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Wie in het~ijdperkvan de afgeslankte 
universiteit nog twijfels mocht koeste- 
ren over het gewicht van de dissertaties 
die dat zou opleveren, mag zich inmid- 
dels gerustgesteld weten. Het was de af- 
gelopen jaren hard doorlezen voor wie 
ach  een beetje op dehoogste wenste te 
houden. Laurens ten Kate over Bataille, 
Joep Dohmen over Nietzsche, Theo de 
Wit over Carl Schmitt: het waren alle- 
maal even doorwrochte als omvangrijke 
werkstukken, en hiermee is de hjst nog 
lang niet volledig. Maar geen ervan was 
zo verpletterend als de studie Door 
schp bewogen waarop Henk Oosterling 
vorig jaar in Rotterdam promoveerde. 
Niet alleen de fysieke omvang van het 
boek, maar ook de inzet en reikwijdte 
van de verhandeling zelf dwingen oot- 
zag en een zekere huiver af. Misschien is 
dat de reden waarom het boek tot nu 
toe - op een recensie in Nexus na - nau- 
welijks is besproken. Waar te beginnen 
(en waar te eindigen?) met de bestor- 
ming van zo'n ongenaakbaar en onaf- 
zienbaar werkstuk? Misschien mag 
Oosterling troost putten uit de weten- 
schap dat ook Hegel soms jarenlang op 
bespreking van zijn boeken moest 
wachten. 

Die overeenkomst is enigszins iro- 

nisch, want Hegel is Oosterlings groot- 
ste tegenspeler - meer nog dan Haber- 
mas, die in het boek weliswaar uitvoerig 
de oren wordt gewassen, maar die toch 
minder dan Hegel als boegbeeld van 
een filosofische tradine mag optreden. 

Wat Oosterling bestrijdt is de tradi- 
tie van het Absolute Weten: het filoso- 
fisch project waarin her denken preten- 
deert de gehele werkelijkheid te kunnen 
doorzien en omvatten, zichzelf in zeker- 
heid te kunnen funderen en daarmee in 
beginsel in staat te zijn een onaanvecht- 
bare en enige waarheid te kunnen uit- 
spreken. Tegenover deze drie uitgangs- 
punten constateert Oosterling dat de 
filosofie zichzelf nu juist met kan fun- 
deren, maar bij elke poging daartoe in 
aporieen verzeild raakt; dat het denken 
bij elke conceptnalisering minstens 
evenveel van de werkelijkheid moet ver- 
geten of uitsluiten als het in begrip vat; 
en dar de waarheid dientengevolge 
nooit Ã©Ã en in principe afrondbaar, 
maar principieel meervoudig en onvol- 
tooid is Anders gezegd: het onder- 
scheid tussen zijn en schijn kan geen 
funderende rol worden toegekend Hij 
spreekt daarbij niet louter uit eigen 
naam, maar laat zich inspireren door 
Nietzsche en de door hem (in meer of 



Knisis 68 mindere mate) beinvloede differenrie- 
denkers Foucauk, Derrida, Deleuze1 
Guartari en Lyotard. 

Met de laatsten denkr Oosterling in 
de richting van een ander soort filosofie 
dan datgene wat Heidegger ooit, enigs- 
zins simplificerend, de metafysica heeft 
genoemd. Juist Hegel is daarbij voor 
Oosterling als tegenspeler interessant, 
omdat hij het wijsgerigbelangvan de 
schijn, die al eerder door Kant als con- 
stitutief moment in zijn transcenden- 
taalfilosofie was geintroduceerd, wel de- 
gelijk onderkende, maar deze ten slotte 
toch weer recupereerde in zijn Absolute 
Weten. Dit verontrustende element van 
de schip, dat sinds Plato voortdurend 
buiten de filosofie geworpen was, werd 
door Hegel op een veel intelligentere en 
daarmee effectievere wijze filosofisch 
geliquideerd, en precies dat maakr hem 
tot de prikkelendste exponent van de 
traditie van het Absolute Weten. 

Oosterhngs studie kent drie historische 
hoofdmomenten: I) het idealisme van 
Kant en Hegel, dat behandeld wordt in 
een reeks 'excursies' die enigszins onge- 
lukkig door de eerste tweehonderd 
bladzijden van de hoofdtekst zijn heen 
geweven; 2) de reactie van Nietzsche 
daarop, die het eerste deel van het boek 
beslaat; 3) de doorwerking daarvan in 
de Franse differentiefilosofie, die her 
rweede, en grootste, deel van her boek 
n beslag neemt. Om de verdiensten van 
deze differentiefilosofie is het Ooster- 
ling uiteindelijk te doen. Van haar ver- 
wacht hij een wijsgerige doordenkmg 
van de hedendaagse maatschappelijke 
realiteit, waarin zijn en schip - Ooster- 
lingverwijst daarbij onder meer naar de 
nieuwe media en de cultus van het li- 
chaam- immers steeds meer in elkaar 
overgaan; een denken dat -volgens de 

oude Hegeliaanse formulering - beter 
dan de metafysische traditie in staat is 
het heden tot begrip te brengen. De 
grootste uitdagingwaarvoor Oosterling 
daarbij komt te staan, is het verwin te 
weerleggen dar de differentiefilosofie 
slechts een nihilisme zou behelzen en 
geen ethische of politieke relevantie zou 
bezitten. In feite is het hele boek Ã©Ã 
lange voorbereiding op de weerlegging 
van dit bezwaar. 

Daarin slaagt hij zonder moeite, 
maar met zonder nieuwe vragen op te 
roepen. De morele betekenis van deze 
aandacht voor het verschillende of het 
andere toonr zich in de imperatief 
voortdurend bedacht te zijn op automa- 
tismen van uitsluiting, die - aldusleert 
de kentheorie van Nietzsche - in het 
denken nu eenmaal net zo onvermijde- 
i j k  zijn als in de praktische gedaanten 
(wet, gemeenschap) waarin dit denken 
zich verwerkelijkt. De ethiek (en poli- 
nek) van de differentiefilosofie komt 
zodoende neer op een vorm van be- 
hoedzaamheid en bescheidenheid, die 
Oosterling ook buiten de differentief- 
ilosofie in het denken van Cornelis Ver- 
hoeven aantreft. 

Dat is geen geringe boodschap, maar 
ze heeft noodzakelijkerwijs altijd de 
vorm van een amendement Tot be- 
hoedzaamheid noodt men iets of ie- 
mand die daartoe eigener beweging nier 
geneigd is en die zich, om Oosterl~n~s 
titelaan te halen, lomer door 'xenofobe 
rede' laat leiden. Dat her denken daar 
regenover aanhoudend wordt herinnerd 
aan het verschilmet het andere dat daar- 
in vrijwel vanzelf verdwijnt, is een re- 
rechte en hoognodige aanvulling. Maar 
een dergelijke herinnering heeft slechts 
zin tegen de achtergrond van her pri- 
maar van het zelfde of de identiteit, zo- 
als het recht van het vreemde altijd op- 



geeist wordt ten overstaan van een ge- 
meenschap. Aan beide categoriein 
(identiteit, gemeenschap) besteedt Oos- 
terling wel enige aandacht, maar steeds 
in het licht van hun noodzakelijke ver- 
houding tot het andere, niet i11 hun 
hestaanswijze en mogelijkheidsvoor- 
waarde m zichzelf. Zeggen dat identiteit 
altijd het andere veronderstelt, is im- 
mers iets anders dan te laren zien hoe 
vanuit de differentie (en dat is Ooster- 
l ing~ primaire' categorie) een identiteit 
of gemeenschap denkbaar is. 

Dir probleem, dat ook al het pro- 
bleem van Nietzsche was en dat door- 
werkt in de hele differentiefilosofie, ver- 
oordeelt die laatste rot een parasitaire 
posine die door de vroege Derrida on- 
der het hoofd 'supplementariteit' nog 
werd erkend. Ook Oosterling geeft dit 
parasitisme stilzwijgend toe waar hij de 
werking van de differentiefilosofie met 
een guenlla vergelijkt. Hij heeft onge- 
twijfeld gelijk, wanneer hij mÃ© Derrida 
constateert dat de wet, als een van de 
meest geprononceerde instanties van 
'metafysische' rationaliteit, zichzelf uit- 
eindelijk niet anders kan funderen dan 
met een beroep op een primaire en 
stichtende gewelddaad, zoals ook de ra- 
tionaliteit zichzelf slechts kan funderen 
op grond van een proclamatie die zich- 
A f  met meer rationeel kan veranrwoor- 
den ... en dus niet funderen. Maar deze 
constatering, die Oosterling een aporie 
zal noemen, betekent nog niet dat de 
wet vanaf dar ogenblik slechts m ter- 
men van geweld, de rationaliteit slechts 
in termen van irrationaliteir, of idenri- 
teit slechts in termen van alteriten kan 
worden gedacht. Er ontstaat bq deze 
'vuurslag' van de redelijkheid wel dege- 
lijk iets nieuws met een eigen aurono- 
mie, wat door de filosofie dan ook op 
zijn eigen termen denkbaar moet wor- 

den gemaakt - waarna men vervolgens R F ~ E N ~ I P ~  

desnoods op deverborgen aporie en 
contradicties daarin kan wijzen. 

In feite thematiseert Oosterling dezelf- 
de problematiek wanneer hij de filosofie 
(terecht) voor verwarring met de litera- 
tuur wil behoeden en daarbij (wederom 
terecht) de positie van Baudrillard af- 
wijst. De filosofie, aldus Oosterling, be- 
zit haar distinctieve kenmerk in het feit 
dat zij een relatie met de waarheid he- 
houdt. Tegen de achtergrond van het 
eerder opgeheven onderscheid tussen 
zijn en schip wordt een dergelijke rela- 
tie echter bijzonder moeilijk denkbaar. 
De poging waarin Oosterling deze (bij 
Baudrillard doorgesneden) band bij 
Derrida en Deleuze plausibel en zicht- 
baar tracht te maken, is dan ook niet 
erg overtuigend. Het heeft er alle schim 
van dat de idee 'waarheid' voor de diffe- 
rentiefilosofie slechts denkbaar is met 
behulp van de 'metafysische' positie die 
zij amendeert en dar ookzijzelf uitein- 
delijk slechts dankzij deze metafysica 
kan spreken. Dat zou betekenen dat 
haar positie onherroepelijk secundair 
of, Nietzscheaans uitgedrukt, reactief is. 
Dat houdt tegelijk m dat zij als zelfstan- 
dige filosofische activiteit niet kan be- 
staan. 

Dar is op zich nier rampzalig, want 
de wijsheid die Oosterling uit de be- 
kommernissen van de differentiefiloso- 
fie aan het licht weet te brengen is be- 
hartenswaardig genoeg. De filosofische 
boom die zich daarmee zou verheffen 
zou weliswaar radicaalgespleten zijn 
tussen een metafysisch-rationalistische 
stam en een differentiefilosofische ma- 
retak, die zich nimmer tor elkaar laten 
herleiden, maar voor een filosoof die 
het verschil hoog in het vaandel voert, 
hoeft dat geen afschrikwekkend voor- 



K ~ i s i s  68 uitzicht te zijn. Het nieuwe van de dif- 
ferentiefilosofie zou minder komen in 
de vorm van een revolutie dan in die 
van een 'bekering van het hart' van de 
rationaliteit: een vroomheid die de door 
Oosterling aan haar ontlokte bood- 
schap van bescheidenheid niet misstaat. 
Maar Oosterling lijkt wel degelijk mÃ©Ã 
te willen. Meer dan een bekering van de 
ratio gaat het bij hem om een revolutie 
daarvan, die een nieuw njdperk opent. 
Voor Oosterling behoort de differen- 
tiefilosofie tot een ander soort van erva- 
ring (waarin, zoals we zagen, het weg- 
vallen van de tegenstelling tussen zijn 
en schijn emblematisch is), waarvan dit 
denken de wezenlijke uitdrukking 
vormt en waarvan het dan ook op eigen 
kracht de denkbaarheid moet verzeke- 
ren. 

Dat vraagt, zo merkt hij meermalen 
op, ook om een geheel andere stijl in de 
filosofie, waarvoor hij zowel de aforis- 
nek als de essayistiek goede kanshebbers 
acht. Het is misschien aan dit laatste te 
danken dat Oosterling in het essayis- 
nsch werk van Verhoeven zulke goede 
aanknopingspunten kan vinden. An- 
ders dan Oosterling blijft Verhoeven 
daarbij echter ver van (ann-)metafysi- 
sche speculaties en bedrijft hij een ob- 
serverend soort bespiegeling die zich 
niet afvraagt hoe de werkelijkheid onto- 
logisch in elkaar ZIE, maar wel hoe een 
mens met enige aandacht voor het eigen 
bestaan dit leven ervaart. Laat men de 
ironie de vrije loop, dan zou men daar- 
bij van een oppervlakkigheid uit diepte 
kunnen spreken, zoals Nietzsche die zo 
graag zag. 

Bij Oosterling wiekr de speculatie 
daarentegen zeer hoog op en gaat het 
denken zeer diep, terwijl juist deze op- 
pervlakkigheid bij hem afwezig is. Als 
men de in dit boek gehanteerde stijl en 

toonhoogte zou moeten kenmerken, 
dan zijn het die van een metafysische 
verhandeling. Dat geldt voor de merk- 
waardige veronachtzamingvan het me- 
dium (het schrift), dar Oosterhng han- 
teert alsof het eigenlijk niet bestaaten 
zichzelf m de mededeling uitwist, en 
ook voor de wijze waarop de tekst is in- 
gedeeld en opgebouwd. Maar het geldt 
misschien nog wel het frappantst voor 
de wijze waarop Oosterling zijn impo- 
sante historische overzicht ten tonele 
voert. Zowel de geschiedenis - van 
Kam en Hegel rot heden - als de be- 
langrijke differentiedenkers met wie 
hij meedenkt, zijn opgenomen in een 
dynamiek waarvan de eenduidigheid 
slechts marginaal (en dus berekenisloos) 
door dissidenten wordt doorkruist en 
waarin zich zodoende ook een zekere 
historische noodzaak lijkt te onrvou- 
wen. Met een meesterschap en kennis 
van zaken waarvoor men niet anders 
dan de grootste bewondering kan voe- 
len, neemt Oosterling in dit boek de 
recente geschiedenis van de continen- 
tale filosofie op in Ã©Ã grote beweging 
waarin de neuzen die er werkelijk toe 
doen eenduidig in dezelfde richung 
wijzen: die van de revolutionering van 
de identiteitsfilosofie door het differen- 
tiedenken. 

Nadat Oosterling zijn afzetpunt bij het 
Duitse idealisme heeft gekozen, Inkt hij 
de logica daarvan met Ã©Ã laatste Auf- 
hebungzowel rot haar ironische hoogte- 
punt als haar eindpunt te willen voeren. 
Voortaan zal de filosofie anders moeten 
zijn (aforistisch, essayistisch), maar 
daartoe moet nog een laatste 'metafysi- 
sche' manoeuvre worden uitgevoerd, 
waarin het ~orspronkelijke gebaar van 
Hegels PhÃ¡nomenologz tegelijk wordt 
herhaald en ongedaan gemaakt. Door 



schim bewogen is een boek waarboven 
geschreven staat: 'EÃ©ntj dan nog, om 
het af te leren'. Dar zijn, niet toevallig, 
b ~ j n a  letterlijk dewoorden waarmee 
Oosterling in Rotterdam zijn verdedi- 
ging afsloot en waarmee hij ookzijn 
voorwoord besluit: 'We moeten nog 
veel, heel veel afleren', 

BIJ rokers heeft zo'n laatste keer'om 
het af te leren' meestal weinig effect en 
ik vrees dat ook dit koningsgambiet van 
Hegel-contra-Hegel weinig meer dan 
een subtiele voortzetting van het voor- 
afgaande belooft. Ik geloof, met andere 
tvoorden, niet m een fundamentele om- 
mekeer in de filosofie, al is de beke- 
ringsboodschap die Oosterling aan de 
differentiefilosofie ontlokt mij zeer dier- 
baai. De wil om de incongruentie van 
de weikelijkheid te denken (en dat is de 
pnmaiie inzet van de differentiefiloso- 
fie) staat echter niet Ã©Ã filosofisch ont- 
werp toe, ook al zegt dat zelf een filoso- 
fie 'van de differentie' tezqn, maar 
vraagt altijd om minstens twee ontwer- 
pen. Dat betekent, minimaal, dar we 
het mer'metafysica' zullen moeten blij- 
ven stellen, met alles wat dar inhoudt: 
de idee van 'de' waarheid, het prÃmaa 
van de identiteit:, en dus ook her oor- 
deel dat onherroepelijk insluiting Ã© 
uitsluiting met zich meebrengt, 

Maar waarschijnlijk is dat vooruit- RFCFNSIES 
zicht nog veel re simpel, zoals ook de 
Heideggenaanse terugblik die vijfen- 
twintig eeuwen filosofie tot Ã©Ã grond- 
fout herleidde te simpel was. EÃ© me- 
tafysica is er al net zomin als er in het 
verleden ooit een metafysica was die 
werkelijk dacht haar eigen grondvesten 
te kunnen leggen en inzake de waarheid 
her laarsre woord te spreken. Elke (of 
vrijwel elke) metafysica is doortrokken 
geweest van twijfel en het meer of min- 
der acute besefvan het eigen onvermo- 
gen, al was het maar omdar ze om zich 
heen ookzo veel andere metafysica's zag 
struikelen. Als de waarheid vele stem- 
men heeft, dan heeft ook de metafysica 
in het verleden gesproken mer een poly- 
fonie waarin zij haar eigen besef van dif- 
ferentie verdroeg en die alleen onhoor- 
baar blijft voor wie haar te zeer naar de 
letter neemt. De twintigste eeuw heeft 
dat laatste, onder invloed van Heideg- 
geriaanse en Nietzscheaanse achter- 
docht, waarschijnlijk te veel gedaan, 
Er ligr voor de filosofie van de differen- 
t nog een schone taak, wanneer zij 
haar eigen ethiek op zichzelf toepast: de 
oren opnieuw af stemmen op de meta- 
fysica om ook dezevan haar uitsluiting 
te verlossen. 


