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sterven betekent: kunnen niet kunnen verdwijnen en het 
eigen tekort kunnen uithouden. Enkel door het eigen tekort 
te kunnen uithouden, kan men het tekort in de Ander uit-
houden en die afstand tot de Ander bewaren die noodzake-
lijk is om hem een Ander te laten zijn. Dit wil zeggen, niet als 
drager van iets wat mij aanbelangt (het banale exotisme van 
de ‘goede wilde’), noch van iets wat mij bedreigt (het racisme 
van de ‘slechte wilde’), maar van iets wat ik erken omdat ik 
het herken en het ook in mij erken. Dit betekent niet dat ik 
en de ander gelijkwaardig zijn en dat ik zonder een dergelijk 
relativisme ten aanzien van de ander zou tekortschieten. 
Het is pas door in te zien dat hetgeen de ander denkt of doet, 
voor mij absoluut geen mogelijkheid is en door dat inzicht te 
verbinden met hetgeen eerder over het tekort gezegd werd, 
dat ik een houding van tolerantie zal kunnen aannemen, 
d.w.z. van diegene die, ook al beschikt hij over de middelen 
om hetgeen zijn goedkeuring niet wegdraagt te verhinderen, 
daar toch van afziet34. 
Een dergelijke tolerantie, zegt Lévi-Strauss aan het einde van 
een essay dat men alleen met veel onwil als een pleidooi voor 

het multiculturalisme kan lezen, is allesbehalve een contem-
platieve houding: ‘Het gaat om een dynamische attitude die 
hetgeen wil zijn voorziet, het begrijpt en bevordert. De diver-
siteit van de menselijke culturen ligt achter ons, rondom ons 
en voor ons. De enige eis die wij haar zouden kunnen stellen 
– eis die voor elk van ons overeenkomstige verplichtingen 
schept – is dat zij gestalte moet krijgen in vormen die tot een 
wederzijdse grotere edelmoedigheid bijdragen’35. Wat wij 
nodig hebben, is dus een terugkeer naar de generositeit en 
niet naar de Beach Boys. Want het laatste wat de weduwe, de 
wees of de verpauperde en bijna verdwenen andere cultuur36 
van mij verwacht, is een reeks ‘goede vibraties’, zij het dan 
transculturele. Zij appelleren aan mijn generositeit. Niet om 
hun tekort te vullen en te lenigen maar om het te vergroten, 
of het te beletten te verdwijnen door hen eindelijk in een 
positie te brengen waar zij iets hebben wat ik ook heb en wat 
toch van mij verschilt. De mensheid in de ander respecteren 
betekent de ander afhelpen van zijn tekort aan tekort door 
hem in zijn ‘sterven’ bij te staan en hem tenminste niet zijn 
‘dood’ te ontnemen. 
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