, 2001 (1932), p.65: “De begrippen vriend en vijand dient men in hun concrete, existentiële betekenis te nemen, en niet als

metaforen of symbolen, niet vermengd met en afgezwakt door economische, morele en andere voorstellingen, en al helemaal niet in persoonlijke en
psychologische zin als uitdrukking van private gevoelens en neigingen. Het liberalisme heeft (...) gepoogd de vijand aan de zakelijke kant in een
concurrent en aan de geestelijke kant in een discussiepartner op te laten gaan. Op economisch gebied bestaan er inderdaad geen vijanden, maar enkel
concurrenten, en in een totaal gemoraliseerde en ethisch georiënteerde wereld misschien alleen nog discussiepartners. Men kan al dan niet wensen
dat volken zich daadwerkelijk groeperen en de vriendvijanddeling achter zich laten, toch is het nog steeds een tegenstelling die vandaag nog werkelijk
bestaat en die voor elk politiek bestaand volk als een reële mogelijkheid gegeven is”.
*

http://www.naturalthinker.net/trl/texts/DiogenesofSinope/; https://www.rug.nl/filosofie/kcf/onze-mensen/oratie-kleingeld.pdf;

Van Kant naar Politeia. Plato’s definities van de ‘vijand’ en de ‘oorlog’ reeds aangehaald (deel 2), stelt Politeia dat
over een vijand (en een vriend) niet te weten is óf het een ware vijand (of vriend) is, maar enkel dat deze ons een
vijand (of vriend) toeschijnt52. In hetzelfde werk initieert hij een leugen die wij/zij denken schikt en generaties ná
hem zich ‘naar waarheid’ verwerkelijkt. Daar waar Kant stelt dat de oorlog van de staten aan de basis van het
uitblijven der ‘eeuwige vrede’ op aarde ligt, dan is dé vijand een continuïteit. Filosofisch een ‘vijand’ (denkbaar)
maken, als Plato antagonistisch hem uitschrijven, impliceert die vijand tot aan de rand van het vóórgestelde ideaal
voeren; een ‘vijand’ is een randverschijnsel van dé, ‘dus’ westerse, denktraditie, maar ook een verschijnsel van de
spanning in die traditie: aan-de-rand neemt plaats wat om reden van haar wereldbeeld, in het centrum der traditie
plaatsheeft (deel 4). Dus laat zich vragen naar wat Kant aan hét denken toevoegt inzake de notie ‘vijand’. Tot
dusver blijkt dat hij op-de-wereld een vijand ontwerpt, namelijk dé natuurtoestand: niet zoals die ís, maar op
moderne wijze wórdt.
Volgens Carl Schmitt53 is de vijand ‘natuurlijk’ en vijanddenken een onontbeerlijk concept54 binnen het
politieke domein werkelijk bestaat en, dat voor elk politiek bestaand volk als een reële mogelijkheid gegeven is.’
Het idee politieke vijand is volgens Schmitt geenszins in tegenspraak met de grondregel van het christendom:
“Vijand is slechts een ‘tenminste eventueel’, dat wil zeggen een volgens een reële mogelijkheid strijdende
collectiviteit die tegenover een andere collectiviteit staat. Vijand is alleen de publieke vijand, omdat alles wat op
een dergelijke collectiviteit betrekking, in het bijzonder op een heel volk betrekking heeft, daardoor publiek
wordt.” Kants vijand-concept komt minder (en tegelijkertijd meer) aan de oppervlakte dan bij Schmitt, maar is
niet afwezig. In het definitieve artikel dat de inperking van gastvrijheid vanwege wereldburgerrecht voorstaat,
lijkt het concept ‘vijand’ zich te verbergen in het bezoekrecht dat aan allen toebehoort. Een mogelijke vijand (als
voorbode resp. voorwaarde van een oorlog) lijkt zich echter op te stellen achter ‘negatieve articulaties’ zoals ‘nietoneindig elkaar ontlopen’ en ‘moeten dulden’. Is te onderscheiden wat extern gesitueerd is van wat Kant intern
plaatst en ‘de innerlijke vijand van moreel menszijn’ noemt: de menselijke hang naar het kwaad.

"Nay, it was through that, you miserable fellow, that I came to be a philosopher"*. Diogenes van Sinope is aan het woord.
Volgens Leven en leer van beroemde filosofen (Laërtius, Grieks historicus, 3de eeuw nC) werpt Diogenes (404-323) de term
kosmopoliet op-de-wereld. Verbannen uit zijn geboortestad Sinope antwoordt hij op de vraag ‘waarvandaan’ (deel 0) ‘ik ben
een burger van de wereld’, ‘ik erken geen speciale band met enige bijzondere stad of staat’. In Athene niet warm ontvangen,
kiést hij uit ‘onenigheid’ voor een frugaal bestaan (een zulk dat Socrates’/Plato’s vrienden afwijst als varkensstad; De ideale
staat, 372a): ontworteld, zonder stad, zonder thuis, zonder land; volgens Sloterdijk een kynist (vG> honds) met een filosofische
houding gebaseerd op normaal, doodgewoon leven; lijvend wereldburgerschap, géén wijsgerige theorie.

De Stoïcijnen ontwikkelen ‘kosmopolitisme’ naar een ethische theorie. Volgens de Stoa verdienen alle mensen moreel respect
en erkenning omdat alle mensen delen in een gemeenschappelijke rationaliteit en moreel vermogen bezitten, ongeacht verschil
in politieke, religieuze of andere banden. Kosmopolitisme is de visie dat alle mensen als het ware in één staat wonen.
‘Wereldburgerschap’ wordt de metafoor voor een gemeenschappelijk lidmaatschap in één morele gemeenschap die verenigbaar
[commensurabel] is met het lidmaatschap in een politieke gemeenschap of staat en eigen politieke gemeenschap.
https://openaccess.leidenuniv.nl/bitstream/handle/1887/4301/07.pdf; ‘De gedachte dat naast het in een bepaalde tijd voor een
bepaald volk geldende recht, ook universeel geldend recht bestaat, bestaat al bij Romeinse jurist Gaius die onderscheid maakt
tussen ius civile en ius gentium: ‘Alle volken die door wetten en gewoonten worden geregeerd, passen deels hun eigen recht
toe en deels een recht dat alle mensen gemeen is. Het recht dat ieder volk voor zichzelf heeft vastgesteld, is zijn eigen recht; het
wordt ius civile genoemd, omdat dat het eigen recht van de gemeenschap van burgers, civitas, is. Daarentegen wordt het recht
dat de natuurlijke reden tussen alle mensen tot stand heeft gebracht bij alle volken op gelijke wijze geëerbiedigd; dit recht wordt
ius gentium genoemd, omdat alle volken, gentes, het toepassen.’ Vanaf het opkomende christendom tot in de 17de eeuw, wordt
natuurrecht (met Thomas: een door het verstand erkende orde) vaak gezien als een door God gegeven recht. Het natuurrecht
vormde in die tijd geen zelfstandige discipline maar maakte deel uit van de theologie en van het canonieke recht. In de 17de
eeuw krijgt de beoefening van het natuurrecht een nieuwe impuls. Geïnspireerd door de manier waarop binnen de meetkunde
uit axioma’s dwingend stellingen worden afgeleid, ontstaat het idee om ook het recht op een dergelijke deductieve wijze (L more
geometrico) te beschrijven. De axioma’s moeten gevormd worden door een aantal natuurrechtelijke grondregels, zoals Hugo de
Groot, ‘vader van het natuurrecht’ (L pater iuris naturae) en ‘vader van het volkenrecht’ met zijn werk De iure belli ac pacis
(1625) waarin hij stelt dat ook de menselijke rede, anders dan God–gegeven natuurrecht, de (natuur)rechtstelsels kan opstellen.
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2017, Xi Jinping, president van China, zegt in het artikel Schicksalsgemeinschaft der Menschheit: „Statt eine Wertgemeinschaft soll

es strikt um Kooperation zu gegenseitigen Nutzen gehen; alle Staaten müssten Gleichberechtigt sein und jedes Land das Recht haben seinen
eigenen politischen Entwicklungsweg zu wählen” (persbericht 24-02-2017, overgenomen uit de krant Frankfurter Allgemeine)

3.3 over menszijn en niet-menszijn
Bij Kant gaat het wereldbeeld áls ‘de wereld waar wij wonen’ (G oikoumene in ruime en enge zin; deel 4) en/of
‘adamische gastverblijf’ (L civitas terrena; deel 1) over naar een paradigmatisch verwetenschappelijkt beeld van
de wereld dat de plaats van bouwen-wonen-denken naar de bol of kogelvormigheid van de aarde richt. Zoals
hij de zelfstandige geest radicaliseert naar autonome rede teneinde eeuwige vrede op de kogelvormige aarde te
brengen. Dat filosofisch ontwerp lukt zijn ‘Ich denke’ via zijn list, het ontwerp van een simulacrum van de zelf–
liefde (handel) die, voor en door inperking (D Einschränkung) van niet–filantropisch recht óp gastvrijheid
(bezoekrecht) naar wetten voor en door gastvrijheid leidt. Duurzame aanwezigheid behoeft alsdan een
‘Wohltätiger Vertrag’: kantiaans/kosmopolitisch/wereldburgerrecht dient als gastrecht te worden vastgelegd.
Kants kent de mogelijkheid tot ‘eeuwige vrede’ toe aan een door burgers wetgegeven staat die, net als
haar burgermannen, autonoom resp. soeverein is. Indien de staat burgerwettelijk handelt is aan een voorwaarde
voldaan die ‘eeuwige vrede’ mógelijk maakt (want dan is de mensgeborene voorbij aan zijn natuurtoestand die
de oorlog van allen tegen allen impliceert). Ergo ‘eeuwige vrede’ verhoudt zich tot Kants moraal (onvrijwillige
vrijheid tot zelf–wetgeving) en het praktische verstand van de burger, de staat zowel als van de staten onderling.
Burgerwettelijkheid in combinatie met handel, beidt een garantie. Want handel is geketend aan ’s mens grootste
moraliteit namelijk zelf–liefde*. XENOS: ‘eeuwige vrede’ lijkt de vrucht uit ‘dat wat geen indruk nalaat’ (‘als ob
moeder’) en uit ‘dat wat door zelf–liefde in bezit genomen wordt’ als handel (simulacrum ‘als ob vader’).
Kant toont aan dat er een simulacrum van eeuwige vrede mogelijk is. En maakbaar, indien niet alleen
oorlog op zich, maar ook de dreiging van oorlog afwezig is. Zoals bij het met Derrida verschillende verschil
van staten, gedragen door verlicht denken en doen en dier buren die in de natuurtoestand leven: aanvallen
alsdan…! Voor de queeste naar ontvankelijkheid in westers denken en doen in verhouding tot gastvrijheid in
westers denken en doen, lijkt het door Kant genoemde ‘wereldburgerrecht’ van belang. Gegeven dat het
concept ‘burger’ reeds bij de antieken een uitspraak over de rechtstoestand der bewoner in relatie tot zijn/haar
verblijfsgrond (deel 2) is, lijkt de term ‘burgerrecht’ tot op zekere hoogte een pleonasme. Mits, dan ligt ‘er’ een
mogelijke meerwaarde in de term ‘wereldburgerrecht’ voor waarheid, en, waar–heid. Gegeven dat burger en
recht een genealogisch paspoort impliceerde dat de xenos (deel 1) bij interstatelijke ‘onenigheid’ (deel 2) in den
vreemde de vrede ‘veiligheid’ schenkt, is uitbreiding van term ‘burgerrecht’ naar ‘wereldburgerrecht’ immanent
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uitbreiding op-de-wereld. Van de waar-heid van de waarheid geen spoor. Kant veegt het verschillende verschil
immanent weg. Linksom en rechtsom staat ‘de wereld waar wij wonen’ (in ruime zin: de kogelvormige aarde;
in enge zin: onze grot van onze gewoonten) in spanning uit: met Kant ‘onder oorlogsdreiging’. Beide werelden
kunnen elkaar immers wederwaardig buitenwerelds zijn. Bij paradigmaverschuiving úit de onvoorwaardelijke
gastvrijheid zoals ontvankelijkheid voor naastenliefde (L caritas) aan de/het vreemde, roept de zelf–plicht der
onvoorwaardelijke zelf–wetgeving: zelf–te-stellen plicht tot morele vrijheid lijkt het animal sociale in de
schaduw van het animal rationale te bergen. Elk ontwerp van een ideaal, ook een filosofisch ontwerp van de
waarheid, heeft de schaduw nódig om het ‘licht’ uit te lichten en te centeren. Een ontwerp, ook een filosofisch
ontwerp, heeft silhouetten nodig en vijanden om de vrienden te kennen. Kant weet dat helder en duidelijk: de
vijand van de voorwaardelijkheid van bestaan, mens-worden, is niet-mens-worden: zij het als lid van een
gemeenschap; zij het van het mensgeslacht als zodanig dat, op grond van gemeenschappelijke afkomst ‘mensgeboren’ door de voor–zorg der natuur, begiftigd is met de mogelijkheid tot mens-worden (deel 4).
Desbetreffend. Verleggen we een moment de aandacht naar de verhouding vriend-vijand zoals door
Schmitt gedacht. In Der Begriff des Politischen (1932) stelt deze dat aan alle politieke theorieën (zoals ‘Zum ewigen
Frieden’, ‘Politeia’ etc.) een antropologische basis ten grondslag ligt. De theorieën vóóronderstellen
dat de mens geen onproblematisch, maar een ‘gevaarlijk’ en dynamisch wezen is. De vóórstelling van hét politieke
van de politiek gaat vooraf aan concrete instituties als de staat. Dat de staat gelijk zou zijn aan dé politiek wordt
onjuist als de staat en de maatschappij zich wederzijds doordringen zoals in een democratie. Carl Schmitt ziet de
staat als de politieke status van een in een gesloten territorium georganiseerd volk. Op die wijze is ‘staat’ een
afgeleid begrip: “Het begrip staat veronderstelt het begrip politiek”55.
Het specifiek politieke onderscheid tot welke politieke handelingen en motieven zich laten reduceren,
stelt Schmitt, is het onderscheid tussen vriend en vijand en hij beklemtoont dat het om een criterium gaat en niet
om een inhoudelijke definitie. Wat in het domein van de moraal het ultieme onderscheid ‘goed en kwaad’, in dat
van de esthetica ‘mooi en lelijk’, in de economie ‘nuttig en schadelijk of rendabel en niet-rendabel’ is in het
politieke de polariteit ‘vriend en vijand’. Niettemin is en blijft de staat in het beslissende geval, de ultieme autoriteit
die het criterium stelt en daarnaar handelt. Schmitt argumenteert dat antithese ‘vriend-vijand’ onafhankelijk is.
Ze kan niet afgeleid worden van een der andere antitheses of uit enige combinatie van andere antitheses. Het
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onderscheid tussen vriend en vijand duidt de uiterste intensiteit en de graad van verbinding of van scheiding aan,
die van een associatie of van een dissociatie. Concreet betekent dit dat de politieke vijand niet noodzakelijkerwijze
moreel gezien slecht of esthetisch gezien lelijk moet zijn. Ook hoeft deze niet als economisch schadelijk te
verschijnen en het mag zelfs voordelig zijn met hem zakelijke relaties aan te gaan, maar hij is desondanks de
andere, de vreemde (voor mogelijke oorlogen open maar aan oorlogsdréíging die dé ‘rede’ ont–zekert, voorbij).
Kant maakt dat onderscheid niet. Volgens Kant erkent ‘de autonome mens’ zijn medemens niet alleen
uit compassie of uit sympathie (zoals zijn tijdgenoten Hume, Rousseau en Smith menen). De autonome mens
kent zijn plicht jegens zichzelf maar tegelijkertijd ook jegens anderen. Immers, zo Kants ontwerp voor ‘mensworden’, élke mens ‘soll’ zijn/haar handelingen onderwerpen aan de categorische imperatief: ‘handel zo dat het
maxime van jouw handeling door je wil tot algemene wet zou worden’. Op die wijze wordt ieder mens verplicht
zichzelf als de mogelijke wetgever van algemeen geldende wetten te beschouwen.
De plicht om ‘ér voor anderen te zijn’ is onvoorwaardelijk (in het bezoek–récht edoch ‘verborgen’) en
vervalt niet ómdat iemand geen récht kan doen gelden op andermans húlp: als afwijsbaar gast–recht bijvoorbeeld
‘niet–ontvankelijk verklaard’ is. Het begrip ‘gast–vrijheid’ bevat zodoende onverlet Kants publiek geheime
opdracht: ‘Du kannst, denn Du sollst’; je kúnt ethisch handelen, want het is je plicht. Met ‘de universele zedelijke
wet’ die de mens verplicht te doen wat hij/zij behoort te doen en wel álle plichten moreel–bewust vervullen,
koppelt Kant de autonomie van het individu aan ‘s mens plicht tegenover anderen. De augustiniaanse deontologie
overstijgt het ‘sociaal contract’ waarin verplichtingen ten aanzien van anderen enkel gelden mits en als die vóóraf,
en, bindend zijn afgesproken. De relevantie alsook de garantie van de kantiaanse plicht tot moraliteit of ‘plicht
tot vrijheid’ wordt volgens Kant bemiddeld door wat de natuur–voorzorg in kiém aan het mensgeslacht meegeeft.
Hoewel hij volgt in de lijn van Plato’s notie over ‘dé natuur’ als hét ontvankelijkheidsbeginsel tussen ‘zijn’ en
‘worden’; G chora: deel 5), en, Aristoteles’ these van dé telos áls natuur meent Kant dat we de doelmatigheid van
de natuur, aan de gang van de wereld welbepaald toedenken (D hinzudenken). Als onbekende oorzaak (G musterion:
geheim, initiatie) van de dwingende doelmatigheid der natuur, noemt Kant de lotsbestemming (D Schicksal).
Echter, dat wat we aan dé natuur ‘hinzudenken’ is dat zij ‘als tiefliegende Weisheit einer höheren, auf
den objektiven Endzweck des menschlichen Geschlechts gerichteten und diesen Weltlauf prädeterminierenden
Ursache’56 is: de voorzienigheid (D Vorsehung). De voorzienigheid van het mechanisme ‘natuur’ (waartoe ook de
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mens als zintuiglijk wezen behoort) scheidt zich naar: a) goddelijk (voorbeschikking der schepper); b) funderend
(met verwijzing naar Augustinus: aan het wereldbegin; deel 1); c) besturend (de loop der natuur stemt overeen
met de algemene wetten van doelmatigheid); d) regerend (óver bijzondere doelen die de mens niet kan voorzien);
d) beschikkend (buiten de voorzienigheid) ten aanzien van individuele gebeurtenissen met goddelijke bedoeling.
Indien de oorlog dé grondstaat of natuurtoestand der mens is, dan moet de (daaraan tegengestelde) vrede worden
gemáákt. Anders gezegd, de toestand der vrede moet ontstaan (G demiourgos; deel 2) uit bewerking ván dé natuur’.
Via de technè ‘rede’, moet ‘dé vrede’ aan de natúúr onttrokken worden. Kant vraagt ‘wat de bron van het
menselijke weten is’ en ‘wat de omvang en het mogelijke en nuttige gebruik van dit weten is’ ofwel wat de ‘grens
van de rede’ is, in zake kosmopolitisme, wereldburgerrecht. Zijn antropologische vraag ‘was ist der Mensch’
dringt in alle vragen door: “Im Grunde könnte man aber alles dieses zur Anthropologie rechnen, weil sich die
drei ersten Fragen auf die letzte beziehen”. Dat ‘wat de mens ís’, is de eidos of doeloorzaak mens–worden.
Dat is de aan állen opgelegde ‘on/geschreven’ wet: de mensheid nooit sléchts als middel beschouwen,
maar tegelijkertijd ook altijd als doel: de mens is ‘cirkel en middelpunt tegelijk’ (deel 2), aan vriend–vijand voorbij
(deel 2) of niet. Stelt Plato’s vriend–vijand Aristoteles, dat ‘als alle mensen vrienden zouden zijn, er geen behoefte
aan recht zou zijn’57, dan stelt Kant ten bate van ‘eeuwige vrede’ daarover, dat ‘externe rechtsvervaardiging
overbodig is gegeven indachtig de ongeschreven wet van de categorische imperatief.’

2014, Achterdeur Joseph Stalin Museum, Gori, Georgië; gelijktijdigheid geocentrisme, heliocentrisme, satellitic era; werelden x taal_beelden

gelijktijdheid van de ‘waar-heid’ van de ‘waarheid’ x vigerende buitenwereldse paradigmata
1- geocentrisme> kruisbeeld (deel 1, deel 4), Georgisch-Apostolische Autonome Orthodoxe Kerk (322 staatsgodsdienst)
2- heliocentrisme/modernisme> subject-object en privé-openbaar scheiding/kijkgat (deel 1, deel 2, deel 3, deel 4)
3- satellitarisme> facebook, algoritmen ‘security police’ (promotie-werk-in-uitvoering> zie www.vficinothinxs.com)

XENOS, queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel in westers denken en doen: cultuurfilosofie langs de buitenwegen (deel 5)
1- De civitate Dei> hostipets der wereldbewoner God, middelpunt & cirkel tegelijk, ziet alles: axiologie; feminiene metafysica
2- Copernicus, 1543 Kant, 1781> humanisme, egocentrisme, eurocentrisme, polisbeheersingsdenken; masculiene metafysica
3- ubiquitaire buitenwereldsheid> hostipets world wide web ziet alles; algoritmen oiko$nomoi: metafysica van de begeerte
3a

> Hilbert hotel; nomadisme; human lease productivism; tw€€deling; organisch robotisme etc.

Conclusie in de vorm van problemen (2018):
x- gelijktijdigheid van lokaal en mondiaal> elke particularisme op-de-wereld ontmoet de en het vreemde en wel T/HERE
y- mentaal én fysiek indringen van stromen de/het vreemde is aan modern/westers/omheind/verzekerd ‘buitenwerelds’
z- liminale fase paradigmaverschuiving: ‘ancien régime’ vasthoudkrachten= zekerheid >< ‘nouvel régime’ onzekerheid= notie
p- l’homme escargotique: traagheid vd mens in de behuizing vd beweging; catuskoti/tetralemma (deel 0) modus Möbiusring

