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In het NRC/Handelsblad van 21 november 1992 schrijft Ani1 Ramdas dat we op natio- 
nalisme, racisme, vreemdelingenhaat en wat zich op het moment nog meer manifesteert 
aan onzindelijk denken en handelen, geen verfijnde en subtiele theorie'n moeten losla- 
ten. We moeten het in plaats daarvan ontmaskeren als wat het is: onfatsoenlijk gedrag. 
Tegenover onfatsoenlijk gedrag past, zo betoogt hij, slechts het verbod. Bepaalde zin- 
nen mogen niet worden uitgesproken, bepaalde daden niet worden verricht. Ramdas' vi- 
sie is ongetwijfeld tot stand gekomen onder de druk van de omstandigheden. Subtiele 
verhandelingen over de achtergronden van het onzindelijk denken en handelen hebben 
slechts zin als er tegelijkertijd adequate maatregelen tegen worden genomen. Nu een deel 
van de overheid zelf ook zinnen uitspreekt die niet mogen, zien kritische intellectuelen 
zich voor een dilemma geplaatst. (1) Moeten zij op veilige afstand doorgaan met het ge- 
weld te analyseren of moeten ze hun energie richten op het tegengaan van geweld? Heeft 
een analyse van nationalisme en vreemdelingenhaat nog zin zonder adequate maatrege- 
len? Kan inzicht in de verschijnselen de druk op de overheid om maatregelen te nemen 
vergroten? 

Deze vragen indachtig presenteren wij in dit artikel de idee'n van Cany van Bruggen 
(1881-1932) over de achtergrond van collectiviteiten zoals ras en nationaliteit. Haar fi- 
losofische en politiek-ethische gedachten vinden we in Promelheus (1919). De Grond- 
gedachte van Prometheus (1924) en in De Zei/vermommi'ng van het Absolute, dat na 
publicatie in Groot Nederland (1921) in gewijzigde vorm als boek is uitgegeven onder 
de titel Hedendaagsch Fetischisme (1925). Het is in het korte bestek van dit artikel niet 
mogelijk om ook m te gaan op het literaire werk van Van Bruggen, waarmee ze in bre- 
de kring veel beroemder is geworden. Zelf beschouwde ze niettemin haar literaire werk 
als secondair en als een illustratie van haar filosofische gedachtengoed. 

In Van Bruggens werk komt de discrepantie tussen handelen en denken sterk naar 
voren. Hoewel deze discrepantie niet wordt opgelost kunnen haar inzichten - met name 
in de verhullende werking van de taal - in elk geval bijdragen aan de herkenning van bo- 
vengenoemd onfatsoenlijk gedrag. In Hedendaagsch Fetischisme geeft Van Bruggen een 
analyse van fenomenen als nationalisme, patriottisme en kleinburgerlijk provincialis- 
me. De symptomen van dergelijke fenomenen vinden we volgens Van Bruggen in het 

1 Wij doelen hier op de discussie over illegale buitenlanders die in de nasleep van de ramp met 

Boeing 747 van El Al m oktober 1992 ontstond 



taalgebruik. Nationalisme en vreemdelingenhaat berusten tot op grote hoogte op de wij- 
ze waarop in de taal dingen samengebracht en samengehouden worden. 

"Het incidenteel zich tezamen bevindende wordt als het essentieel tezamen behorende 
opgevat, tussen het toevallig aanklevende en het met het wezen samenhangende 
[wordt] geen onderscheid gemaakt." (2) 

Het is opmerkelijk dat Van Bmggens werk in de Nederlandse filosofie, sociologie en 
taalwetenschap zo weinig systematische aandacht heeft gehad. Misschien was het zijn 
tijd te ver vooruit; misschien ook bood het door zijn in zekere zin defaitistische strek- 
king te weinig aanknopingspunten voor schoolvoming. 

Van Bruggens denken bevindt zich aan gene zijde van de ideologie'n die gedurende 
het eerste driekwart van deze eeuw ingezet werden om nationalisme en vreemdelingen- 
haat te bezweren, te weten de liberale en de socialistische. In de liberale visie zijn natie- 
staten voldongen feiten. Naties gaan niet terug op wezenskenmerken; natie-staten be- 
slaan slechts in historische zin. De indeling van de wereld in natie-staten wordt niet ge- 
legitimeerd door een ideologie die de verschillende staten van een meer dan historisch 
fundament voorziet. In de liberale optiek op de natie is er plaats voor gepaste nationale 
trots die er uit bestaat het nationale erfgoed te behouden, de ontwikkeling van de natio- 
nale taal en literatuur te stimuleren en bedreigingen van buiten (militaire, economische 
en tot op zekere hoogte ook culturele) af te weren. Het is niet duidelijk waar gepaste na- 
tionale trots ongepast wordt, of in extreem nationalisme overgaat. De uitdrukking ex- 
treem nationalisme geeft al aan dat er nationalisme in graden is. Enig nationalisme is 
geoorloofd, maar het moet niet overdreven worden. 

In de socialistische ideologie vinden we een duidelijkere verwerping van het nationa- 
lisme. Het nationalisme wordt voorgesteld als een verkapte burgerlijke ideologie, waar- 
in nationalistische sentimenten gebruikt worden ten behoeve van de versterking van de 
heersende burgerlijke en aristocratische klassen. Versterking van het socialistisch idee- 
&goed en vestiging van politieke macht zou er toe leiden dat het nationalisme de wind 
uit de zeilen wordt genomen. Nationalisme is zo getypeerd als een historisch verschijn- 
sel dat met de vestiging van een socialistische staat vanzelf zal verdwijnen. Ook in de 
socialistische ideologie zien we dus dat taal, Hoed en bodem' opgevat worden als hij- 
komstigheden, die in bepaalde historische constellaties betekenis krijgen, maar die niet 
identiteitsbepalend zijn. 

Van Bruggen volgt in haar afwijzing van het nationalisme geen van beide ideolo- 
gieen. Haar kritiek op de liberale benadering van het nationalisme is, dat ontkenning 
van het ~ e ~ h i j n s e l  het niet doet verdwijnen; voorts laat zij zien &t ook de zogenaamde 
gepaste nationale trots bedenkelijke trekken vertoont. Haar kritiek op de socialistische 
benadering van het nationalisme is gericht op de aanname dat er een niet-ideologische 
gemeenschap (de goede gemeenschap) zou kunnen bestaan. 

2 Van Bruggen, Hedendaagsch Fatischisme Herdruk Amsterdam 1975, p 24 



Collectiviteit als illusie 
Als autodidact in de filosofie zet Van Bruggen zich sterk af tegen de academische filo- 
sofie - in Nederland in die tijd vertegenwoordigd door de Hegeliaan Bolland - omdat deze 
te verstarrend zou zijn ten aanzien van het eigen denken. Nergens in haar werk hanteert 
Van Bruggen de academische gewoonte van de verantwoording middels bronvermeldin- 
gen en voetnoten. De lezer herkent in haar werk echter zowel een Hegeliaanse als een 
Nietzschiaanse inspiratie. Evenals Hegel beschouwt Van Bruggen de geschiedenis als de 
noodzakelijke zelfontplooiing van het Ene, het Absolute, waarin zich het conflict 
tussen individu en collectiviteitmanifesteert. Dit conflict kan evenwel niet op dialecti- 
sche wijze worden opgelost, want uit het streven naar synthese kristalliseert zich, vol- 
gens Van Bruggen, altijd een nieuw dogmatisme. (3) Ze bekritiseert Hegel dan ook 
voorzover deze "de zichtbare eenvormigheid van de staat" als uitdrukking van het Ene 
begrijpt. (4) Voor Van Bruggen kan deze eenheid slechts gedacht worden, niet worden 
uitgedrukt: "Haar schijnbare uitdrukking is in waarheid haar spotvorm." (5) 

De eenvormigheid, elke vorm van collectiviteit, beschouwt Van Bruggen als een 
'noodzakelijke zelfvermomming' van het Ene. Ook het zichzelf een eenheid wanend 'ik' 
is voor Van Bruggen een illusie. Die illusie, of noodzakelijke vermomming, is een ge- 
volg van de triomf van de levensdrift. Deze door Van Bruggen als rede- en zedeloos om- 
schreven levensdrift, ook wel distinctiedrang genoemd, triomfeert over de door Van 
Bruggen als redelijk en zedelijk omschreven eenheidsdrang. Deze eenheidsdrang noemt 
ze ook wel doodsdrift. 

Distinctiedrang en collectiviteit horen dus bij elkaar. Dit is op het eerste gezicht 
contradictoir: ze lijken elkaar immers eerder uit te sluiten. Van Bruggen maakt echter 
een subtiel verschil tussen het onderscheiden en de onderscheiding. De levensdrift wil 
wel de gefixeerde onderscheiding, maar niet het onderscheiden, want het onderscheiden 
als activiteit van de rede is een voortdurend opheffen, een permanente kritiek. Het on- 
derscheiden, in tegenstelling tot de onderscheiding, betreft de opheffing van het samen- 
vallen van iets of iemand met zichzelf. Dit opheffen vertoont overeenkomsten met de 
Hegeliaanse Aufiebung: het samenvallen met zichzelf wordt vernietigd, alsook op een 
hoger plan bewaard. Van een echte verzoening kan evenwel voor Van Bruggen slechts 
sprake zijn in een momentane ervaring. 

Tussen de distinctiedrang/levensdrift en de eenheidsdrangdoodsdrift bestaat een onop- 
hefbare snijd, die getuigt van de 'zelfweerstreving van het Ene'. Het Ene kan zich im- 
mers slechts manifesteren in de verscheidenheid, en de opheffing van deze verscheiden- 
heid tot eenheid betekent dus ook altijd de zelfopheffing van het Ene. In de Grondge- 
dachte van Prometheus verwijst Van Bruggen naar de identiteit van Alles en Niets via 
de metafoor van de kleur: alle kleuren tezamen vormen de volmaakte kleurloosheid. Dit 
inzicht resulteert in de gedachte: "Er is geen ander zijn dan anders-zijn." (6) Een gedachte 
die in al het filosofische werk van Van Bruggen terugkeert. Elke oorspronkelijlheids- 

3 Van Bruggen, Prometheus. 4e druk Amsterdam 1974, p 455 
4 Van Bruggen, Degrondgedachte van Prometheus. Amsterdam 1924, p 21 
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gedachte, het beschouwen van iets als een op zichzelf staande oorsprong, getuigt dan 
ook van de zelfvermomming van het Ene. Alles bestaat, postmodern gezegd, bij gratie 
van verschil. 

De zelfweerstreving van het Ene komt onder meer tot uitdrukking in het eeuwige 
conflict tussen individualisme en collectivisme, waarin beide momenten gelijkwaardig 
zijn. Niettemin lijkt Van Bruggen aan het individualisme de voorkeur te geven boven 
het collectivisme. Het betreft hier evenwel geen individualisme dat zich beroept op zelf- 
standigheid van denken en de vrije wil, want 

"De illusies van het zelfstandig willen en het zelfstandig denken komen voort uit 

een misleidend aanzien van onze hartstochten en onze energieÃ« waarin zo krachtig 
het 'ik' zich schijnt te openbaren dat het werktuig zichzelf leidend beginsel waant " 
(7) 

In het denken openbaart zich het Ene, maar altijd in vermomde vorm. Ook uit deze vi- 
sie op het 'ik' blijkt Van B ~ g g e n ~  kritiek op de, in de filosofische betekenis, rationa- 
listisch-modernistische benaderingen van het 'ik'. 

De meeste mensen kunnen volgens Van Bruggen dit afstand doen van zichzelf, de er- 
kenning dat "niemand zichzelf kan zijn" (8) echter niet verdragen. In radikale zin kan 
niemand dat. Hoe paradoxaal ook, om te kunnen onderscheiden, dat wil zeggen om te 
kunnen leven moet de uniformiteit, een of andere vorm van collectiviteit, worden aan- 
vaard. De strijd tussen distinctiedrift en eenheidsdrift vormt een bedreiging voor het be- 
staan. De uniformiteit vormt het stremmende moment tussen beide, en uit zich in 
kuddedrift. Hierbij kan men denken aan collectiviteiten als ras en nationaliteit. De op 
deze manier gefixeerde onderscheidingen vormen de vanzelfsprekende dogma's in een 
cultuur. Elke poging om een collectiviteit op een redelijke en zedelijke basis te funde- 
ren loopt uit op een teleurstelling, omdat ze wortelt in het streven naar zelfbehoud. 
Prometheus is de figuur in het werk van Van Bruggen die na een lange ontwikkeling 
tot dit inzicht komt 

In haar Prometheus schetst Van Bruggen aan de hand van literaire voorbeelden de 
geschiedenis van de op uniformiteit gebaseerde collectiviteiten in de strijd met de zich 
daarover verwonderende individuen. Prometheus is degene die vanuit het - in eerste in- 
stantie onbewuste - verlangen naar en het begrijpen van het Ene het collectieve als rede- 
en zedeloos ontmaskert. Hij wordt geboren in 'perioden van eenheidsheimwee' en rnani- 
festeert zich in de geschiedenis in verschillende gedaanten: bijvoorbeeld in de periode 
van het humanisme zijn figuren als Luther (de doener, de hervormer) en Erasmus (de 
denker) representatief. 

Prometheus neemt in het humanisme de gestalte aan van de figuur die zich afzet 
tegen dogma's, maar zijn voorkeur voor beweeglijkheid wordt nog niet tol een abstract 
idee; ze blijft zich hechten aan bepaalde concrete ethische, religieuze en wetenschappe- 
lijke onderwerpen. Hij verzet zich tegen leugen en onrecht, maar onderscheidt deze niet 

7 Prometheus a w p 7. 
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als fundamenten van elke collectiviteit als gevolg van 'de eeuwige verscheidenheid in 
eeuwige strijd'. De doeners, veel meer dan de denkers, worden geleid door de illusie van 
een realiseerbare redelijke en zedelijke wereld - een onuitroeibare illusie want ingeblazen 
door de levensdrift. Het is dan ook de tragiek van Prometheus dat hij veelal de grond- 
legger van een nieuwe leugen, een nieuw dogmatisme wordt. 
Waar men in de 17e eeuw terugvalt in versterking van de collectiviteit, vormt de 

18e eeuw een oppositioneel hoogtepunt: de Verlichting. Een hoogtepunt althans voor- 
zover deze niet gekenmerkt wordt door het naâ€¢e optimisme dat het kwaad door de rede 
te beteugelen zou zijn. 

Met het romantische verzet tegen collectiviteit lijkt Prometheus uiteindelijk de  
overwinning behaald te hebben, ware het niet dat het proces geen einde heeft en het con- 
flict nu veeleer in plaats van een zedelijk conflict een intellectueel conflict wordt. Waar 
de dogmatiek van kerk en staat heeft afgedaan, treedt nu die van de positivistische we- 
tenschap in haar plaats. De wetenschap is de theologie van de 19e eeuw, schrijft Van 
Bruggen, gelijk Nietzsche; het positivisme berust op een "katholiek instinct"! (9) Pro- 
metheus heeft hier de gestalte van de subjectieve, speculatieve filosoof tegenover de 
zich objectief wanende wetenschapper en wordt niet meer als een misdadiger beschouwd, 
maar als een dwaas. 

De moderne Prometheus is zich bewust geworden van zijn tragedie en beseft dat een 
revolutie net zoiets is als mazelen: "afgelopen wanneer de uitslag zichtbaar wordt". (10) 
Elke revolutie is de geboorte van een nieuwe collectiviteit. Of om het in meer eigen- 
tijdse termen te zeggen: het verzet tegen normalisering en disciplinering houdt het risi- 
co in uit te monden in nieuwe vormen hiervan. Deze moderne Promelheus wordt geken- 
merkt door een innerlijk conflict: hij is Hamlet (de denker) en Don Quichotte (de doe- 
ner) tegelijkertijd. Werden aanvankelijk de discrepanties tussen wereldverbeterende in- 
tenties en de uiteindelijke resultaten - het verschil tussen idee en werkelijkheid - ver- 
klaard door schuldigen aan te wijzen, danwel door zich te beroepen op het noodlot, de 
moderne Prometheus ziet de ontoereikendheid van zichzelf en anderen als 'noodwendig- 
heid'. 

" . .Comnitei t  [kan] alleen gedacht worden, zoals de Eenheid zelf enkel gedacht en 
niet uitgedrukt kan worden". (11) 

Het gaat dan niet meer om feitelijke schuld, maar wel, zo zegt Van Bruggen, om een 
ethisch verplichtend schuldgevoel Dit schuldgevoel is verplichtend vanwege de nood- 
zakelijke ontoereikendheid om het Ene, de werkelijk goede gemeenschap, ooit echt te 
bereiken. De ethische verplichting berust dus niet op een 'behoren', maar eerder op een - 
wederom in meer eigentijdse termen - ontvankelijkheid voor de ander. 

De consequentie van deze visie lijkt te zijn dat voor Van Bruggen de enige nog mo- 
gelijke houding van Prometheus die van toeschouwer is. Dit is echter geen bevredigen- 

9 De grondgedachte van Prometheus a w p 34 
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de positie, integendeel, het is een kwelling, want zijn haat jegens onrecht en leugen 
blijft bestaan. Prometheus is gedoemd om naar het als zodanig erkende onbereikbare te 
streven. De (post)moderne Prometheus is "zonder idealen, zonder hoop en geloof, drij- 
vend op zijn drang naar de daad, die zijn enigevastheid is". (12) De poging om zich aan 
deze doem te onttrekken - de weigering om te oordelen - is geen oplossing, want de zo- 
genaamde onpartijdigheid is ook een illusie. Hij is gedoemd te oordelen, wetend dat "elk 
oordeel ongegrond is". (13) 

Enerzijds getuigt Prometheus van het hoogst mogelijke inzicht, anderzijds blijft 
ookdit inzicht, evenals dat van Cany van Bruggen zelf, altijd nog een inblazing van de 
levensdrift en als zodanig ongegrond. Het gaat om de erkenning van het rede- en zedelo- 
ze in zichzelf, maar daarmee is het niet opgeheven, want de distinctie is onze "besiaans- 
grondslag". (14) 

Taal als fetisj 
In Hedendaagsch Fetischisme sluit Van Bruggen nauw aan bij de gedachten die zij in 
Prometheus ontwikkelde. Dat elke als werkelijk beschouwde eenheid op een illusie 
berust is een gedachte die in dit boek des te pregnanter naar voren komt: 

"Welke rol spelen de uit het begrip der zei/vermornming voortvloeiende dwalingen 
in wat omtrent taai als vanzelfsprekend gangbaar is? Hoe openbaart zich op dat ter- 
rein de strijd tussen Rede en Levensdrift, de verstrikkingen van de 'Ik-waan', de ere- 
dienst van het als 'ideaal' vermomd belang, het onvermogen om te (onder)scheiden. 
dat de foutieve groepering en de bizarre associatie baart f...)." (15) 

Hedendaagsch Fetischisme gaat over de wijze waarop in het taalgebruik vanzelfspre- 
kendheden ge(re)produceerd worden, vanzelfsprekendheden die we nodig hebben om te 
overleven, maar die tegelijkertijd diep onredelijk en onzedelijk kunnen zijn. Voordat 
Van Bruggen concreet over het taalgebruik spreekt, ontwikkelt ze eerst een kritiek op de 
in de filosofie van haar tijd vigerende staatsopvattingen, om daarna over te gaan op de 
functie en werking van het nationalisme. fa weerwil van de "hedendaagse fetisjen" ziet 
Van Bruggen de oorsprong van de moderne staat niet in een soevereine wilsact van 
soevereine individuen. Integendeel, de staat was er altijd al. De mensheid lijkt op het 
bijen-, bever- en mierenvolk. 

"Niet de Mens is dus het aanvankelijk-bestaande, niet dus hebben zich primitieve 
mensen tot primitieve gemeenschappen verenigd, madr de Kudde is de oorspronke- 
hjke levensvorm, zij is en was en zal zijn het geestelijke collectief-organisme, 

12 Idem, p 42. 
13 Idam, p 43 
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waarin de mens als persoonlijkheid met bestaat, waarvan hij deel uitmaakt, zonder 
zichzelf daarin te onderscheiden, zonder daarin onderscheiden (...) te zijn." (16) 

Zonder dat ze expliciet ingaat op de historische ontwikkeling van dat collectief-organis- 
me, de Kudde, stelt Van Bruggen dat vanaf de tweede helft van de achttiende eeuw het 
nationalisme zijn vorm bij uitstek is geworden. Het is echter uit de beelden die zij ge- 
bruikt om de wording van deze vorm te illustreren duidelijk, dat ze de marxistische visie 
op het nationalisme als verkapt klassebelang volgt. De bewustwording van de 'knech- 
ten' van hun mens-zijn en de steeds meer opdringende overtuiging van de fundamentele 
gelijkheid van alle mensen heeft de heersende klassen (Van Bruggen spreekt van "kas- 
ten") gedwongen van tijd tot tijd coalities aan te gaan met de onderliggende klassen. Het 
idee van een nationale identiteit die 'heer' en "knecht' omvat is de symbolische uitdruk- 
king van deze coalitie. (17) 

Over de taal, stelt Van Bruggen, worden dezelfde ficties gebezigd als over de staat. 
Ook de taal heeft zijn oorsprong niet in de individuele spreker, maar de taal was er, net 
als de staat/kudde, altijd al. De taal gaat aan de taalgebruiker vooraf. Haar ideeen verto- 
nen gelijkenis met de ideeÃ« die slechts een paar jaar voor publicatie van Hedendaagsch 
Feiischisme door Ferdinand de Saussure zijn geformuleerd. Het heeft echter nog wel 
enige decennia geduurd voordat deze algemeen geaccepteerd raakten in de academische 
taalkunde. Dat deze ideeÃ« omtrent taal ons nu bekend voorkomen moet ons niet doen 
vergeten welk een kritische positie Van Bruggen destijds jegens de heersende taalkunde 
innam. Zij heeft voorzover wij weten geen kennis van De Saussures werk gehad. De 
belangrijkste overeenkomst tussen de idee'n van Van Bruggen en De Saussure ligt in 
hun stelling dat het taalteken arbitrair is, dat taaltekens buiten het taalsysteem geen 
waarde hebben en dat slechts de onderlinge verschillen tussen taaltekens in het taal- 
systeem relevant zijn. Het hedendaags fetisjisme in de taal is voor Van Bruggen "de fic- 
tie dat woorden iets uitdrukken van wat ze bedoelen". In de hang naar een zuivere, oor- 
spronkelijke taal manifesteert zich de triomf van de levensdrift over de rede. "De taal 
. . l  is minder dan een hoop stenen, waaraan men geen waarde toekent voor en aleer de 
bouwmeester ze heeft geschikt." (16) 

Anders dan De Saussure, die zich in zijn verdere gedachtenontwikkeling toelegt op  
de beschrijving van de schikking van de tekens in het taalsysteem, richt Van Bruggen 
zich op de wijze waarop en de redenen waarom in de maatschappij de arbitrariteit van de 
tekens gemaskeerd wordt en een idealistische taalopvatting, volgens welke de taal waar- 
heid kan spreken, hoog gehouden wordt. De Saussure onderscheidde langue en parole 
en maakte de langue tot het object van de taalwetenschap; met de term parole duidde hij 
het eigenlijke taalgebruik aan, dat in zijn ogen onsystematiseerhaar en individueel is en 
daarmee geen object van wetenschappelijke studie. Bij Van Bruggen vinden we een der- 
gelijke scheiding niet. Zij zoekt niet naar de grammaticaliteit, maar naar de expressi- 
viteit van taaluitingen. De Saussure's begrippen langue en parole als respectievelijk het 

16 ldam,p46 
17 Idem, p 181-164 
18 Idem, p 149. 



systematische en het onsytematiseerbare, individuele, miskennen het systematische ka- 
rakter van datgene wat gezegd wordt (parole). Had Van Bruggen de opvattingen van De 
Saussure en taalkundigen na hem gekend, zij zon hun taalbenadering ongetwijfeld ka- 
rakteriseren als de bevestiging van de 'Ik-waan'. De Saussure rekende op zijn manier af 
met misvattingen over de taal. Hij rekende af met de mystificaties in de taalgeschiedenis 
en taalwetenschap. Niettemin crekerde hij een nieuw fetisj: het onsystematiseerbare 
spreken van vrije individuen. 

De parole zoals De Saussure die definieerde is, zou Van Bruggen zeggen, een fetisj, 
en daarmee ondergraaft zij het idee van het subject dat baas is over zijn eigen spreken. 
Hier zien we een overeenkomst lussen van Bruggens denken en dat van Jacques Denida. 
Beiden gebruiken om de werking van de taal te karakteriseren het Hebreeuwse woord 
'Schibboleth'. (19) Dit woord is vooral bekend geworden als wachtwoord, waarbij de 
uitspraak bepaalde wie wel en wie niet de Jordaangrens mocht oversteken. Van Bruggen 
en Denida wijzen erop dat de taal altijd tegelijkertijd zowel verbinding als scheiding tot 
stand brengt. (zo) 

Spotvormen en schijngestalten 
We gaven eerder aan dal Van Bruggens filosofie Hegeliaanse trekken vertoont. Ze ziet 
de mens als emanatie van het zich onderscheidende Ene, het Absolute. Zo kan ze spre- 
ken van krachten die het menselijk handelen doortrekken in plaats van de mens aan te 
merken als bron van die krachten. De belangrijke krachten die hem doortrekken zijn een 
voorkeur voor het goede en redelijke. Tegelijkertijd echter impliceert zijn levend-zijn dat 
hij erop gericht is zich te handhaven, ook tegen redelijke en zedelijke overwegingen in. 
Zichzelf te onderscheiden van de ander is volgens Van Bruggen noch redelijk en - door 
de consequenties van de onderscheiding - noch zedelijk, maar absurd Wat voor indivi- 
duen geldt, geldt ook voor de natie (de kudde). Ook hier zien we de dubbele beweging 
van enerzijds de immanente voorkeur voor het goede en redelijke en anderzijds de 
werking van de levensdrift: de neiging in de gefixeerde vorm te volharden. Het absurde, 
de levensdrift en de immanente voorkeur voor het goede en redelijke vormen in een 
soort verstrengeling spetvormen en schijngestalten van redelijkheid en zedelijkheid: 

'Eerder sprak ik over de 'spotvormen', de schijngestalten van het redelijke en van het 
edele, waarin de immanente voorkeur daarvoor bevrediging vindt zonder de aan het 
beoefenen van het redelijke en hel edele verbonden zelfophefflng " (21)  

19 Idam, p 86,107 
20 Het voert in het kader van dit artikel helaas te verin te gaan op overeenkomsten en verschillen 

tussen Van Bruggen en Derrida. Van Bruggens ideebn over taal zijn niet eenduidig Enerzijds 
heeft ze een instrumentele laaiopvatting, anderzijds is het subjsct gekenmerkt door ik-waan 

Anders dan voor Derrida lijkt het voor Van Bruggen toch ook mogelijk zich te bevrijden van het 

fetisjisme om "te leren leven in het Begrip " (Hedendaagsch Fetischisme p 234) 
21 Idem, p 159 



Het is verleidelijk om te speculeren over de reactie van Van Bruggen op de m onze in- 
leiding genoemde, actuele fenomenen. De veronderstelling dat zij - toen zij Heden- 
daagsch Fetischisme schreef - een andere opvatting van de natie tegenover zich vond 
dan wij nu is waarschijnlijk gerechtvaardigd. Maar zou zij de door velen als volstrekt re- 
delijk en vanzelfsprekend beschouwde beheerstechnieken om buitenlanders te weren niet 
ter discussie stellen? Van Bruggen wijst er op dat er geen redelijke gronden zijn te be- 
denken voor de indeling van de wereld in natie-staten. Elke legitimatie daarvan schiet te- 
kort: het is niet meer dan de spotvorm, de schijngestalte van de goede en redelijke ge- 
meenschap. 

We zeiden aan het begin van dit artikel dat Van Bi-uggens denken defaitistische trek- 
ken vertoont. Men verwijt haar dat haar kritiek niet opbouwend is. Zelf zegt ze hier- 
over: 

"De prijzenswaardigheid van affirmatie boven negatie, van opbouwen boven afbre- 
ken behoeft, karakteristiek genoeg, zelfs voor overigens kritische intellectuelen geen 
betoog. Verwijt men de besten onder hen dat ze alleen breken en niet bouwen, dat ze 
slechts slopen en ontbinden [ . J dan staan ze beschaamd en haasten zich te verzeke- 
ren dat ze zijn gekomen om te vervullen of ze beloven dat ze later voorzeker opbou- 
wen zullen." (22)  

Betekent dit dat de (post)modeme Prometheus een intellectueel op veilige afstand is? 
Carry van Bruggen heeft zichzelf zeker niet zo ervaren. Zij zag de onmogelijkheid van 
de verwerkelijking van de redelijke en goede gemeenschap, maar ze hield vast aan het 
goede en redelijke als transcendent principe. Het axioma van de immanente voorkeur 
stelt tegenover het vanzelfsprekendheidsgevoel de verwondering. Elke identificatie van 
de gedachte communiteit met een werkelijk bestaande collectiviteit leidt tot verlies van 
de kritische distantie en van de verwondering. Niettemin moet aan deze gedachte com- 
muniteit, als een transcendent principe, wel worden vastgehouden. Het is immers dit 
principe dat het genoegzaam samenvallen met zichzelf of met een groep ter discussie 
stelt en ondermijnt. Enkel de ontmaskering van een beslaande collectiviteit als illusoir, 
zonder daarbij nog vast te houden aan een gedachte gemeenschap, houdt het gevaar in te 
vervallen in een veelheid van particuliere belangen. 

Het optreden tegen onfatsoenlijk gedrag dat Ramdas als antwoord op de toenemende 
vreemdelingenhaat en het toenemende nationalisme voorstelt, is zonder dit transcendente 
principe eveneens hachelijk. Zo bezien is het dilemma dat wij in de inleiding schetsten 
maar een beirekkelijk dilemma. 

22 Idem, p 15 


