
Th.C.W. Oudemans

Ich bin e in German e

Aber das Eig ene muss sa gut gelemr reyn. wie das Fremde.

HÖlDERllN

Als filosoof zoe k ik naar gronden voor m ijn denken, handelen en leven ,

Die m oe ten wel redelijk zijn .

Grond is dan ook de verta ling van ratio.

Wat rationeel is, dat is universeel geldig, voo r allen, overal.

Kan ik als filosoof iets zeggen ove r d ie andere grond , de bodem die m ij eigen is.

mij n oorsprong ofgeboorteg rond - of is die opgegaan in de rook van de algemene

geldigheid?

Descar tes wilde uitslu itend bouwe n op ee n grond (fonds) die helem aal van hemzelf

was. Hij wilde niet s anders dan zich zeker stellen, hij verwierp de beweeglijkheid

van aarde en zand, o m rots te vinde n of keileem.'

Dankzij deze eigen grond - universeel door de rede lijkheid ervan - was Descartes

ee n kosm opoliet. Hij had geen plaats nod ig, hi j was n iet afhanke lijk van en ige

m aterie.'

Hij had gee n grond no d ig in de zin van aarde ofgeboortegrond .

Wanneer je opgaat in het geven van redel ijke gronden, ben je dan je ach tergrond

n iet kwijt?

Je rich t je wereld op een rationele manier in , zou je willen zeggen, m aar dat inri ch 

te n is art ificieel, kuns tm atig, cultureel. conventioneel.

Je zou willen zeggen: ik ben m ijn natu u rlijke grond, mi jn oo rsp rong, ve rloren.

Alleen - da t kun je n iet m aar zo zegge n.

Hoe wilde je ontkome n aan het geve n van redel ijke gronden en de algemene geldig

heid daarvan en toch filosoof blijven ?

Ofmens, wan neer je als men s animal rationale bent.
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Desca rtes. Di5CQ Url dt 10 Mtlh odt.

deel m: ... teut mon dessein ne

lembit qu'~ m'~ssurn, et ~

rejeter Ja terre mouvame e t Ie

sable . pour trouver Ie roe Ou

I'argile.,
Descarte s. Discours dt Jo Méthede.

deel IV: je connus de la que j'ét~is

une subs l ~ nee dont route

l'essence ou la nature n ''''SI que

de p",ns",r, e t qUi, pou r ~lre , n'a

besoin d'aucun heu, ni ne

depend d'aocune chose
maténel le.



In zijn Essay ove r de oorsprong van de talen ziet Rousseau de rationele vooruitgang. De

behoeften groeien , de zaken rake n vervloch ten , de verhchung breidt zich u it.

Dat is voor uitgang, maar die is ambigu .

De tooI verandert van karakter. Zij verliest haar oorspronkelijkheid. Haar natuurlij

ke aard gaat in het ar ti ficië le teloor.

Rousseaus taak : ontwarren wat oorspronkelijk (oriqinctre} is en wat kunstmatig

(errf flc tel) binnen de hu idige menselijke natuur.'

Rousseau omschrijft het ver lies aan oorspronkelijkheid in de ratio nalisering van

de taal nau wkeurig.

Ooi t was de taal muzikaal, nu is ze prozaïsch.

Ooit had de taal klank. nu is zij klankloos.

Ooi t had de taal ste m, nu is zij monotoon.

Klinkers zijn o mgezet in medeklinkers.

Dankzij de rationalisering is de taal exacter geworden en helderder, maar ook sle

pender. stem lozer, killer.

De verv alsgeschiede nis van de taal is die van de scheiding van een oorspronkelijke

een heid, die van zang en woord, samengaand met het verl ies van de m uzikaliteit.

Rousseau weet het goed: wat hij origine noe mt, dat is er m issch ien nooit geweest

en zal er nooit zijn .'

Zij is naar haar aard ver loren .

Het zoeken van de oorsprong is alleen mogelijk als progressie, die de oorsprong

enerzijds be nadert en er anderzijds juist daardoor verde r van wegraakt.

Derrida vindt het maar moeilijk om Rousseau n iet te betichten van tegenspraak. Dat

kost hem heel wat analyse en sympathie. '

Hij spreekt van de vreemde gang van het historisch proces bij Rousseau. Een oorsprong

verdeelt zich en raakt buiten zichzelf: gedegenereerd. Dat is tegelij k progressie.

Degeneratie en vooru itgang, onderling in tegenspraak, zijn toch hetzelfde,

Deze tegenspraak is prob lee mloos: de kiem van technologische vooruitgang.

Dankzij he t wenken van de verloren oorsprong is datgene wat er is alti jd ee n surro

gaat.

De oor sprong wijst op ee n tekort bin nen da tgene wat er is.

Dit tekort roe pt o m vervu lling.

De oorsprong is een wenkende toekomst, de motor van de verme nigvuld iging.

Onder deze omstandigheden is het niet mogelijk om de verloren gro nd van de

Rousseau, Discours sur

I'ln tgolilt. (foHn çompllCcs

lil , p. 123.

•
Discours. p 123: enrreprtse
de d émêler ce qu'tl Y~

d'ongtmrre el d'amfrctel

d m s IJ N~IUre actuelte de

l'homme, et de bien

connottee un Ëtat qui

n'exrsse plus, qut n'a

peut-être point exi 'lt>, qu i

probablement n'exisre ra

[ämàis, el dom il eSI

pourlant necessaire d'avoir

des Norlens jusles pour

bien juger de norre etat

present.

s
Der rrda. DcJo Grammol%gic.

p. 331:Si I'on veul que

ROUSSNU ne se co ntred is..

point. il faut faire cl..
grandes d épenses d'analyse

e t de sympathie.
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Verlich ting te zoeken: hij m aakt er deel van uit.

Rousseaus programma (en daarmee dat van de hel e Rom antiek) ver zet zich tegen

de Verlichting m aar is er int ussen de paladi jn van .

Het belang van Bou sseaus Ess ai ligt elders: h ij ziet de grenzen van de ratio in het

bodemkara kter van de taal.

Niet voor n iets spr ee kt hij van ee n raison qui uenne au [ocel.

Desca rtes is allee n zelf de kosmopoliet die zijn redelijke fundamenten op we rp t

doordat zijn rcel n iets ande rs is dan ee n ins tr ume nt of een om hulse l dat een daar

door n iet geco ntamt neerde zuivere gedachte be kleedt.

Descartes kan allee n zo lang zelf denken als zijn denken niet is omgeven door een al

bestaande taal.

Wie tW ijfe lt er nu of ee n Fransman (Gallus) en een Duitser (Germanus) het

zelfde kunnen beredeneren (rauocman} over dezelfdezaken, terwijl zij toch

duidelijk uiteenlopende woorden concipiëren?'

Hoe moet je redelijke gronden los zien van algemene geldig heid?

Die kun je toch niet late n beperken door het lokale van de Romaanse of Ger m aan 

se taal?

Precies dat doet Rousse au.

Hij is een van de eerste en ook ee n van de grondigste ver tegenwoord igers van de

linguistic turn: nadenken kan niet losstaan van de taal en de taal is gebonden aan de

geogra fische en h isto risch e plaats van de spreker en zijn vol k, bepa ald door klima

tologische o mst andigheden.

Is dat mogeli jk, een filosofie die zich beroept op een lokaal klim aat?

Ik zou het omgekeerde zegge n: voor m ij als filo soof is dat de enige kans.

Als filosoof kan ik over de we rkelijkheid geen informatie bied en die een ande r, de

wetenschapsbeoefenaar of de jou rnalist, n iet veel beter kan verschaffen .

Mijn enige filoso fische mogelij kheid ligt in de taal, voo r zover di e de verho ud ing

om geeft tussen wat ik den k en hoe de d ingen versc h ijnen.

Taal in deze zin is ouder dan wat ik kan beden ken .'

Hoe kan de o mgevende taal filosofisch ter spra ke komen?

Niet door er in uitspraken over te spre ken.

Maar alleen door haar in m ijn sp reken, als de toon, het accent, het ritme ervan te

•
Desca rtes . R(SP005io op de

ObiUlioo tl TUliot legen de

M(ditolioo(s, AT VII . p. 178-79 .

,
Oudemans. Echte Filosofit .

p. 16-17,241 ·
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Daar kan het n iet bij blijven: Rousseaus spreken ze lf zou door de prosodie gedragen

moeten zijn, niet propositioneel m oeten zijn, m aar ritmisch en melodisch - gete 

kend door zijn eigen bo de m.

Anders ontkomt h ij ni et aan het do rre van de filosofi sche woorde n en u itspra ken.

Dat laatste gebe urt niet.

Ro usseaus klim atologie is en blijft propo sitioneel - en dus voorwetenschapp elijk

of quasi-wetenschappelijk.

Lèvt-Strauss noem t hem dan ook de stichter van de men swetenschapp en.

Wat is de status van Roussea us op merkingen over het klima at?

Zijn hypothesen kunnen geografisc h en volkenkundig getoetst worden:

Is het zo dat zu ide lijke tale n meer hebben me t: geste, natuu r, leven, zw ijgen, ogen,

energie, tekens, figu urli jkheid, accent, klinkers, gevar ieerd heid, gep assionee rd

heid , ha rt en ge luid?

Is het zo dat noordelijke tale n meer hebbe n met: ste m, convent ie, systeem, spre 

ken, oren , exacthe id, woorde n , letterlijkheid , articulatie , medek linkers, monoto

nie , helderheid , rede, stem en accenten?

De bevest iging of verwerping va n deze wete nschappelijke hypothesen helpt filosofisch geen

cent.

Pousseau redt de filosofie n iet, maar laat haar opgaan in de men swe ten schapp en.

Hij schr ijft zijn Essui.

Hoe? Over de oorsp rong van de talen. Dus proposruoneel. Dus rationeel.

Kan aan dit verva l o m komen wo rden?

Kunne n wij noorderl inge n ooit de muzikaliteit van de taal hervin de n?

Rousseau betwijfelt dat.

Een noorderling kan geen geb aren (gems) laten zien, zoals ee n Tur k, d ie zwijgend

en veelzeggend zijn pijp u it zijn m ond neemt,

Als Europeaan gesticuleert h ij hoogstens.

Wanneer een Frank zich goed kwaad heef! gemaakt en zijn lichaam heef! afgebeuld

bij hel Uitsp reken van veel woorden, neemt een Turk even zijn pijp uit z'n mond,

zegt met gedempte slem twee wo orden, en verplettert hem met één zin. "
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ESlG i. e h. I : Qu and un Franc s'es t

bien demené, s'esl bien

tourment é Ie corps à d tre

beaucoup de paroles, un Turc Ole

un moment la pipe de sa bo uche,

d il deux mots à deml-volx. el

l'éerase d'une sen tence.

Merkwaar dig erwijze rekent

Rouaseau hel Turks tot de

st'pl en trionale talen
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De bete kenis van de oorsprong is te danken aan de rivier die eraan o ntsprongen is

en wo rdt daardoor steeds anders.

De oorsprong is er alleen dank zij da tgene wat eruit voortvloei t.

In de taal wor dt de oorsprong ervan voortdurend verand erd door nieuw sedi ment.

Dan is het uitgeslo te n dat de oorsprong teloorgaat, zo lang de rivier nog stroomt.

De prosodie kan in de rationa lisering niet verdwijne n.

De ratio na liseri ng is en blijft gete kend door haar oorsprong.

Dat blijkt bij Rousseau.

Hij noemt de taal van de red e kil en monotoon.

Monotoon is ook ee n toon . En kil ee n gevoel.

In de meest rationele taal speelt het di chterlijke, al is het dan in de modus van het

ondichterlij ke.

Rousseaus noorderlingen hebben dan oo k het zingen niet helem eel verleerd. Zij

zingen we l, maar schreeuwe rig, me t een chcnt bruycnt.

Noo rderlingen ken nen wel degelijk melodie, maar dan zonde r gevoel voor m aat

en ritme.

Les hommes seprenrrtoneux ne sent pas sans posstons. mets tls en ont d'u ne aUHe espèce ."

Vervolg ens.

Wat is de verborgen gepassioneerd hei d van Pousseaus p ropositionele taal?

Die hangt samen met de gedac hte aan een onbezoedelde origine .

Alles wat u it een dergelijke or igine voortkom t is voortschrijde n, voor tgang, voor

uitgang - in alle ambig uïteit.

Rousseaus sch rijven word t bewogen door de zorg om mensword ing , o m het over

stijgen van particulariteiten in de richting van universele me nselijkheid - d ie naar

haar aard onbe rei kbaar bl ijft: perfecubl ltrë.

"E" ai, eh. x.

~

I

o,
o
c
o
m
3
>z.
;;
z
•
z
o
z
o
m
»,
>
Z
m

In de tijden van de jage rs en verzam elaar s waren mensen nog geen mensen. Ze

waren zo verspreid over het aangezicht van de aard e dat ze hu n gemee nschappelij

ke menselijkh eid niet onde rken de n - behalve d ie van hun eigen stam.

Zij kenden zichzelf niet. Zij hadden de idee van een vader, een zaan , een broer, maar

niet va n een mens. Hun hut bevat te al hun gelijken; een vreemde, een dier, een

monster - dat was voor hen hetzelfde; buiten hen en hun Iamilie was het hele

universum in hun oge n niets."

"EHai. eh IX: i1, ne , e çonn~ i ,,~i·

en! pas eux -mèmes.Hs avalent

l'idee d' un pè re. d'un fils. d'un

f. ere, e t non pa, d 'un hom me .

Leur cabane comenan rous leur,

semblables: un ëu anger. une

bête . un mo nsue. é-laient pour

eu x la m ème chose: hors eux el

leur fami lie. l'umvers enuer ne

leur étart nen.



PdS toen mensen, door gewijzigde kh matologtsche omstandigheden, dis herders

en landbouwers dic hter bijeenkwamen ontstond Verlichting .

Dat WdS het vermogen om zich, via de verbee lding, te verplaatsen in ee n ande r en

te zien dat hi j deze lfde WdSals ik.

Pas opdat ogenblik onts tond er ee n ge nre h umatn.

Toen ontstond het vermogen o m via m ededogen ee n ander te zien dis m ijns gelij

ke. De menselijke eige nlie fde werd ge matigd. De hele menselij ke soort kwam te

ver kere n in een wederker igheid d ie leidde tot haar zelfbehoud." l~

Discours, p. '56.

De toon van Bousseaus spreken is u ite inde lijk dezel fde als die van Descartes. hem

gadt het om de algemene mensheid, de kosmopolrs .

Zijn spreken is propositioneel. algemeen geldig.

Zijn prosodie is zel f dccentloos dus plaatsloos - zo nder h aar eigen geboortegrond.

Ligt deze prosodie ten grondslag aan iedere hedendaagse taal?

ons het mogelijk. voor m ij, om loch na te de n ken en het geloblisee rd prosodische

ervan te bewa ren?

Vervolgens.

Misschien is het onderscheid tussen noordelijke en zuidelijke talen anders dan

Rousseau vermoedt en kan zeggen.

Binnen Europa zijn de noordelijke talen de Germa anse, de zuidelijke de Romaanse.

De oorsprong van de Germaanse uien verschilt van d ie VJ.n de Romaanse.

waa rin?

De Romaanse ta len hebbe n als eigenaardigheid dot zij naar universaliteit tenderen,

Ook omgekeerd: de me nselijke un iversaliteit, de algeme ne geld ighe id, is grondge

bonden, is Romaans. Dat laatste is nauwelijks te zien, vanwege de universaliteit

ervan.
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Nie mand heeft die du idelijker verwoord dan valèry - ook wan neer d ie allee n zegt

een persoon lijke indruk te geven:

Mijn persoonlijke indr uk van Frank rijk: wet ons eigen is (notre parucularn é) (en

wat ons soms belachelijk maakt maar vaak onze mooiste kwalificatie is). dat is dat

wij ons universeel achten en voelen - ik wil zeggen: un iversum -mens en . .. Let op

de paradox: het besef van het universele als specialiteit hebben."

Zoals Rousseau de menswording zie t dis perfectibi lite it in de richting VJ.n de alge

mene hu m aniteit, zo ziet valèryde geschiede nis van Europa dis het ontstaan van de

universalite it .

"
valë ry. Oeuvres". p. 'osS: ...mon

imp re"ion perso n nelle d e la

France: no tre parucula rtte (N.

parfors. notre r id icule. m ais

sou.ent nOtre plus be au titre),

c'esr de neus crcrre. de no us

sent ir u nive rse ls - je veux d ire :

hommes d'uuinJl ... Observe zle

pa rado xe: avoir po u r sp écialité Ie

sens de l'universel.



Wat is he t Europese?

Alles wat is voortgekomen uit het Romeinse, het Christendom en de Griekse wis

kunde.

Aldeze d rie Euro pese orig ines zijn in zichzelf universeel.

De civis Roman us was naar zijn aard ona fha nkel ijk van stam , ras, plaats of stad. Bin

nen het Rome inse Rijk werden de goden un iver seel en gemeenschappelij k.

Gebondenheid aan plaat s en afsta m ming verloor betekenis. "

Het Paulinisc he Christendom, ontstaan uit de joodse natie, m aar ook geschi kt voor

de Grieken, breidde zich u it ove r de heidenen van ieder ras.

Voor alles ten slotte is de basis van Europa: de Griekse wiskund e, de schepper van

de universele wet enschap .

leder ras en ieder stuk aarde dat achtereenvo lgens geromaniseerd, vercb nsr elijkr

en qua geest onderworpen is oan dediscipline van de Grieken is zo nder meer

Europees."

De Europese mens is de geboorte en de voo rhoede van de universele mens.

valè ry merkt op dal de mens van Europa n iet is gevormd door ras , laai of gewoon 

ten, maar allee n door het spectrum van zijn wiJ.

En to ch : d it Europese van valèry is door en door Rom aans, gevormd in de landen

rond de Middelland se Zee, voo r hem het centrum van de universele wereld .

Heidegger ec hoot valè ry bijna letterlijk wan neer hij wijst op het im periale van het

Romeinse en het cu riale van de katholieke kerk, u itmo ndend in de universaliteit

van het Latijn als lingua franco."

Dat is eigenaardig: ee n grondgebonden. Rom aanse universaliteit, gefundeerd in

het Romeinse.

Tot hel 'Romei nse' behoort ook het 'Romaanse' en de hele aard van de Nieuwe Tijd

die van daarui! bepaald is. Dil ontplooit zich inmiddels als wereldgeschiedenis,

niet langer beperkt tot het Eu ropese ,"

Vervolgens.

Is het prosodisch onderscheid tussen noord en zuid, tussen Germaans en Romaans,

filosofisch relevant?

"Vergelijk Edwud Gibbon, DtcJint and FaJl

af (ht Ramon EmpiJt, Ch. 11: The vuiollS

mod... s of wor ship. which prevatled in (he

Roman world, were all constdered by the

people, as e<jually true; by the philoso

phers. as equallv false: and by rhe

mag.strares. as e<jually useful.

ra

valéry. I, p. (013 : Teute race et route te rre

qui a é!é suçeessivemenl romanisée,

christfamsèe et so umtse. quant à l'espnt

el à la discipline des Grecs, esl absolu

ment européenne.

"Heidegger, Nitmrht n, p. 0\12-13: Urn die

Tregweue dteses Ubergangs aber auch nur

lustonsch genugend zu errnessen. muil

das gömtsche sogleich im vollen

Reich tum se iner geschrcbthchen

Entfahungen genom men werden, so daf

es das polrusch Imperiale des Römer

tums, das Chrislliche der rörnischen

Ktrche und das Bornamsche umfaflt . Das

Romantsche wird bei einer eigent ümlt

ehe n Einsc hme1zung des imperialen und

Kunalen zum Ursprung [enes Grundgefü 

ges der neuzeitlich erfahrenen Wir klich

keil, das cultura {Kultur) heil1t und aus

je verschiedenen Gründen dem

Griechentum und dem Römertum, aber

auch dem germamschen Mittelalter noch

unbe kannl bleibt.

zo
Heidegger, GA H, p. 78: Zum ' Römi

schen' gehört auch das 'Romamsche' und

alles ven ihm aus beslimmle neuzeitliche

wesen. das ach inzwischen wellge

schichtlich entfalret und nicht mehr auf

das Europ~ische beschrankt bleibt.



Het denken van Heidegger is en blijft een stee n des aans toots.

Dit is nie t propositioneel maar prosod isch , d icht erlijk: he t laat zich tekenen doo r

de woorden van de taal d ie er de on mens elijke oorsprong van is.

Het is niet apod ict isch en niet argumenterend . maar de ikti sch . He t laat iets zien,

zonde r enige pretentie van algeme ne geld ighe id.

Het dee lt n iet in de universele filosofische, wete nschappelijke of Europese com

municat iegeme ensch ap - de Romaa nse.

Waar dat aan ligt?

He idegger zou je de zuiverste filosofische reelst willen noemen, zij he t dat juist dat

niet kan omdat het woord racisme Romaans is en als zodan ig de tege nhanger vormt

van het un iver seel humanisme . He telegger gaat het om de eigen stam, afstamming,

het eigen geslacht, zo, als dat door de taal is geslagen.

Geen ogenb lik komt het bij he m op dat Galliërs en Germanen dezelfde gedachte n

kunnen hebben.

In het beroemde Spiegel-in terview windt hi j er geen doekjes om ; wanneer een

Fransman nadenkt, dan doet h ij dat noodgedwongen in het Duits. Het Frans is

ongesch ikt voor he t nade nken.

Dit zei hi j al decennia eerder: qua denkmogelijkheid is de Griekse taal naast de

Duitse de machtigste en he t meest van geest vervuld."

Alleen van de Duitsers kan, gesteld dat zij 'het Duitse ' vinden en behoeden, de

bezinni ng kom en op de wereldgesch ieden is."

De joods-Rom aans-Afrikaans-un iversele den ker Derrida vindt deze gedachten van

He idegger afwi sselend grappig en zo rgwek kend . Vanwaar dit onmeetbare privile 

ge van één taal?" Is het hele denken van Heidegger niet I'o cre d'une brutoie forclusi

on?

Dat is het eigen-aardige van He ideggers de nken: d it gaat rücksichtslos o m het eigene,

de eigen oorsp rong, de eigen herkomst. Het vreemde wordt toegelaten, ni et ter

wille van zich zel f, maar ter wille van het vinden van de eigen grond als aarde.

Deze eigen grond , de Heimet. is niet een bezetbaar ofbezitbaar gebied.

Waaro m niet?

Omdat zij de eigen taal is, de m oedertaal, d ie van niet-me nselijke sn it is.

De moedert aal is nooit te vinden door te verla ngen naa r de erkenning van andere

gemeenschappen.

Het is om het even ofee n ander hoo rt wat in de moedertaal te zeggen is ofn iet."

"Hetdegger. Einführung in dit

MtlOphysik. p. 43.

zz
Heidegger. GA 55. p r23

"Derrrda. ne l ·Espril, p. 86.

"Zie Heldegger. GA 77. p . 233:

(DAl [Hel DuilSe volk

verkeert ] in der Meinung.

da m il se inem Wese n Z\l

lolgen . das sich endhch die

Aner kennu ng van se ile n der

anderen Völker er b:mpfen

m(isst' . (Dj) wahrend dieses

vorethge Schemwesen doch

nur die ewig unbeholfene

Nachahmung des Fremden

ble ibl. (DA) Diesern Volk

mübte auch. wenn es einmal

dH warlende wii rde.

gleichgliltig bletben. ob die

Anderen es horten ader

nichl.
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Dat bin nen het Germa nendom het Duitse weer niet he tze lfde is als het Dietse

spreekt vanzelf (Het Nederlands kent het woord Ereignts nie t, het Duits het woord

taal n iet, om eens wat te noemen}

Voor een Duitser kan ik n iet de n ken, ik Nederlander.

Denken kan alleen prosodisch zijn, de tekening door de eigen taal.

Dan moet het vasthoude n aan de eigen stam en afsta mming, met uitsl uiti ng van het

vree mde, wil het de kans hebben gro ndig te zijn.

Op dat mom ent wordt du idelij k: het universele als het Romaanse, ook dat behoort

mijzelf toe.

Maar: zolang ik uitsluitend ver keer in deze alge mene humaniteit, zol ang komt de

verho udi ng lussen het eigene en het vreemde überhaupt n iet op.

Pas op het mom ent dat ik, via de Ger maanse beteken iswereld. het eigene zoek. kan

ik merken dat het universele van m ijzelf m ij tegelijkert ijd vreemd is - Romaa ns.

Pas nu komt de verhoud ing op tussen wat eigen is en wat vreemd - en tussen wat

eige n is en universeel.

Het vree mde dat uitgesloten wordt - dat blijft behoren tot mijn eigen wortels - die

nu zichtbaa r worden in hu n Laocoö n-ve rstrengehng.

De tegenstelling tussen het part iculi er-eigene en het algemene wordt nu een apo

rie, Mijn Roma anse en mijn Ge rmaanse wortels verdringen elkaar.

Zij is geen echie aporie voor wie meent dat het eigen nadenken naar zijn aard tendeert

naar algemeen heid .

Demda denkt dat de zelfbevestiging van je eigen ide ntiteit altijd u itloopt op een

umversal iteitaanspraak:

Of zij een nationale vorm aan neemt of niet, geraffi neerd, gastvrij of agressief

xenofoob, de zelfbevestig ing van een rdenut etr maakt er ahij d aanspraak op te

beantwoorden aan de oproepof de toewijzing van het unive rsele. Deze wet laat geen

enkele uitzondering toe. Geen enkele cultu rele identil eit presenteert zich als het

duistere lichaam van een onvertaalbaar idioom [...J."

Dat is een Romaa nse ged achte,

De bevestiging van een duistere identite it, die als m ijn oorsprong n immer te ach

terha len is, maar die zich tegelijkertijd afzet tegen al het andere, in de eerste plaats

het andere van mijzelfals hum ani st - da t is de Ge rmaanse geste par exce llence,

"Derrtda. L'4Urre Cap. p. 7J-72.
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Hetelegge r bevestigt zijn Duits-Ge rm aanse identiteit. De rr tda doe t sch ijnbaar he t

zelfde met bet rekking tot zijn joodse or igine :

In Sch ibboleth heet het : Wij zijn joden,

Dat houdt in dat hij en de zijnen hun joo d-z ijn op zich nemen,

Maar dat is maa r ten dele de toe-efge ntng van iets eigens, de erkenning van het toe 

behoren tot ee n eigen herko mst.

Er is nam elijk gee n joodse eigenheid (il n'y a pas de propriété jutve).

De mda verwijst naa r de vraag van Celan: wat bezit de jood, wat be hoort hem waar

lijk toe, wat is nie t geleend? 40
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De rrtda . Schihbol((h. c.9" ~

Le jutf l'S! ausst l'aurre. moi 1'( ~

I'm u l'. Je suis juif el! d tsant .

11' )ui f. "I'S! l'au tTe <Ju i n'a pas

d'es sence. 'lui n'a eten en

propre ou do n! I'essence

pr opre l'S! dl' n'e n point

De jood is ook de ander, ik en de onder, Ik be n joods wa nneer ik zeg: de jood, dat is

de ander die geen wezen heeft. die niets eigens heeft of va n wie het eigen wezen is er

geen te hebben."

Derrida's eigenheid is tevoren opgeno me n in de human e universa liteit en omge

keerd , Beide vor me n ee n contradict ie di e aanvaa rd kan wor den. (Het orthodoxe

Jodendom kent ee n verloren grond d ie onvervree mdba ar eigen ts.)

Het o nde rscheid is ger in g. maar onoverbrugbaar. Heidegger ken t het vree mde,

m aar uitslu itend met het oog op het eigene, waarb ij geen oge nbli k wordt gedacht dat

dit eigene het eige n bezit kan worde n.

JVOi r.

De rnda ontwaa rt in de tegenstelling tussen un iversaliteit en het eige ne ee n ver

plichting. Europa moet zich openen voor wat niet Europa is, dat noo it is geweest en

dat nooit zal worden.

Dit geeft ee n dictaat: de vree md eling m oet niet alleen worden o ntvangen o m hem

te integreren , maar ook om zijn andershe ld te erkennen en te aanvaarden." "L'ou(!( C. p, p. 7S.

Voor mij als diegene die ook en met be trekk ing tot het eigen e in de eerste plaats Ger

maans is begint en eindigt dit in een men geling waarin de verhoud ing tussen het

eigene en het vreemde verwaait - waarin er niets Ie denken volt.

Vervolgens.

Wat is de Germaans-filosofische stam?

Niet s polüteks ofnanonaals. niets hi storisch ofvolks. maar : bewogen wo rden door

het ritme van mijn eigen woorden. die geg roe id zijn en waarin ik ben opgegroeid.

Wat is de beteken is van deze eigen Germaanse herkom st?



Het valt niet m ee om dat aan een Rom aans denke r uit te legge n - ofaan m ijzelf als

degene die de Romaa nse un iversaliteit toebe hoort .

Om de herkomst van je eigen taal te zien moet je een besef hebben van het onde r

scheid tus sen historie en geschiedenis.

Dat ond erscheid is het Romaa nse den ken onbe kend .

Heidegger:

Hel land. dal R. Descertes. de grondlegger va n de leer van de subjeclivileit van hel

menselijk weze n. rekent lat zijn grole denkers, heeft in zijn laaI geen woord voo r

geschiedenis. om die af te grenzen tegen de hislorie. Niemand die inzicht heeft zal

wil/en beweren dat dit toeval is. Waar een tcnl te zeggen heeft wat haar wezenlijk

is, daar is geen toeval."

Wat d it ondersc heid in houdt?

Wat er ook gebeurt. wat er oo k on thouden of vergeten wordt, welke rampen of

catastrofes er ook plaatsv inden: dat alle s is htstorte.

Histo rie is alleen dan geschiedenis wa nnee r zij nee rslaat. niet in mi jn taal (d ie is hi s

tor ie). maJo r in de taal die alles wat verschijnt en alles wat daaraan beantwoordt

omgeeft: de sporen kolo nie van de onmenseli jke tekenhortzon .

Filosofisch relevant zijn niet de me ningen die fi lo so fen naar voren brengen en

even m in de woorden d ie zij bezigen .

Heidegger: In ee n tekst waar de naam Hercch tus boven staat gaat het om datgene

wat de wo orden die daar staan beweegt . de tekenen die het Avondland en de daar

toe be horende Ger manen in hun aard bepalen ."

Waar deze taal m ijn taal tekent is er sprake, niet van gebeuren. ma ar van geschieden,

te be urt vallen . plaatsgrijpen van bet ekeni s.

Dat is eigenaardig. Gebeurtenissen kunnen wereldhistorisch zijn en niettemin qua

gesch ieden van bete kenis spoorlo os voorbijgaan.

Heidegger: de twee wereldoorlog en, incl usie f de daarbij horende genociden . zijn

historisch van belang geweest . m aar qua gesc hieden van betekeni s zinloos.

Nu ja. dat is de betekeni s van wat daar is geschied: de Romaanse un iversalisering

die het on derscheid tussen eigen en vreemd aan de vergetelheid heeft prijsgege

ven .

Vervolgens .

Historisch is er wel iets bekend van de Germa nen.
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Heidegger. GA 79. p 102' Das

Land . dJS R. Descartes. den

Begründe-r der Lehre von der

Subje kttvnn des Menschenwe

sens. z.useinen grollen Den kern

z~hlt. hat in seiner Sprache ke in

Wort für Geschichre. um ste

gegen die Histo rie abzugrenzen.

Ketn Emstchuger wird

bebaupten wollen , dies set

Zufal!. Dort. wo eme Sprache ihr

Wesentliches zu sagen har. gibt

es keinen zcnn

"Hetdegger. GA 39. p.IH : Der

Name Her aklit ist n icht der Titel

für e tne t~ngsl verflossene

Phtlosophte der Grfechen . Er ist

ehensowenig die Formel für das

Den ken etner Allerwehs

menschheu an stch. Wohl aber

iSIt's der Name emer Urmacht

des abendlandtsch-gerrnant

schen geschichrlichen Daseins.

und zwar in threr ersren

Ausemandersetzung mil dem

Asiatischen. Zie Heidegger. GA

H. p. H l.



Zij hebben Rouss eaus stadi um van eigen lijke menswo rding nooit bereikt.

Een sofistisc h of filosofisch gevormde Griek of Romein is van daag de dag een

begr ijpelijke versch ijni ng. Zij zijn iemand. Een Germaan (en ee n voo rfilosofische

Griek) is alleen iema nd voo r zover h ij deel uitmaa kt van zijn verwantschepsgroep.

zijn sibbe (Duits: Sippe, vgl. Enge ls: sibling). De samenhang daa rmee is zo absol uut,

dat niem and op zichzelf kan bestaan. " Gebeurt hem dat wel. dan ver lies t hij zijn

menseli jkh eid en wor dt een wolf, ee n neiding.

Alleen een verwant is een mens. Het doden van een verwant is een schande - van

een ander wel of geen echt problee m."

Van som mige historische gebeurtenissen is het du idelijk dat zij van in vloed zijn op

de gang van het betekenisgebeuren.

In de verhouding tussen oost en west, Or tent en Occide nt , is de slag bij Thermo

pylae van beteken is geweest: aan de vers preid ing van de Azransche taal en bete ke

nis we reld is ee n halt toegeroepen.

In de verhoud ing tussen het noorden en hel zuiden van Europa , het septentriona le

en het merid ionale, is de slag bij het varusdal. de Hermannsschlacht, van beteken is

geweest. In die slag werden de Romeinen vern ietig d door de Germanen. De

Romeinen en het Roma anse hebben zich niet vers preid ten noorde n en oosten van

de Rijn.

Dit is gee n aan leiding voor Germaanse nostalgie, maar voor het nuchtere be den

ken van het eigene dat van deze slag is overgebleven .

Dat is n iets van Romeine n of Germ anen, niets van helden of historische bewegin

gen, maar alleen de Germaanse taal (Braga) d ie he mel en aarde op haar eigen

manier ontsluit.

Nie mand heeft d it beter geweten dan de d ich ter d ie het eigene van de Duitsers

gezocht heeft, als het moeilijkste, dat he t laatst gevon den wordt, als het lukt.

Hö/derlin:

Wir reisten dann

Hinein in cndre Geqe nden. ins Land

Des Varust hals, dort bei den dunkeln Schatten

Der wilden heiJ'gen Bergen lebten wir,

Die Somme rrege durch, und sprcchen geen

Von Helden, die daselbst qewohnt, und Göttern.

so
W. G rÖnb~çh. Kultu, "nd

Rtl inion del rjermenen. Band I,

p ·4 '-
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ver houdi ng tussen he t eigene en het vreemde, waarbi j de taal haar eigen huis blijft

bewonen en ik begeer d aarmee bevr iend te rake n door in te gaan op het uitnodigende

erva n. Nade n ken is he t betreden van d it hu is dat voor m ij onbewoonbaar is. Daarin

vind ik ee n altijd wijkend oord binnen het gehee l van de wereld, ged ragen door de aar

de,overwelfd door de hernel .

Ten slon e.

In de Germa anse tale n, waaronder de m ijne, daar speelt de d ubbelzinnighe id van

het woord grond.

Grond betekent, net als het Romeinse fundamenturn,de basis ofgro ndslag van iets.

Beginsel va n toereikendegrond ver taalt principium reuonrs.

Tegel ijkertijd is de Germa anse grond ook bodem ofaarde.

Dat kan m ij te den ken geve n, nam elijk dat alle gronden d ie ik geef mij m ijn grond

nog niet geven.

De filosofie was alt ijd radicaal. Zij boorde haar wo rtels in het zoe ken naar grond,

ratio.

De alge meen geldige Latijns-Ro meinse ratio is van de grond als aarde niets beken d .

Herdegger: Descar tes' boom van de filosofie wortelt in onbekende grond .

Dat is het gronde rige waar de metafysica en de daaraan on tsproten wete nsch ap van

afgewe nd zijn - dankzij hun Roma anse taal.

De grond is grond voorde wortel. Die vergeet zichzelf in degrond ren gunsle van de

boom. Ook wanneer de wortel zich op zijn eigen manier ove rgeeft aan het element

van de bodem, blijft hij de boom toebehore n. Hij verkwist zijn element en verkwist

zichzelf daarin. Als wortel wendtzij zich niet tot de bodem. "

Er is gee n sprake van da t ik in m ijn den ken de grond ervan zou kun nen omvatten.

Maar : zo nu en dan hesef ik mij n ech ie grond - dat di e van m ij is afgewend.

Dat is hel eigene van de Germaanse taal als stam ofafstam ming: d ie blijft zich zelf

vree md, doordat de stam wordt gedragen door een grond, ee n oorsprong of her

komst, die er als zodan ig van is afgekeerd.

44

o
m

•m
<-o
•oo
•,
c,,
m
•

"Heidegger, WiME, p. '96: Der

Grund i~ Grund fur d ie Wua el :

in ihm vergiftl ste sich zugun·

~ t e n de, BJume s. Die Wurzel

geho rt auch dann noch, wenn

ste ~ich n;lÇh ih rer Wei' e dem

Ele me nt des Bod ens an hel m

gibt. dem BJum . Sie versçhw en ·

del ihr Element un d och selb sr

auf dresen . Sie keh rt sich als d ie

Wurzel nic ht an den Boden .
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