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2010, deel 3 (islam) van triptiek Abramitische mensoffers voor en door God x Lot; ‘Thabaski’ (slachtfeest Dakar Senegal Afrika); acrylverf, GVH
Jodendom

> ram/vader (deel 5)

Christendom > lam/kind (ibid.)
Islam

Gen. 22:12 (geloofstest: JHWH zegt Abram Isaak, zijn énige zoon te offeren; zoon is door ram vervangen)
Joh. 1:29, 1:36 (plot> God offert zijn éigen zoon; bloed van het lam zuivert erfzonde; Openbaring 7:13-14)

> schaap/moeder (ibid.) Soera 37-102 (Ibrahim droomt Allah’s opdracht zijn naamloze zoon te offeren> slachtfeest van het schaap)

4.0 het ‘westerse’ denklichaam
In de 6de eeuw vC denkt Anaximander de aarde als tonvormig. De aarde blijft op haar plaats door haar gelijke
afstand tot andere astronomische objecten, stelt de Ionische natuurfilosoof. Wonen de mensen op de bovenkant
van het tonvlak, dan is het archè of beginsel van het universum het ‘apeiron’, het onbepaalde, het onbegrensde
‘dat alle werelden omvat’. De elementaire oersubstantie (G hypokeimenon: drager; L subjectum; quod substat) is een
oneindige tijdloze massa die niet direct is waar te nemen, maar er toch ook niet–niet is. In De Sofist* verwijst een
xenos naar dit apeiron wanneer hij stelt dat rond elk genre van het zijnde een massa ‘zijn’ is, alsook een oneindige
massa ‘niet-zijn’ dat het niet-zijnde is, het andere van het zijnde waarmee het zijnde altijd al verstrengeld is.
In de 2de eeuw vC denkt de stoïcijn Krates van Mallos, Klein-Azië de aarde als bolvormig. Door twee
oceanengordels in vieren gedeeld, scheiden de oceanen ‘de wereld waar wij wonen’ (G oikoumene) van alle andere,
(nog) niet aan ons bekende ‘mogelijke’ werelden op-de-wereldbol. Gegeven dat toentertijd ‘de bewoonde wereld’
(nu uit delen van) Afrika, Azië en Europa bestond, sluit Krates de mogelijkheid van de/het vreemde gastvrij in.
In zijn denkruimte zijn er werelden en bewoners die zíjn oikoumene* (al dan wel nog; deel 1) te buiten gaan.
Dáár waar de bekende bewoonde wereld radicaal is begrensd door weids water, sluit Krates de/het vreemde aan
‘de wereld waar wíj wonen’ niet uit maar denkt rondom wonenden (G peroiken), tegenover wonenden (G antoiken)
en/of tegenvoeters (G antipoden) a-moreel erbij. In verlicht/modern/westers wereldbeeld verwerkelijkt de ont–
dekking van de/het vreemde naar een fenomeen en wordt binnen dé filosofie tot moreel object (deel 3).
Krates’ oceaangordeltheorie neemt in het laatmiddeleeuwse geocentrische Westen deel aan ‘phantasmata’
over dat wat aan de Occident buitenwerelds* is. Aan-de-rand van ‘ons’ wereldbeeld (L Imago Mundus) verschijnen
wederom randfiguren die als monstermensen, wilden, rassen etc. voortleven in dé Níeuwe Wereld van de rede.

*

Plato, De Sofist, 256d; noot van de vertaler (1978): “Een begrip kan vele predicaten krijgen, maar is ook van andere uitgesloten.”

*

De term oikoumene is dubbelzinnig. In ruime zin wordt er ‘de bewoonde wereld’ mee aangeduid, in enge zin ‘de beschaafde wereld’. In

het ene geval verwijst de term naar een zaak of res, zoals het oppervlak van de kogelvormige aarde (het domein waar volgens Kant onvoorwaardelijk
‘natuurrechtelijk’ bezoekrecht dient te gelden; deel 3); in het andere geval is de betekenis ontologisch (de wereld als zijnde of ens stelt onderscheid
vóór: via wij/zij denken (deel 2), uit voorzorg (deel 3). XENOS tast naar de on/mogelijkheid van ontmoeting: tussen ‘in de wereld’ en op-de-wereld.
het ene geval verwijst de term naar een zaak of res, zoals het oppervlak van de kogelvormige aarde (het domein waar volgens Kant onvoorwaardelijk
‘natuurrechtelijk’ bezoekrecht dient te gelden; deel 3); in het andere geval is de betekenis ontologisch (de wereld als zijnde of ens stelt onderscheid
vóór: via wij/zij denken (deel 2), uit voorzorg (deel 3). XENOS tast naar de on/mogelijkheid van ontmoeting: tussen ‘in de wereld’ en op-de-wereld.
*

De Griekse term oikoumene in enge zin, lijkt dat oord dat, in kantiaanse zin, wereldburgerlijk gastrecht kan ‘geven’. Reeds bij de oude

Grieken heeft de term ‘oikoumene’ een duale betekenis (deel 2), zodat de Latijnse termen terra (cognita), resp. gentis zijn overeenkomstig
verschillen. Het woord ‘oecumene’ staat daarentegen relatief los van de Griekse oikoumene (afgeleid vG oikos: t/huis). De Latijnse term oecumene
ontstond in de 16de eeuw naar humanistische concept ‘irenisme’. Erasmus be–doelde er vredelievendheid mee en wel tussen verscheidene ‘kerken’.

8ste eeuw vC:

ten tijde van Homerus, dichter

> de wereld waar wij wonen (G oikoumene)

6de eeuw vC:

ten tijde van Anaximander, natuurfilosoof

> de aarde gebed in het grenzeloze, het onbepaalde (G apeiron)

De sinds de 15de eeuw AD ontdekte Nieuwe Wereld is geen onbeschreven blad (L tabula rasa). Vele vertellingen
gaan haar vooraf. XENOS stelt dat de geocentrische narratieven van het middeleeuwse Westen (L Occident) over
de buitenwereld van de aan ‘ons’ bekende en door ‘ons’ bewoonde wereld, doorzingen in het moderne/westerse
denken en doen. Na eeuwenlang ingriffen (deel 2) ín onze habitus of onze ‘grot der gewoonten’ geïnternaliseerd,
laten middeleeuwse vertellingen toch een indruk na (deel 5). Net als het Romeins-Latijnse en Rooms-Katholieke
‘Imago Mundus’ van Augustinus (deel 1). Binnenin ónze lokale gewoonten, klinken vele geluidloze stemmen na.
Isidorus van Sevilla, Gregorius VII, de Kroniek van Neurenberg, Honorius Augutodunensis, Gautier de Metz,
Thomas van Aquino, Pierre d’Ailly en menig ander trilt in ons heliocentrisch moderne/westerse wereldbeeld.
Hét aloude Westen beïnvloedt ons ongemerkt. In onze grot der gewoonten aanschouwen we ontwikkelingen in
schimmen; schimmen van de Inquisitie, van de manvrouwverhouding, van het vreemdelingenbeleid etc.
Stemmen we hiér af op ‘wereldbeelden’ en, tussen de/het aan ons bekende en de/het ons vreemde opde-wereld. In dit geval voor en na ont–dekking der onbekende wereld die, voor óns, dé nieuwe/moderne werd.
Zo’n stemming, met Popper ‘theoriegeladen’ af–stemming, b/lijkt óók in het 18de-eeuwse denken en doen
over ‘rassen’ te gast. Een tijdruimtelijk vraagstuk dat na-ijlt in het 20ste-eeuwse vreemdelingenvraagstuk en
cumulatief in 21ste-eeuwse migratieprobleem, soit van vluchtelingen, soit van transitie naar SATELLITIC ERA.
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2014, satellitic era x intelligible tourism> axiologie> Möbius’ ring; Jerusalem, Israël, paradigma-papilionem, GVH
(ontleend aan ‘Middeleeuwse wereldverkenningen’ van mediëvist Amber Verrijcken)

Sinds het geocentrische Westen oftewel de Occident haar plaats in een kosmologisch geheel verliet, b/lijkt het
heliocentrische/moderne/westerse Westen de aarde als wereldbol globaal en mondiaal in bezit te nemen via haar
masculiene metafysica. Wandelend langs de buitenwegen*, problematiseert XENOS of de/het vreemde ‘op de
wereld’ ook een creatio van westers denken en doen is. De wereld waar wij wonen (G oikoumene) breidt uit met
een aan háár nieuwe wereld (die traditioneel bij in bezitneming tot kolonie of satelliet van de oude wordt).
Enerzijds blijkt dat er op de kogelvormige wereld, buitenwerelds aan ‘onze’ oikoumene, toch andere levende
wezens bestaan. Wezens waar ‘de’ geocentrische adamische symbolisch platronde wereld van het Westen over
twijfelde dan wel speculeerde. De vraag van XENOS geldt de waar–heid van westers denken en doen ofwel,
(daar) waar het westerse denklichaam de/het vreemde van haar eigen ‘grens’ passeert (deel 5).
Elke habitus op-de-wereld is als vanouds particularistisch (met Derrida een enclave op en om zich; deel 2).
Anderzijds meent Cheng* over dé (‘dus’) westerse versus Chinese filosofie: “Tout ce qui a été dit jusqu’ici semble
interdire de qualifier la pensée chinoise [les dialogues internes] de philosophie, titre que se réservent jalousement
les héritiers du logos, refoulant les autres prétendants sur les marges: la pensée chinoise apparaît alors comme
un stade ‘pré-philosophique’, à moins qu’elle ne soit cantonnée au domaine de la ‘sagesse’”.
Tijdruimtelijk denkt Derrida* de/het vreemde postmodern: “Hier begint het vraagstuk van de gastvrijheid
moeten we van de vreemdeling verlangen dat hij ons begrijpt en onze taal spreekt, in alle mogelijke engere en
ruimere betekenissen van het woord, voordat we hem bij ons kunnen verwelkomen? En stel dat hij onze taal al
sprak, met alles wat dit impliceert, dat hij de taal en alles wat daarbij hoort met ons deelde, zou de vreemdeling
dan nog een vreemdeling zijn, en is er in zijn geval nog sprake van asiel en gastvrijheid?”

*

Plato, Phaedrus, 227a (deel 0)

*

Cheng (1997), p.14

*

D39-40

gnostiek; Oost-Romeins christendom; emanatie van de Heilige Sophia ten bate van de Oudgriekse filosofen Socrates en Plato
humanisme; dé mens als ‘middelpunt en cirkel tegelijk’ (deel 2) van de microkosmos

e>

Oosten (L Oriënt)

gnostiek; de/het vreemde; goddelijke Sophia/wijsheid emaneert

ratio est proportio

gulden of goddelijke snede (1: 0,681)

Westen (L Occident)

humanisme; op-stand/ing van de/het ‘moderne’

ratio is taal/cognitie/humanisme

menselijke snede (1:1)

gnostiek; Oost-Romeins christendom

emanatie van de Heilige Sophia over Oudgriekse filosofen Socrates en Plato

humanisme

dé mens als ‘middelpunt en cirkel tegelijk’ (deel 2) van de microkosmos

In zover ‘de wereld waar wíj wonen’ sinds de 15de eeuw over-de-rand van de oikoumene gaat, is daarmee de grens
in de aan ons bekende ‘bewoonde wereld’ uit de herinnering verdwenen? Indien de wereld bolvormig is (zoals
Aristoteles, Krates, Ptolemaeus, Kepler, Kant, etc. menen), dan is er wiskundig geen rand noch einde. Is daarmee
de notie ‘grens’ verdwenen of wordt deze filosofisch tot een abstractie? We nemen het laatste aan.
Kant stelt bijvoorbeeld (1793), dat er wel een grens aan de réde is maar dat er geen grens is in het domein
van de natuur. Anders dan Plato die een natuur –lijk oord (G chora) als dragende van en ónder het ideale onderstelt
dat tévens het filosofische uitgewezene ontvangt, plaatst Kant dat wat bezoedeld en de maagdelijkheid der ‘rede’
ontrieft (deel 2,deel 5) áls locus en filosofische grens rondóm de rede en concentreert zijn aandacht alsdan op de
verhóúding tussen dé rede en natuur. Zodanig dat hij voor de ‘rede’ een premoderne middelpuntcirkelstructuur
aanneemt: als ware waar–heid ‘waar’. Dat wat filosofisch relevant is, is bij Kant ingebed ‘innerhalb die Grenzen
der Vernunft’, dat wat buiten die rand of grens ligt is voor de verlichte filosofie irrelevant. Ligt ‘sinds Plato’
de/het wereldse búiten het lichaam van dé filosofie als negatieve heilstaat, dan houden ‘honds intelligente
wachters’ (deel 2) de mogelijkheid van een ‘terugkeer’ (G nostos) van de/het filosofisch vreemde tegen: in een
ideale staat stoppen zij de/het vreemde tot aan-de-rand van het ideale.
Aan-de-rand van dé filosofie verschijnen er steeds weer dezelfde verschijnselen met andere namen zoals
nabootser, barbaar, monstermens, wilde, pre-adamiet, ras, vreemdeling etc. Die scheppingen zijn silhouetten van
‘iets’ waarover luchthartig (zoals Kant; deel 4) of leugenachtig (zoals Plato; deel 2) wordt gesproken. Áls silhouet
zijn deze ‘randfiguren’ steeds opnieuw in te kleuren; het ingekleurde komt en gaat als de gasten van een ideaal.
XENOS stelt dat de ‘herschrijfbaren’ de noodzakelijke maaksels aan-de-rand van de 1ste wetenschap zijn. Hier
tast dat XENOS genitivus subjectivus, naar ónze ontvankelijkheid: die in óns ‘westers’ denken en doen.

Oceaangordeltheorie

Krates van Mallos, 2de eeuw vC

Atlas de Titaan*

Grieks mythopoëtische de drager van de hemelkoepel

Oceaangordeltheorie

Krates van Mallos, 2de eeuw vC

Atlas de Titaan*

Grieks mythopoëtische de drager van de hemelkoepel

*Atlas van Farnese, 2de eeuw nC, Romeinse kopie van hellenistische sculptuur; in de 16 de eeuw gevonden bij een laat-renaissancistisch bouwwerk
in opdracht van de kunstminnende kardinaal Farnese ontworpen door dé architect van het 16 de-eeuwse Italiaanse maniërisme: Giacomo da Vignola
locatie Palazzo Caprarola of Villa Farnese

foto: https://commons.wikimedia.org/w/index.php?curid=9493420

De risicovolle queeste van XENOS ont–dekt een tussen, tussen ‘woorden en oorden’ middels het object van
dé dús westerse filosofietraditie. XENOS is een queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel van die, op en om
zich
zichzelf hoog stellende
grip
begrip
omheinende denktraditie die óver de wereld heerst,
tweeteruggetrokken,
oorspronkelijk wederwaardige
taalgenera
alsentaal
en beeld
edoch ‘op de wereld’ van geen sterfelijk verblijf wil weten: conform de Oudgriekse goddelijken (deel 1).
Woorden met oorden samenvoegen leidt tot bewustzijnsverduistering van ‘lokaal’ denken en doen: zéker als
zich blootgeeft dát moderne/westerse op-de-wereld slechts en enkel ‘particularisme’ is. De moderne/westerse
dominantie óver de wereld(bol) heeft consequentie voor allen: voorzeker in het ontgrensd SATELLITIC ERA?
XENOS tast naar de on/mogelijkheid in ‘westers’ denken en doen inzake ontvankelijkheid voor de/het
vreemde. Bevrucht (deel 1,deel 5) door reeksen van ontmoeting op-de-wereld, ontdekt die queeste dat ons
Romeins-christelijk, heliocentrisch polis-beheer-denken (deel 3), idem na de vele reeksen van ontmoeting ópde-kogelvormige-aardbol haar geocentrische/middeleeuwse angsten radicaliseert, en, dat óns denken en doen
niet mínder inert is jegens paradigmaverschuiving, dan enig ander particularisme ‘elders’.
Uit XENOS’ risicovolle tijdruimtelijke reis, b/lijkt dat óns denken en doen niet enkel dominant maar tevens
bezet is met een wonderlijk tekort aan ontvankelijkheid: óók binnen het tribale bestel van dé (‘dus’) moderne/
westerse filosofie is luttel feminiene metafysica voorhanden. Dat ontvankelijkheid ‘vrouwelijk’ resp. ‘goddelijk’
(genitivus objectivus; deel 1) is, wordt door masculiene metafysica voor sterfelijken met ‘rede’ afgedekt, resp.
door dé traditie in bezit genomen (minstens sinds Aristoteles haar zo heeft betekend en geketend). Binnen dé
denktraditie voor en door de burgerman, wordt aan mystiek en/of feminiene metafysica vooral voorbijgegaan:
monotheïstisch articuleert zij dáár háár mannelijke metafysica, ten bate van gastheerschap resp. in bezitneming.
deel 0) onderstelde ‘westers wereldbeeld’ als tabula rasa. De wereld waar ‘wij’ wonen, blijkt echter nimmer een
onbeschreven blad: ‘wij’ bereizen haar met glazen bagage waarvan de vrucht (deel 0, deel 5) of het dragende
meervoudig ontsnapt: elk wereldbeeld ‘op de wereld’ is immer een palimpsest van verschijnselen waarop oude betekenis
wordt overschreven.
grond wordt hergebruikt. Het premoderne synthetische oordeel a priori moet verschuiven, omdat ’s werelds
o p p e r v l a k

t o c h

b o l v o r m i g

b l i j k t .

Werd Augustinus’ theologische filosofie in een middelpuntcirkelmodel omgezet waarbij God cirkel en middelpunt
tegelijk is en ‘de wereld waar wij wonen’ het gastverblijf waar de gast zich naar de gastheer richt (deel 5), dan tonen
de late premodernen een ander wereldbeeld: aan-de-rand van het model der wereld treden er veranderingen op. In
dezelfde tijd waarin de eerste logische godsbewijzen worden gegeven, verschijnen er aan-de-rand van ‘de bewoonde
wereld’ vreemde wezens. Zij stellen het aardse aan de/het vreemde voor: aan niét naar Gods beeld geschapen wezens,

De ‘voortbrengingskunst’ van en in SATELLITIC ERA waarin een (ook) een andere (want geen ‘phantasmata’ als de entiteit God, rede, etc. maar
mechanische) buitenwereldsheid van een binair algoritmisch world wide web het politieke van de moderne/westerse suprematie verdringt, door haar
ubiquitaire, alomtegenwoordige overheersing over álle particularismen ‘op de wereld’, dus idem het moderne/westerse. Draait in het theocratisch
geocentrisme de zon om de aarde, dan in het SATELLITIC ERA de mechanische buitenwereldse satellieten. Zij leiden de (eeuwige wederkeer der

De ‘voortbrengingskunst’ in en van SATELLITIC ERA wordt door een andere buitenwereldse entiteit dan God, rede, etc. geleid en dringt via een
binair algoritmisch world wide web aan. Het SATELLITIC ERA verdringt de eeuwen moderne/westerse suprematie óver de wereld, door ubiquitaire
of alomtegenwoordige heerszucht over álle particularismen op-de-wereld, dus óók over onze lokale/protestantse/moderne/westerse bijzonderheid.
Draait in het theocratisch geocentrisme de zon rond de aarde, dan in het SATELLITIC ERA een veelheid mechanische buitenwereldse satellieten.
Tot dus, begin 3de millennium, op de drempel van wat tot wasdom komt áls SATELLITIC ERA, leidt het ‘nieuwe era’ met en naar (onbegrensde)
begeerte. De begeerte die Kant zelf–liefde noemt, verleidt naar on–middellijk in bezit nemen: nú; hebben; I, me & myself; like it in ‘t hier-nú-maals.
Dé begeerte wordt in dé (‘dus’ westerse) filosofie meestal als het laagste goed gezien dat edoch de rede en het verstand belast en is in vele religies
een beginsel van een ‘kwaad’. Onder andere omdat de begeerte zonder oponthoud is noch voorbehoud. Hét geloof in zodanig aangejaagd ‘goed
leven’ tiert welig: voor en door de politiek economische medewerking van de capricieuze Godin Oiko$nomoi (vG> oikos: huis; nomos: wet;
huishoudkunde; economie) die, via elektromagnetische indringing, als het ware ‘uitvloeit’ (vL emanatie) en wederom als het Lot overheerst en leidt.
SATELLITIC ERA sluit onze/lokale/moderne/westerse separatistische noties als soevereiniteit, vrijheid, zelf, humanisme, identiteit etc. af. En, uit.
Ergo stelt SATELLITIC ERA grens aan modern/westers begrip omheinend polisbeheersingsdenken en doen, en, aan haar masculiene metafysica.

4.1 het geocentrische denklichaam
Peirce, de 19de-eeuwse Amerikaanse filosoof en ‘vader van de semiotiek’ die het teken als een relatie denkt,
maakt verschil tussen paper doubts en real of living doubts: de eerste zijn oplosbaar; de tweede niet. In zover
premodernen en/of niet-westerlingen een voor ons westerlingen ongrijpbaar besef van gastvrijheid bezitten,
stelt ervaring met niet-westerse gastvrijheid voor aan real doubts: ‘ons’ cogito verduistert en wordt door de/het
vreemde overmenst en kantelt. Spatiotemporeel vergaart menigeen aan-de-rand van ‘dé’ traditie zijn/haar
drijfhout: veldtheorie, relationele verzamelingenleer, differentiedenken, etc. Bedt niet-westerse gastvrijheid in
‘Umarmungsvernunft’, ook wel raison poétique genoemd dan bedt westerse gastvrijheid in ‘Augenvernunft’,
ook wel raison discursive geheten. De aanraking door ‘Umarmungsvernunft’, resulteert in XENOS’ queeste.
Real doubts ontmoeten Derrida’s kritiek op de metafysica van de aanwezigheid en in XENOS de vóórstelling
van dé westerse waarheid in het centrum der canon en middelpunt der wereldcirkel (deel 2): naar
laatmiddeleeuwse premoderne beeld van God de Architect. In de Renaissance wordt, uit de Romeinse tijd, ‘dé
mens’ middenin de cirkel gezet, in het midden van een platoons-aristotelisch teken voor het volmaakte. Wat
aan-de-rand van dat aanwezen, op de grens der logos geschiedt, is ontologisch immanent tot AF-VAL : quantité
négligeable. Aan-de-rand van in elk geval westers denken en doen, huizen silhouetten. Het zijn (avant la lettre
floppies, cd’s) zoals de chora (deel 5) ‘overschrijfbare’ kopieën van ander/s zijn (deel 2). En, onze schijnbeelden,
in zover het niet-zijnde dat als ‘het andere’ van het zijnde, verborgen is en blijft als goddelijke gasten die komen
en gaan. De randfiguren, preventief uitgewezenen en potentieel aanwezig gestelde bedreigingen tonen ons onze
schaduw. Filosofisch verdingelijkt naar, ergo geketend aan ‘te be–grijpen als’ nabootser, barbaar, monstermens,
wilde, pre-adamiet, ras en/of vreemdeling affirmeren randfiguren de op–lichting in en van ‘ons’ centrum.

Onlangs droomde ik, Zhuangzi, dat ik een vlinder was, een fladderende vlinder die zich naar hartenlust vermaakte en die zich niet
realiseerde dat hij Zhuangzi was. En nu weet ik niet of Zhuangzi droomde dat hij een vlinder was, of dat de vlinder droomt dat hij
Zhuangzi is. Toch moet er zeker een onderscheid bestaan tussen Zhuangzi en de vlinder. Dit noemt men de transformatie der
dingen.

Zhuangzi, Oosterse filosofie (taoïsme), 3de eeuw vC

(middeleeuwse beelden zijn ontleend aan Verrycken, 1990; bewerking GVH)

Augustinus van Hippo (354–430)
Socrates & Plato
vroegmiddeleeuws beeld & teken van de civitate terenna, Isidorus van Sevilla (patroonheilige van internet)
laatmiddeleeuws aristotelisch-thomistisch wereldbeeld
(middeleeuwse wereldbeelden ontleend aan Middeleeuwse wereldverkenningen, 1990)

*

De Staat Gods, Boek XI

Dé (‘dus’) westerse filosofie b/lijkt, naast dat wat zíj vóórstelt, een schijnbeeld nabootser. Dat open–rollen (vL>
evolutio) ont–bergt fenomenale geheimen: naaktheid en kwetsbaarheid leiden naar kuise waarheidsontwerpen. Hier
een demonstratie (deel 2), via de premoderne kerkvader uit de 5de eeuw nC met de naam Augustinus van Hippo.
Augustinus’ strijd (G polemos) tegen het manicheïsme grondt op de vraag waar hét kwaad vandaan komt.
Manicheïsten denken een rationeel dualisme: er is een Goede God plus een Kwade God; God is een corporeel
wezen, een massa die uit lichamen bestaat; alles [op-de-wereld] is onderdeel van de goddelijke substantie maar
omdat de Schepper niet de óórsprong der erfzonde kan zijn, zijn goed en kwaad gelijkwaardig tegenstrijdig.
Augustinus weerlegt die strijd met ‘de werkende oorzaak’ van het Goede. Zijn godsbewijs stelt dat het Kwaad
geen op zich staande entiteit is maar een verkeerdheid of deficiëntie der menselijke wil die zich van God afwendt.
In De Civitate Dei scheidt de beschermer der bouwers en drukkers, Gods staat (L civitas Dei) af van het aards
bestaan (L civitas terenna) dat hij als het tijdelijke verblijf voor de adamische sterfelijken/wereldbewoners ontwerpt.
Over de waar–heid van wereldbewoners (als vraag naar mogelijk ánder leven-op-aarde dat aan de bewoonde
wereld buitenwerelds is) meent Augustinus geen logisch sluitende uitspraak te kunnen doen: óf er bewoners zijn
(en daaraan vooraf bewoonbaar land) berust op speculatie. In Middeleeuwse wereldverkenningen meent Verrycken dat
de kerkvader daarmee ‘fantastische vermoedens’ niet weerlegt maar veeleer legitimeert. Legt Isidorus van Sevilla
in de 7de eeuw Augustinus’ wereldbeeld vast, platonisch-wiskundig-vormelijk (L ratio est proportio) dan tekent hij
‘de wereld waar wij wonen’ niét als narratief beeld. De vertelling óver de wereld komt in de 12de eeuw (deel 5) op
via figuren aan-de-rand der ideale cirkel/vorm (tegelijk met het religieuze schisma schuift de ‘Andacht’ voor dé
Vreemde naar hét Vreemde: van Vader Pantocrator naar ‘vleesgeworden zoon’ uit zuiver maagdelijke moeder.)
.

En écrivant cet ouvrage dont vous m’avez suggéré la première pensée, Marcellinus, mon très cher fils, et que je vous ai promis
d’exécuter, je viens défendre la Cité de Dieu contre ceux qui préfèrent à son fondateur leurs fausses divinités; je viens montrer
cette cité toujours glorieuse, soit qu’on la considère dans son pèlerinage à travers le temps, vivant de foi au milieu des incrédules,
soit qu’on la contemple dans la stabilité du séjour éternel, qu’elle attend présentement avec patience, jusqu’à ce que la patience
se change en force au jour de la victoire suprême et de la parfaite paix. [...] C’est pourquoi nous aurons plus d’une fois à parler
dans cet ouvrage, autant que notre plan le comportera, de cette cité terrestre dévorée du désir de dominer et qui est elle -même
esclave de sa convoitise, tandis qu’elle croit être la maîtresse des nations [...] Les deux cités, en effet, sont mêlées et confondues
ensemble pendant cette vie terrestre jusqu’à ce qu’elles se séparent au dernier jugement. Exposer leur naissance, leur progrès et
leur fin, c’est ce que je vais essayer de faire, avec l’assistance du ciel et pour la gloire de la cité de Dieu, qui tirera de ce contraste
un plus vif éclat.
Augustinus, De Civitate Dei, Boek I

ratio est proportio; modulaire coördinatie late middeleeuwen; more geometrico;
geologica: materieel (♀) spiritueel (♂) universeel (☼) God de Architect= Licht

ratio est proportio; modulaire coördinatie late middeleeuwen; more geometrico
geologica: materieel (♀) spiritueel (♂) universeel (☼) God de Architect= Licht

Naar middeleeuwse begrippen (premodern genoemd vanwege nog ongearticuleerd zelfbewustzijn) is ‘de wereld’
een concept dat over de verhouding tussen God en mensheid handelt: ‘de wereld’ is naar Gods Plan geschapen.
In het Oude Testament verhaalt Genesis 1 over de scheppingsdagen. God creëert ‘de wereld’ in zes dagen; op
de zevende dag rust Hij van zijn Creatie die het firmament, bergen, wateren, plant- en dierwereld omvat en,
mensenparen. Dagelijks oordeelt God over zijn werk (G ergon): “En God zag dat het goed was” (Hebr. tof).
JHWH affirmeert zichzelf. Hij affirmeert wat Plato voortbrengingskunst noemt: dat wat er, van tevoren, niet
was maar tot aanzijn wordt gebracht via het brengende en gebrachte dat is voortgebracht (deel 2,deel 5). Anders
dan de Demiurg naar Parmenides’ premisse, her-schept (deel 0) JHWH niet, maar JHWH schept ‘uit het niets’.
Op de 7de dag acht God die schepping volmaakt, maar volgens Genesis 2 en 3 brengt JWHW er toch nog enige
cruciale veranderingen in aan. Zoals de ‘eeuwig onveranderlijke’ erfzonde sinds ‘de eerste mens’ (Hebr. adam).
Ontotheologisch bezit dé wereld een origine of oorsprong: volgens Johannes de logos of het woord Gods;
volgens Heidegger het goddelijk ofwel het niet-menselijke vermogen om ‘Anfang’ te zijn, en, blijven. Des Gods
is Creatie, en, tussen goed en kwaad te kunnen/willen/moeten/mogen onderscheiden; de procreatie echter is,
net als arbeid, de straf op ’s mens onvermogen om op juiste wijze, binnen hét Plan, goed en kwaad te kennen.
Is goden ‘Anfang’ gegeven en mensen ‘Beginn’, dan herhaalt hét begin zich immer en altoos. Óf de wereld een
aanvang kent, zoals Griekse mythopoëzie en monotheïstische religies menen, of niét, zoals taoïsme, Parmenides,
Aristoteles en anderen menen, beïnvloedt ‘hét’ wereldbeeld van iets en/of iemand.
Oorsprongsdenken stelt impliciet een einde aan ‘opschorten’. De kritische rationalist Karl Popper meent in
zijn werk The open society and its enemies (1945) dat Plato’s denken wordt geleid door het verval van ‘de wereld’ dat
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(middeleeuwse wereldbeelden ontleend aan Verrycken, 1990)

klimaatzonetheorie, Parmenides
oceaangordeltheorie, Krates
oikoumene, ten tijde van de Dionysische beschaving
aards paradijs, Genesis 2:10-14 suggereert het aardse paradijs (Tuin of Hof van Eden) dat naar vroegchristelijk wereldbeeld in ‘het Oosten’ ligt
(middeleeuwse wereldbeelden: Verrycken, 1990)

de mythen hem aanleerden. Dientengevolge zou Plato de narratief uitgezegde onontkoombare achteruitgang,
de weg naar verval (met als dieptepunt volgens Politeia ‘tot vrouw vervallen’) enkel willen vertragen/opschorten.
Plato zou zodanig aan de wereld een ‘filosofie van voorbehoud’ hebben overgeleverd; tijdens de middeleeuwen
geldt ‘dé Griekse filosofie’ echter als absoluut waarheidsgetrouw en, net zo waarheidsgetrouw als de Bijbel.
De Westerse Kerk bestudeert beide en acht zich dé erfgenaam van het christelijke, het filosofische alsook
het theologische erfgoed. De studie van heilige teksten resp. overgeleverde literatuur vindt, auctoritas en stabilitas
locus, in kloosters plaats (totdat [kruis]tochten naar de/het vreemde in het begin van de 12de eeuw universiteiten
‘scheppen’). Tot die tijd vigeren het vroegmiddeleeuwse taalbeeld van Augustinus’ en de beeldtaal van Isidorus.
De ontmoeting met de/het vreemde werpt vraagstukken. Denkt het christendom ‘de wereld waar wij wonen’
(G oikoumene) naar de ‘creatio ex nihilo’ van God de Architect, dan stelt Aristoteles de Zuivere Eidos die eeuwig
is, op zichzelf betrokken en nergens aan verschuldigd. De Eerste Doeloorzaak is Zuivere Vorm en Zuivere
Actualiteit, zonder betrekking tot stof of materie en, niet-causaal, met het ondermaanse verbonden.
Bijgevolg is de aristotelische notie over de Eerste of Onbewogen Beweger strijdig met de hoedanigheid van
God de Architect. Voor Augustinus stelt zich daaruit de kwestie of God, als Zuiver Intellect, de Schepper van
het Kwaad kan zijn. Stelt Augustinus geloof boven rede, dan meent de 13de-eeuwse dominicaan Thomas door
zijn ontmoeting met de werken van Aristoteles ‘dat niets in het verstand is dat niet eerst in de zintuigen was’.
Met Aristoteles meent Thomas dat alle eigenschappen die voor de vervulling van het doel der soort wezenlijk
zijn, die eigenschappen zijn die het wezen of eidos van de soort uitmaken. Anders dan Aristoteles meent Thomas
van Aquino dat God niet sléchts doeloorzaak (L causa finalis) is tevens werk of bewegingsoorzaak (L causa efficiens).

(middeleeuwse wereldbeeld, Verrycken, 1990)

Geldt westers/niet-westers vaak als een evidente dichotomie, dan blijkt vooral ín-de-wereld een ‘taalstrijd’.
Hieruit komt de vraag naar gastvrijheid in-de-wereld voort.

In zake het aanvaarde verschil: het

‘westerse’, ooit op de aarde ingeschreven (deel 0) als deel van een geheel, lijkt zich lichtend en leidend te wíllen
onderscheiden (met Krates: van bewoners ‘elders’). Die handeling gelukt door de/het and’re in de schaduw te
stellen. Kant (deel 3), Comte, Hegel, Habermasi etc. ná Plato’s influistering tot wij/zij denken ijkt een
geschieden in en van de westerse filosofie. Maar wat gebeurt er aan-de-rand van een overlevering die open
omwille van zich zuiver, helder, Mits in

deze hypothesen bewaarheid is, dan bezit westerse filosofie een

dubbele betrekking tot haar gasten,

terra perenagris: Gods gastheerschap aan hen die op Zijn bezit, de aarde, te gast zijn
axiologie: religieuze oriëntatie/
situationisten: ‘God ziet alles’
emanatie (vL> emanatio: uitgieten, uitvloeien)
(middeleeuwse wereldbeelden: Verrycken, 1990)

Discrepantie tussen filosofie en Bijbel, tussen een niet-causaal streefdoel der wezens en de causaliteit Schepper
en mens/wereld, wordt door Thomas causaal mechanisch opgeheven. Toekomstige gebeurtenissen zijn in de
natuur ingeplant om hun doel te ‘worden’; Gods plan (L lex aeterna) dat aan alles tegelijkertijd middel en doel
vóóraf geeft, is volgens Thomas eeuwige natuurwet (deel 1,deel 3), overeenkomstig Plato’s derde soort (deel 5).
Stelt Aristoteles’ Eerste of Onbewogen Beweger Thomas aan het probleem van de aard van de natuur voor,
dan werpt Krates’ oceaangordeltheorie aan Augustinus het scheppingsprobleem voor. Net als de vraag naar de
herkomst van hét Kwaad op-de-wereld, Sátans ‘civitas terrena’, is procreatie een filosofisch religieus vraagstuk.
Immers als oceaangordels de aarde verdelen, en, er mogelijk gebieden en bewoners bestaan die zich op een niet
overbrugbare afstand van de oikoumene bevinden, en, God de mens schiep zodat alle mensen van Adam
afstammen, dan zijn er niet-adamische wezens op-de-wereld. Hetgeen in tegenspraak met Gods Schepping is.
De zaak van de/het vreemde (G peroiken; antoiken; antipoden) op-de-wereld kent voor en tegenstanders. Voor
Augustinus geldt de kwestie óf de aarde een bol ís (zoals Krates beweerde). Want via de narratieve problematiek
over de on/mogelijke bolbewoners, verdwijnt de ‘aanwezige afwezigheid’ van de platoonse wiskunde uit het
zicht. In dit geval die van de 7de-eeuwse Isidorus van Sevilla die onze civitate terenna, ‘ratio est proportio’ naar
een middelpuntcirkel zinnebeeld vertaalt.
Isidor, thans de patroonheilige van het internet en toen de eerste encyclopedist, bewerkstelligt dat ‘wij’, wij
westerse/modernen zijn wereld-orde-model zijn gaan lezen als een ‘platte aarde’ en, die ‘platte aarde’ pejoratief
zijn gaan duiden als ‘onwetenschappelijk’. Aan de habitus in een onttoverde wereld gewoon, ontbeert ‘ons’ de
verplaatsing resp. de ontvankelijkheid. Binnen en ‘in de wereld’, is de wereld als vertelling voorbij en vergeten.

Hier wordt beweerd dat een premoderne niet-ból, niets zegt over wat wel is. Zoals Plato meent dat het
onderscheid Griek/niet-Griek niets over de laatste zegt

(beelden Verrycken, 1990; bewerking GVH)

TO-kaart: ‘de wereld’ neoplatoons wiskundemodel, Isidor van Sevilla, 7 de eeuw
TO-kaart: ‘de wereld’ Jeruzalem als middelpunt van de wereld; na kruistochten
TO-kaart: ‘de wereld’ Isidor, Parmenides; 14 de-eeuwse scheuring;
scheuring monstermens>
monstermens
de
14
celdeling
-eeuwse
van‘celdeling’
de oikoumene
voor(vG>
x door‘de
hetwereld
wereldbeeld
waar wij
van
wonen’)
hét Westen dat op weg gaat naar ‘westers’ (wórden)

‘de
onder-scheid:
wereld waar
‘dewij
wereld
wonen’
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vs.wij
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wereld vs.
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waar
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in natuurtoestand
(deel
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3) 3)
(middeleeuwse wereldbeelden: Verrycken, 1990)

Wat is de/het vreemde dat vanaf de 12de eeuw in silhouet aan-de-rand van het westerse denken ‘verschijnt’? Het
zijn monstermensen die in encyclopedieën en kronieken naar laatmiddeleeuwse imago mundus gedocumenteerd
worden als dé Abarimon, dé Amyctyrae, dé Androgini, dé Antropofagi, Astomi, Bebaarde Vrouwen, Blemmyae,
Cyclopen of Monoculi, Donestre, Ictiofagi, Kraanmensen, Pandae, Panotii, Pygmeeën, Ethiopiërs en Sciopoden
(de laatsten drie soorten beklijven in 18de-eeuwse rassentheorieën die hun het zwarte ras of neger zal gaan heten).
De mogelijke monstermensen wonen in, door onoverkoombare oceaanwateren, gescheiden oorden die zich
op verre afstand der bewoonde wereld bevinden, ver van wereld vandaan die wíj in het Westen (deel 1) kennen.
Hun voor ons onbekende oord (L terra incognita) ligt buitenwerelds alsook buitenaards, want zij worden ge(d)acht
als niet-menselijk, in de zin van niet-geschapen of niet-adamische, leert ons Augustinus redeneren.
XENOS stelt de these is dat de premoderne phantasmata naar de Nieuwe Wereld worden overgeheveld;
Kant parafraserend: de late premodernen bouwen narratieven óp-de-wereld op; óp het symbolisch wereldmodel;
óp de bewoonde wereld (‘oikoumene’ in ruime zin) die, met Augustinus, enkel gastverblijf is en transmissiezone
(via het vehikel ‘pietas’; deel 5). De late premodernen bouwen óp die wereld aan hen vooraf hun narratieven op.
XENOS stelt de these is dat elk lichaam, maar ook elk denklichaam ‘traagheid’ bezit jegens verandering van dat
waar het mee bezet is, resp. de gastgever (in antieke zin; deel 1) van blijft. Lokale habitus en het bezit ‘gewoonten’
beweegt op en omwille van ‘traagheid’ inert mee. XENOS’ queeste en haar risicovol gastvrijheidsexperiment
alhier, vermengt de schrift over ‘natuurtoestand’ (deel 3) met die over ‘monstermensen’: enerzijds b/ijkt ‘ras’
beider vrucht; anderzijds bevrijdt hét Westen zich: moderne/westerse ‘rede’ en ‘rationaliteit’ nu veeleer een talig
medium, verduistert daar dat wat als ‘ratio est proportio’ de immanentie van (zich) ‘verhouden tot’ impliceert.

(middeleeuwse wereldbeelden ontleend aan Middeleeuwse wereldverkenningen, Verr1990; beeldbewerking GVH)

TO-kaart ‘terra incognita’: (w)oord voor ‘monstermensen’, later dé negers, leidt tot asymmetrie van het middelpunt der cirkel: dé stad; Jeruzalem
(wereldbeelden ontleend aan Middeleeuwse wereldverkenningen, 1990; bewerking GVH)

4.2 het moderne denklichaam
De nieuwsgierige (deel 5) mens uit het Westen treft sinds 1492 aan-de-rand van de oikoumene, dus aan-de-rand
van de-eigen-wereld, handelende en talige wezens aan en denkt de/het voorhandene, ‘phantasmata’ getrouw, om
naar ‘soorten’. XENOS’ queeste tast in dit hoofdstuk naar filosofische bewegingen: op de drempel van een óude
‘westerse’ naar níeuwe ‘westerse’ wereld; via taal en beeld; naar paradigmaverschuivingen binnen en in de wereld
van de bijkans tribale ‘westerse’ denktraditie; aan-de-rand van geocentrisch wereldbeeld in de Occident, het
Avondland, Westen, West-Europa, dat zichzelf over de grens van de habitus in denken en doen beweegt.
XENOS’ queeste geldt de rand omdat die plaats, in de lijn van aloude ontotheologisch traditionele premissen,
immanent en topologisch over ontvankelijkheid in en van dé (‘dus’ moderne/westerse) filosofie uitzegt (deel 2):
aan-de-rand oftewel in-de-schaduw van het door dé traditie in licht en centrum gestelde, licht het interface tussen
‘in de wereld’ en op-de-wereld op en de plaats waar, op de ‘markt der tradities’, ónze gewoonten worden geruild.
Volgens Toulmins Kosmopolis verengt de 16de eeuwse breed georiënteerde filosofie vrij abrupt in de 17de eeuw,
om zich in de 18de eeuw te focussen en wel op dé mens (Hebr. adam). Waardoor zij diens/dier origine ontwerpt.
Want men tracht zich van het premoderne te ontdoen: in hét Westen, dat de/het (aan háár) buitenwereldse in
bezit nam als dat wat háár verrijkt voor en door koloniale goed, woekert kunst, wetenschap, religie, plus, woeker*.
Zo stelt Kant dat 18de eeuwse wetenschappen vóórliggen op dé/aloude/1ste wetenschap en tracht de afstand
te verkorten. Empirisme, rationalisme en scepticisme met elkaar verzoenend duidt hij Horatius’ these ‘sapere
aude’ naar subject en menszijn: ‘ich denke’ is door zelfwetgeving autonoom en/want (zich) aan de rede verplicht;
nieuw/protestants denken en doen buigt aloude katholieke axiologie (deel 5) van oikoumene naar oiko$nomoi,
wijl de filosofische kruistocht naar oorsprong en vrijheid haar evenknie in de mechanische industrialisatie vindt.

*

De mogelijkheid tot ‘kapitalisme’ ontstaat wanneer de protestant Calvijn (1509-1564) het katholieke of universele verbod op woeker

nietig verklaart en allen (> állen gepredestineerden) uitdaagt om zichzelf–standig/zelf–stellend tégen hebzucht/begeerte/zelf–liefde te verzetten.

(middeleeuwse wereldbeelden ontleend aan Middeleeuwse wereldverkenningen, Verrycken, 1990)

geheugenmachine (deconstructivistisch architect Daniel Libeskind, USA)
geheugenkunst, ars hermetica (ontleend aan historica Francis Yates, GB)
de geocentrisch bewoonde wereld/terra cognita/’de wereld waar wij wonen’/oikoumene + terra incognita Nieuw Afrika
hypothetisch bewoond door Sciopoden of Parasolvoeters> monstermensen> later op die ‘plaats’ present (luie) ‘negers’
(middeleeuwse wereldbeelden ontleend aan Middeleeuwse wereldverkenningen, Verrycken, 1990)

Eerder (deel 0) is de bewustzijnsverduistering van ‘hét westerse’ denken en doen gesteld als in-bezit-nemen-van
(dé filosofie verschijnt als een bezittende klasse van aristocratisch ontworpen ‘waarheid’). In deel 3 is bezit opde-wereld (het opgebouwde op de aan allen gegeven aarde) Kants motief tot te verlenen gastrecht (hetgeen in
theoxenia denken voor de gastgever veeleer opheffing van ‘bezit’ lijkt, deel 1). In deel 2 schrijft Plato “de leugen”
uit dat sommigen vijand zijn en sommigen niet. De Nieuwe Wereld (deel 4) lijkt eens te meer het probleem van
(ontsnapping aan de) ontmoeting met de/het vreemde te stellen. Bijvoorbeeld door de/het vreemde te
categoriseren als ‘ras’. XENOS tast naar de ont-wikkeling (L evolutio) van de notie ‘ras’. XENOS’ these is dat de
notie ‘ras’ als een brug is voor ‘dé westerse filosofie’: zij wenst de/het vreemde niet als het goddelijke te ontvangen
(deel 1) en niet ‘op de wereld’ buiten te gaan: het ontwerp van een ‘ras’ lijkt haar houdbaarheidsconstruct.
De herkomst van de term ‘ras’ is onbekend: volgens sommigen stamt het van het Italiaanse woord ‘razza’
(geslacht); in de 16de eeuw door de Duitse taal overgenomen betekent het aldaar: ‘snijden’, ‘lijn’, ‘breuk’ of
‘inkrassen’; anderen menen dat het woord, in de zin van ‘overeenkomst tussen leden van een beroep of familie’
een Italiaanse verbastering is van het Latijnse ‘ratio’; weer anderen denken dat de term in het 15de eeuw in Spanje
ontstond en als ‘raça’ de betekenis ‘van goede of slechte afkomst’ had; in de Franse taal aldus overgenomen, zou
het een onderscheid tussen de oude aristocratie en de jonge bourgeoisie gaan uitdrukken.
Van de 15de tot 17de eeuw betekent ‘ras’ een hiërarchie in sociale klassen, op grond van bloed of afkomst.
Met Kants ‘Rasse’, het zuiver door klimaat bepaalde huidskleurverschil van het genus mens, wordt ‘ras’ tot
ruimtelijk ‘onderscheid van volkeren op verscheidene aarddelen’ en werd ons in de betekenis ‘ethnos’ (natie,
volk; menigte; sociale stand) tot gewoonte. Filosofisch is de term een tot realisme verklaard nominalisme.

Ein Neger hat eine vernünftige Seele; jeder, der eine vernünftige Seele hat, is ein Mensch, folglich ist der Neger
ein Mensch.

Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand, 1701

Neger sind wie Kinder und benötigen Erziehung. Zudem hätten “die Neger von Afrika (…) von der Natur kein
Gefühl welches über das Läppische stiege.”

Kant, Vorlesungen 1790-1791

De mens als centrum van de microkosmos en macrokosmos, Robert Fludd over ónze ‘Nieuwe Wereld’

Robert Fludd (1574-1637) over ónze ‘Nieuwe Wereld’: “De mens is een hele wereld. De microkosmos toont een miniatuur patroon van alle delen
van het universum: het hoofd houdt verband met de Empyreum [of hoogste hemel> vG empuros: in/bij het vuur, v pur: vuur; L coelum: hemel;
empyreus: vurig], de borst tot aan de etherische hemel en de buik tot de elementaire substantie.”
sapiëntia dominabitur astris= the wise man will rule the stars= de man heerst over de wereld= de mens als middelpunt & centrum der microkosmos
R.I.P.-ratio est proportio> denken in verhoudingen (bijv. 1 : 0.68) waarbij de/het andere immanent ‘aanwezig’ is; moderne ratio, wordt privébezit

In het amalgaam van de 18de-eeuwse veranderingen ontstaan de rassentheorieën die door het empirisme, als ook
het politieke en de politiek van het kolonialisme zijn beïnvloed. Koloniseren lijkt eigen aan de grote culturen,
beginnend bij de Grieken, maar tot in de 18de eeuw lijkt er geen filosofische noodzaak voorhanden om theorieën
over het veroverde uit te schrijven.
Volgens Corbey* reiken die theorieën een geruststelling aan, zodat een bepaald westers handelen moreel
legitiem wordt (en humaniteit en naastenliefde niet belast). De schuldigheid aan de naaste lijkt een vraagstuk:
indien de naaste geen iemand, maar materieel een ‘iets’ is (zoals de machine van vlees: het zwarte ras), dan kent
ook naastenliefde, de nabootsing van Gods liefde via gastvrijheid (omwille van het bereiken van Gods Staat)
haar grenzen. En als ‘iemand’ zich als ‘iets’ onder de naam ‘Niemand’ verzamelt, dan ontvangt deze als laatste
zijn gastrecht (deel 1).
In politieke zin betekent ‘de laatste zijn’: niet opgenomen worden in het systeem der gastvrijheid; niet
onder de moraliteit der naastenliefde ressorteren. Kant wijst dergelijke soort gastvrijheid of filantropie af als
willekeur en plaatst er bezoekrecht tegenover. Zijn gastrecht geldt niet de/het vreemde zoals in het antieke
xenia of de vroegchristelijke naastenliefde, maar het concrete: het opgebouwde, dat wat óp de wereld is: óp het
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Als de ontwikkeling van rassentheorie zich al tot gastvrijheid (augustiniaanse naastenliefde) verhoudt, dan loopt
zij in de 18de eeuw parallel aan de ontwikkeling van de moderne westerse notie ‘vrijheid’. Dan staat ‘vrijheid’
van het (protestantse) moderne subject in spanning met seculiér geldige (aloude katholieke) gastvrijheid jegens
álle bewoners op de wereldbol: mits adamisch. Situéért Krates nog de/het vreemde (peroiken, antoiken,
antipoden
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Oculus Imagionationis, Robert Fludd, 1619
‘wetenschappelijke’ ontdekking ‘zwarte ras’ t.t.v. moderne slavernij: niet-adamisch wezen > monstermens; werktuig//outile animé> ‘neger’

Oculus Imagionationis, Robert Fludd, 1619

wetenschappelijke ontdekking ten bate van moderne slavernij:
niet-adamisch wezen // monstermens // werktuig // outile animé // neger
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antipoden en wereldbewoners) dan denkt Kant* ‘in luchtig verstandsspel’ de klimatologische racen: ras is de
zintuiglijke kopie van een concept dat fenomenale objecten denkt en aan de wereld oplegt. Locus gebonden
zuiver ‘ras’ woont op alle plaatsen waar Krates bewoning mogelijk acht. Maar hét ras onderscheidt zich door de
‘talenten’ van de rede. Stelt de premoderne bewoonde wereld (G oikoumene) ons voor aan niet-adamische
phantasmata aan-de-rand, dan ontdekt de geciviliseerde wereld het ras, en, stelt het ene óp het andere vóór*.
Hoe ontstaat de idee ‘ras’ ? In 1684 schrijft filosoof en wereldreiziger François Bernier Nouvelle division de la
terre par les différentes espèces ou races d’hommes qui l’habitent. Het werk dat de soort en het geslacht aan elkaar gelijkstelt,
opent een wetenschappelijk veld.
Berniers schets van de nieuwe westerse wereld wordt door een aantal zaken beïnvloed: een factor is het
verlies in de intellectuele geloofwaardigheid van de Bijbel en de antieke filosofie; de empirische filosofie van
Gassendi, een tegenstander van het aristotelische denken, is een positieve factor, net als het nieuwe
‘inductieprincipe’ van Francis Bacon dat empirisch onderzoek en classificaties mogelijk maakt. Beiden dragen
bij aan dé grote vraag van de 18de eeuw, namelijk de wetenschappelijke oorsprong van de mens. De
fysicatheologie, de natuurwetenschap die als oogmerk heeft Gods schepping en grootheid aan te tonen,
debatteert over de aap en negeralbino*.
“Internationaal wordt de uniciteit der ‘mens’ besproken via vraagstukken als: is er één ondeelbare schepping;
hoe zagen de eerste mensen eruit; in welke staat leefden zij; waar leefden zij oorspronkelijk: in Afrika of in Azië;
waren de 1ste mensen wit of zwart, nog volmaakt of juist verwilderd? Het natuurhistorisch onderzoek verdeelt
zich op twee wijzen: hiërarchiserend, of, classificerend. De hiërarchie volgens de Scala Naturae naar het aloud

hiërarchiserend en classificerend. De hiërarchie volgens de Scala Naturae naar filosofisch christelijk model, denkt Gods scheppi
als Grote Keten: onveranderlijk, volmaakt harmonieus en met graduele overgangen
theorieën.
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filosofisch christelijk model, denkt Gods schepping als ‘De Grote Keten’: onveranderlijk, harmonieus, volmaakt
en, met graduele overgangen die de continuïteit waarborgen, doelmatig (efficiënt) en nuttig. De drie natuurrijken
(dieren, planten en delfstoffen) hebben er hun vaste plaats. De mens beheerst deze en is zelf een overgang van
dier naar engel. In de Verlichting wordt het deterministische Ketenconcept door Linnaeus’ classificatie-theorie
bedreigd en later door Darwins evolutieleer”, stelt natuurfilosoof Raymond Corbey.
Linnaeus’ voornemen tot een wetenschappelijke hervorming van het aloude scheppingsverhaal, leidt tot een
classificatietheorie die de hiërarchische ketentheorie afwijst. Voor een klassenverdeling van organismen, past hij
begrippen uit de scholastiek toe: de ‘differentia’ voor de verschillen van de soort en, het ‘proprium’ voor de
soorteigenschappen. Linnaeus stelt dat het genus en de soort (species) als een ‘natuurlijk systeem’ te ordenen zijn
en wel via de natuurlijke kenmerken. Tegenover dit systeem stelt hij het kunstmatige van de taxonomie. Het
nabootsende systeem deelt een groep (taxon) onder volgens de reeks: rijk, afdeling, klasse, orde, familie, geslacht,
soort en ondersoort. De Homo sapiens verkrijgt aldus een zestal ondersoorten. De naamgeving is nabootsend,
in zover elke ondersoort wordt vernoemd naar zijn locus op de wereld.
Classificeren is voor Linnaeus niet een middel maar een doel en wel in dienst van de Schepping. Overtuigd
van de onveranderlijkheid, zoekt hij naar de statische orde der organismen. Een filosofische basis daartoe ligt in
de theorie van soortconstantheid gegeven. Wijdverbreid, op filosofische en religieuze gronden tot aan de
evolutieleer aanvaard, stelt dit denken dat alle organismen via een éénmalig scheppingsproces geschapen worden.
Nadien ondergaan zij geen verandering. Linnaeus kent derhalve de kenmerken van geclassificeerde ondersoort
voorgegeven. Soortconstant komen de eigenschappen van één ondersoort inductief aan alle individuen van de
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ondersoort toe: het proprium van dé Homo americanus (Indianen) is rood, en, koppig, en, gemakkelijk kwaad
te maken; dat van dé Homo africanus: zwart, en, ontspannen, en, nalatig; dat van dé Homo aziatus geel, gierig,
en, hebzuchtig, en, gemakkelijk te verwarren; en, dat van dé Homo europeanus is wit, en, vriendelijk, en,
vindingrijk. Alle eigenschappen zijn ten principale onveranderlijk naar Gods schepping en Linnaeus’
aristotelisch gegronde ordening.
De Deense wetenschapper Linnaeus ontleent de eigenschappen van de onveranderlijke ondersoorten aan
vele verscheidene taalgenera: filosofische teksten, mythen, Bijbel en toenmalige reiswetenschap (L ars apodemica;
deel 5). Zijn ‘Systemae Naturae’ scheidt (1735) de ‘dagmens’ van de ‘nachtmens’. Subcategorieën van de
‘dagmens’ zijn ‘dé wilde’ (Homo ferus), ‘dé Amerikaan’, ‘dé Europeaan’, ‘dé Aziaat’, ‘dé Afrikaan’ en ‘dé
monstermens’. Bij de monstermensen onderscheidt Linnaeus de nachtmens (L Homo nocturnus), de grotmens
(L Homo troglodytes), de negeralbino en, de aapmens (L Homo sylvestris orang outang).
Vier ondersoorten worden door Kant overgenomen: de wilde en de monstermens verdwijnen uit het zicht
van de rede, voor en door zijn ‘luchtige verstandspel’ over de indruk (deel 5) die duurzame klimaatinvloeden
der locus op de mens nalaten. XENOS’ vraag is: ‘wáár’ zijn de concepten van, volgens Linnaeus soortconstante
monstermensen en wilden bij Kant (gebleven)? Buiten de rede, in het domein der ‘Schwärmerei’? Net als hun
silhouetten aan-de-rand van de premoderne wereld, die, buitengeplaatst uit de oikoumene, aldaar opgeborgen
zijn (naar oude Spartaanse praktijk: niet gedood maar uitgewezen). Bij Van der Leeuw zijn de ‘wilden’ nog de
pre-adamieten. In Leibniz, Over de Natuurlijke Theologie van de Chinezen vermeldt hij het werk van La Peyere (1655)
Prae-Adamitae, waarin wordt beweerd dat er reeds vóór dé mens (Hebr. adam) mensen op de aarde
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Het kantiaanse subject, homo faber van zelfrechten, moet zich noodzakelijk weren; voorrationele gastvrijheid, net als
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casus een ondersoort en meent: ‘La nature n’a ni classes ni genres, elle comprend que des individu’s. Het genus
en de soort zijn de werken van de geest, ‘ce ne sont que des idées de convention’*.
In 1776 weerlegt Johan Blumenbach de aapmensordening door een naturalistische scheiding te maken
tussen
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Islamieten passen wetenschap ter verkenning van
de wereld toe. Zonder geboortelijke God is
bemiddeling absent. In hun (aristotelisch)
wereldbeeld vallen middelpunt & cirkel niét
samen. God geeft na de schepping de Materie aan
de dáár verantwoordelijke: de mens.
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Idee zu einer allgemeinen Geschichte in weltbürgerlicher Absicht, Kant, 1784

perspectief: spiegel van Gods blik op de wereld, subject; ideale meetkunde, cartografie

Tussen de Quadrumana en de Bimanus. Hij volgt een spoor dat volgens Kant* terugvoert tot Anaximander,
namelijk dat de mens maar mens is vanwege de handen (dus niet on–middellijk vanwege zijn/haar geest of ziel).
Blumenbach werkt Kants term ‘variëteit’ (in dit geval de niet-erfelijk bestendige eigenschappen uit een
halfslachtige vermenging van rassen) nader uit en stelt dat ‘rassen’, op en om zich al een ontwerp ván dé mens,
niet absoluut, maar gradueel verscheiden zijn.
De gemeenschappelijke oorsprong (D Gattung) van de mens vooronderstelt graduatie: tussen dé mensen
zijn radicale grenzen onmogelijk omdat de Homo sapiens zich heeft verspreid. De levenslange voorwaardelijke
aanpassing aan klimaat en landschap noemt hij degeneratie, in navolging van Kants term ‘Ausartung’, en, die
afwijking die een oorspronkelijke stamvorming niet meer kan herstellen. In tegenstelling tot Kant echter meent
Blumenbach in zijn Handbuch der Naturgeschichte (1825) dat ‘rassen’ niet éénduidig zijn af te grenzen. Zij gaan in
elkaar over op een wijze die Max Weber ‘ideaaltypisch’ zal gaan noemen, namelijk eenzijdig en met als prioriteit
‘doelmatige rationaliteit’; de soortconstantheidstheorie wordt alsdan radicaal verworpen.
Indachtig Newtons stelling ‘dat verschijnselen waarheid voor zich spreken’, voegt hij een epigenese (vG epi:
daarenboven) toe: de casus formativus (D Bildungstrieb) der levenskracht. De verbinding tussen het mechanische
en de doelmatige epigenetische ‘Bildungstrieb’ leidt tot ‘Aus-Bildung’. De ‘uit-vorming’ is die levenskracht, die
zich tégen een organische vervorming oftewel tegen de degeneratie verzet. Blumenbach neemt aan, net als Kant
(1775 resp. 1795; deel 3) Aristoteles en Thomas, toekomstig leven in de kiem of het zaad is voorgegeven en wel
voor en door de natuurzorg die, met Plato en andere ontotheologen het Levende of mannelijke is (deel 5).
Kants ‘Ausartung’ en Blumenbachs degeneratie-denken zijn als catastrofetheorieën en in die zin ‘antipoden’.
van soortconstantheidstheorie.
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Omdat de bronnen van deze filosofen zich in Kants handgeschreven aantekeningen bevinden die (met bigotte nauwgezetheid

verzameld) eerst na zijn dood gepubliceerd zijn, stelt zich een probleem van fairness: Kant heeft hen zelf niet gepubliceerd voor zover wij weten.
We volgen die intentie, d.w.z. we verwijzen niet. Het gastvrijheidsexperiment verliest daarmee een talige pendant voor wat gestaafd wil worden,
namelijk (het politieke oftewel) de filosofische beweging om dat wat in-de-wereld niet voldoet uit te wijzen, in de schaduw te stellen, te negeren
etc. Tussen het in deel 3 door Kant opgestelde recht tot oorlog voeren tegen hen die vanwege hun natuurtoestand vijandschap oproepen en deze
zaak, lijkt een verband.

Volgens Kant* behoren alle mensen tot hetzelfde natuurgenus omdat zij met elkaar, ondanks verscheidenheid
van hun uiterlijke verschijning (D Gestalt) vruchtbare kinderen werpen. De eenheid van het natuurgenus, de
eenheid van geldend voortplantingsvermogen, grondt op de natuurlijke oorzaak dat alle mensen van één enkele
stam afstammen. Niet alleen hebben zij hetzelfde genus, maar zij zijn ook verwant: zij behoren tot één familie.
Als zij niet van één stam afstammen, dan zouden er verschillende soorten (D Arten) van de ‘mens’ zijn.
Versus Linnaeus meent Kant dat de notie ‘soort’ juist een verschil in afstamming impliceert: als er één stam
is maar ook verschillen, dan geldt volgens Kant de term ‘afwijking’ (D Abartung). Een erfelijke afwijking die zich
met een andere afwijking van dezelfde stam mengt en daarbij halfslachtige jongen (deel 1) werpt, geeft Kant de
naam ‘ras’: “Auf diese Weise sind Neger und Weiße zwar nicht verschiedene Arten von Menschen (denn sie
hören vermutlich zu einem Stamm); aber doch zwei verschiedene Rassen; weil jede derselben sich in alle
Landstrichen perpetuiert, und beide mit einander notwendig halbslächtige Kinder (Mulatten) erzeugen”.
Op geografische basis neemt Kant een viertal ‘rassen’ aan. Tot het witte ras behoren de Moren (de islamitische
berbers uit het noorden van Afrika), de Arabieren, de Turks-Tataarse volksstam, de Perzen en alle volken uit
Azië (ergo: bewoners van de premoderne oecumene). In verhouding tot vele aloude middeleeuwse ‘fantastische
vermoedens’ over de terra incognita, meent Kant edoch: “Die Ursache, Neger und Weiße für Grundrassen
anzunehmen, ist für sich selbst klar”.
De Amerikaanse filosofie* stelt dat Kants geofysische antropologie het zwarte ras determineert. Kant zou
stellen dat de neger zijn menszijn niet heeft ontwikkeld: als mens intelligibel genoeg om het witte ras na te
bootsen, maakt zijn ‘onzelfstandigheid’ (vanwege nabootsing) de neger tot een ding dat overheerst moet worden.
Worden dat en overheersbaar. worn ‘mweliswaar mens iIn Kants aantekeningen (die niet door hem zijn
gepubliceerd)
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K32: “Aber die Natur will es anders. –Sie bedient sich zweier Mittel, um Völker von der Vermischung abzuhalten und sie

abzusondern (...)”; K33: “So wie die Natur weislich die Völker trennt (...).”

Kant* stipuleert dat de huidskleur verwijst naar fysische geografieën en, derhalve, naar het bestaan van rassen.
In de onverstoorde zuivere natuur komt het uiterlijk tot gestalte, omdat het klimaat duurzaam op het genus
inwerkt. Droogte, warmte, vocht of koude drukken zich uit in gelaatsvorm, postuur en huidskleur.
Kant schrijft het klimaat de causaliteit der gestalte ‘mens’ toe, maar acht de voorzorg der natuur sterker: net
als bij vermenging van goed en kwaad, zet de natuur de ‘Triebfeder’ van scheppende menskrachten in werking;
de natuurvoorzorg rust schepselen uit met innerlijk verborgen voorzorgsmaatregelen opdat zij in de toekomstige
omgeving kunnen overleven. Kants voor-kritisch geschrift over rassenverschillen dat hij zelf “een luchtig
verstandsspel” noemt, grondt op het, aristotelisch geijkt, concept natuurvoorzorg. Staat in deel 3 die
natuurvoorzorg in relatie tot de redelijke grond van de mogelijkheid ‘eeuwige vrede’ en is natuurzorg als ‘garantie’
gedacht, dan geldt de natuurzorg in zijn werk over ‘Rassen’ resp. verschillen zijn ‘garantie’ voor verschil*;
‘verschil’ op en om zich. In 1775 is Kants natuurvoorzorg onderscheiden van het verstandssysteem dat algemene
mechanische wettenstelt (maar dat als systeem niets bewerkstelligt (soort, ras noch voortplanting: het verstand
heeft de natuur nodig, deel 5).
Opdat ‘eigenlijk menszijn’ zich zal ontwikkelen van de uit het geslacht ‘mens’ geborenen, moet er naar de
fysische oorzaken der mensheid op de aardbol gezocht worden. ‘Luft und Sonne’ die “innigst einfließen” zijn
het eerste principe. Zij zijn als bron van leven haar voortplantingskracht: zon en lucht kunnen “die dauerhafte
Entwickelung der Keime und Anlagen hervorbringen, d.i. eine Rasse gründen können.” Anders gezegd: uit de
voortbrengingskunst van zon en lucht komen de duurzame ontwikkelingen van de kiem (D Anlagen) en basis (D
Aufbauten) tevoorschijn waarop ‘ons’ zin-tuig-construct grondt: ‘ras’; silhouet van onze wereld (deel 5).
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K33: “So wie die Natur weislich die Völker trennt (...).”

La plupart des peuples des côtes de
l’Afrique sont sauvages ou barbares. Je
crois que cela vient beaucoup de ce que
des pays presque inhabitables séparent
de petits pays qui peuvent être habités.
Ils sont sans industrie ; ils n'ont point
d'arts ; ils ont en abondance des métaux
précieux qu'ils tiennent immédiatement
des mains de la nature. Tous les peuples
policés sont donc en état de négocier
avec eux avec avantage ; ils peuvent leur
faire estimer beaucoup des choses de
nulle valeur, et en recevoir un très grand
prix.

Histoire naturelle de l’Homme, Georges-Louis Leclerc le Comte de Buffon

*

Corbey, 1985

4.3 over het denklichaam ‘mens’
In het voorgaande zijn enkele wereldbeelden rizomatisch–metabletisch vermengt met filosofische beeldtalen.
Ook in het 18de-eeuwse filosofisch-wetenschappelijk ontwerp van het ‘ras’, daar waar XENOS’ queeste een
wijle wijlt en halt houdt, ligt ingesloten wat voor x door hét denken noodzakelijk b/lijkt: de quantité négligéable.
Hoe en waar fabriceert dé (‘dus’ westerse) filosofie die zaak?
Na de evolutieleer en ‘Gods dood’ ontwikkelt zich een ‘maakbare wereld’ die in de 20ste eeuw niet de ruimte,
maar geïndustrialiseerde tijd als instrument heeft. Zo onderscheidt Bergson in 1934 de ‘homo faber’ van de
‘homo sapiens’. De ‘faber sapiens’ is een volwaardig mens die in bezit is van technisch-praktische intelligentie
en, theoretische. Bergsons denken neemt een zodanig plaats in dat élke prehistorische werktuigvervaardiging
een beslissende indicatie wordt voor de status ‘mens’. Corbey* stelt dat in de notie ‘homo faber’ een menstype
wordt ingesloten dat in de 19de eeuw filosofisch ‘onbezield’ is ofwel ‘in de nabijheid van de dieren’ verkeert. We
duiden dat de filosofie haar aloude aandacht voor de ziel of geest naar ‘het verschijnsel mens’ verlegt. De
verschuiving in het filosofische betekenisveld biedt de zelfbewuste West-Europeaan “een comfortabele mythe
d’origine”, meent Corbey: zij bezweert de westerse zelf–geschiedenis.
Corbey treft de term ‘homo faber’ ook bij Marx aan. Marx, die net als Hegel en Kant ervan overtuigd is dat
de mensgeschiedenis door wetten wordt beheerst, stelt de makende mens aan het begin van de mensheid: ‘Die
Arbeit fängt an mit der Verfertigung von Werkzeugen’; ‘der Mensch macht durch seine Änderungen (in die
äußere Natur) seinen Zwecken dienstbar’; ‘der letzte wesentliche Unterschied des Menschen von den übrigen
Tieren ist wieder die Arbeit, die diesen Unterschied bewirkt’. Als ‘arbeitendes vormenschliches Tier’ is de mens
daarom de oorzaak van zichzelf (L causa sui); naturalistisch empirisme definieert dé mensgeest als ‘biologisch’.
Verschijnsel. De geest is een instrument dat in de evolutie ontstond en een organisme ter aanpassing aan en
interactie met zijn omgeving.

naturalistisch empirisme definieert de mensgeest als een biologisch verschijnsel. De geest is een instrument dat in
de evolutie ontstond en een organisme ter aanpassing aan en interactie met zijn omgeving.

*

Corbey, 1985

Encyclopédie, Diderot, 18de eeuw: militaire evoluties (L evolutio> open-rolling> het openrollen der Thorarollen)

Parmenides’ Klimaatzonetheorie

Posidonius, Over de oceaan en zijn problemen
Romeins platonist 2de vC

In de 5de eeuw vC onderscheidt deze drie
klimaatzones: heet (Noord-Afrika); koud
(Noord-Europa); en gematigd (ZuidEuropa). Hellenen geloven dat klimaat het
persoonlijke karakter beïnvloedt: hete zone
maakt intelligent maar lethargisch; kou
energiek, maar niet intelligent; in de
gematigde zone zijn mensen energiek en
intelligent: daar waar de Grieken wonen.

Op grond van hellenistisch verval en het
wereldrijk Rome, scheidt de zonetheorie de
noordelijke lichte volkeren (stom van geest
maar moedig) van de zuidelijke donkere
(bloedloos, vindingrijk, bijzonder laf).
Filosofie dient om verbinding met logos te
behouden. Oorspronkelijk ín de kosmos en de
mensheid, vervalt de logos en treedt buiten de
natuur der mensen getreden

Encyclopédie, Diderot, 18de eeuw: militaire evoluties (L evolutio> open-rolling> het openrollen der Thorarollen)

*

Ibid. (cursief GVH)

dat dier en mens onderscheidt.

De Duitse fenomenoloog Max Scheler (1874-1928) verzet zich tegen het antropologisch cartesiaanse dualisme
van de Franse vitalist Henri Bergson (1859-1941): dieren (die Bergson ‘instinctief handelende wezens’ noemt)
zijn niet praktisch-intelligent zoals de ‘homo faber’. Hoewel geen zielloze automaten blijft technisch-praktisch
gedrag bevangen ‘in het kleine deelaspect van de omgeving die het soort specifieke correlaat is van hun vitale
interesses, van motivationele disposities van het betreffende moment’*. Anders gezegd: tijd en ruimte, de ‘reine
Formen der Anschauung’ volgens Kants laten geen indruk na (deel 5) op hun ervaring. Dat deelaspect van hun
‘wereldbeeld’ ontwerpt Scheler naar ‘Umwelt’: dieren hebben geen beleving van wat buiten hun Umwelt ligt
(beleving van de ‘Welt’ in tijd en ruimte; deel 3) want daartoe ontbreekt hen het benodigde cognitieve apparaat.
Derrida meent dat ‘onderscheiden’, zoals tussen Welt en Umwelt etc., het politieke van de westerse filosofie
toont (deel 2). Via zijn blik op haar traditie (genitivus objectivus) lijkt dat de nóódzaak (deel 5) voor haar bestaan,
een bestaan dat traditioneel en bijkans tribaal, om en op zich wil zijn. Filosofische ontvankelijkheid is in een
dergelijke habitus problematisch zodat het gastvrijheidsexperiment XENOS naar de permeabiliteit van haar
concept tast; Scheler parafraserend: de queeste beweegt van de filosofisch vóórgestelde Welt naar haar Umwelt.
Aan-de-rand, in de Umwelt der Welt, zijn silhouetten voorhanden (met Plato de massa anders-zijn; deel 2)
wier contour gedurende de westerse filosofietraditie steeds nieuw wordt ingevuld met filosofische negatietypen:
nabootser, barbaar, monstermens, wilde, pre-adamiet, ras, dé vreemdeling etc. en congruent aan de verandering
van haar in het licht gestelde centrum (deel 2). De randfiguren bezitten ‘geen’ kantiaans bezoekrecht maar, dáár,
wel ‘absoluut kantiaans gastrecht’. De vraag rijst waar het continuüm de vaardigheid der ‘faber sapiens’ verbergt.
Ofwel met XENOS: waar rest de waarheid in ‘westerse’ denken en doen zónder haar nood, de zaak ‘uitsluiting’?

het zich recht(ver)vaardigen?

*

Ibid. (cursief GVH)

‘The Essay on Architecture’ was first published by Marc-Antoine Laugier in 1753.
It was written in the age of enlightenment, during a time characterised by
rationalist thinking through science and reason. Architecture in France during
this period was defined predominantly by the Baroque style with its excessive
ornamentation and religious iconography. Rather than being concerned with
the search for meaning and the over analysis of the representational
elements of architecture, Laugier's essay proposed that the idea of noble and
formal architecture was found in what was necessary for architecture, not in its
ornamentation but in its true underlying fundamentals. Laugier argued for the
simplicity of architecture, that architecture must return to its origins, the simple
rustic hut. It was through The Primitive Hut that Laugier sought to explain his
philosophy of architecture. The ‘Essay on Architecture’ provides what Laugier
explains as the general rules of architecture: the 'true principles', the 'invariable
rules'; for 'directing the judgement and forming the taste of the gentleman and
the architect'. To Laugier, The Primitive Hut was the highest virtue that
architecture should achieve. The Primitive Hut made an important contribution
to the theory of architecture. It marked the beginning of a significant analysis
and

debate

within

architectural

theory,

particularly

between rationalist and utilitarian schools of thought. While previously the
field of architecture concerned the search for the ideal building form through
truth in building, the primitive hut questioned the universal in architecture.
Nnnnnnnnnnnn……………………………………………………………..

(cursief GVH)

De ‘faber sapiens’. Volgens Plato dient de kennis van rechtvaardigheid aan de vaardigheid tot de vervaardiging
van recht (G dikè: stellen; het gestelde; het richten; gericht) vooraf te gaan. Tot het werktuig der rechtvaardigheid,
de vaardigheid om recht te vervaardigen, neemt Plato afstand: vaardigheid ofwel de technè der rechtvaardigheid
valt buiten zijn begeerte. Rechtsvervaardiging als zodanig lijkt edoch geen kopie van een kopie te kúnnen worden:
dergelijke nabootsing verwijt Plato immers enkel kunstenaars en sofisten die Plato derhalve uitwijst en buitenzet.
Plato, JHWH in Genesis 3, en, Kant (deel 3) wijzen het bedreigende uit. Uit voorzorg: tegen onontkoombaar
verval en dat aldus vertragend; tegen gedeelde onsterfelijkheid en de vrucht van alwetendheid meedelen; resp.
tegen oorlogsdreiging vanwege ‘verschillend verschil’. Andersom verwerpt verlicht denken antieke metafysica en
wijst het vigerende af; de queeste naar ‘onveranderlijk blijvend’ is óndanks traditie op en om zich buiten geplaatst.
Aristoteles wijst reeds de premisse af die dé denktraditie grondt en wel vanwege de locus, de plaats van het
onveranderlijke, namelijk in een transcendente bovenwereldse werkelijkheid, maar niét de notie op en om zich.
Hij verplaatst het filosofische verblijf van het onveranderlijke en denkt de natuur daarvan (deel 5).
Aristoteles’ essentialisme ontwerpt de notie ‘eerste substantie’ of ‘eidos’. De aristotelische eidos is net als bij
de late Plato, van de orde van de ‘vorm’: de eidos is een beweging ván het blijvende óver het tijdelijke heen; het
is de blijvende beweging die de veranderlijke verschijnselen bepaalt. Die ‘vorm’ is volgens Aristoteles niet ‘wat
ís’, maar van dat wat wordt. Nominaal gelijk, onderscheiden de noties zich naar hun grondvraag. Plato’s vraag
naar ‘wat is’ (G to ov) vraagt naar kennis van het in–zichzelf–eeuwig–onveranderlijke wijl zijn antwoord van ‘de
(veelheid) idee’ naar wiskundige (veelheid) ‘vorm’ verschuift. Aristoteles vraagt idem naar het blijvende in het
veranderlijke, maar denkt zijn antwoord uit het veranderlijke als zodanig: zíjn ontwerp van ‘worden’ ontkent dat
‘vorm’ een

‘vorm’ een werkelijkheid is van een negatieve plaats, zoals bij Plato ‘in de herinnering’, of, als ‘chora’ (deel 5).
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If the white man attempts to oppose the Deity's will, by trying to make the negro anything else than "the
submissive knee-bender" (which the Almighty declared he should be) by trying to raise him to a level with
himself, or by putting himself on an equality with the negro; or if he abuses the power which God has given him
over his fellow-man, by being cruel to him, or punishing him in anger, or by neglecting to protect him from the
wanton abuses of his fellow-servants and all others, or by denying him the usual comforts and necessaries of
life, the negro will run away; but if he keeps him in the position that we learn from the Scriptures he was intended
to occupy, that is, the position of submission; and if his master or overseer be kind and gracious in his hearing
towards him, without condescension, and at the same time ministers to his physical wants, and protects him
from abuses, the negro is spell-bound, and cannot run away.
Samuel Cartwright, Diseases and Peculiarities of the Negro Race, 1851

Opdat slaven genezen van hun vrijheidsziekte (L drapetomania)
recommandeert Cartwright
naar beste weten,
kennis en van harte,
het gebruik van de zweep.

drapotemania, de vrijheidsziekte van de neger in de 19de eeuw
Cenotaaf voor Newton, Etienne Boullée (situationist), 1784; gekopieerd ontwerp van Hitler voor de Reichstag

denken slechts één menssoortv. Daarentegen denken de 18de eeuwse rassentheorieën meerdere menssoorten, wa
arbij elke sóórt afzonderlijk eigenschappelijk onveranderlijk ís.
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Spreekt dat burgerwettelijkheid
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Ein Neger hat eine vernünftige Seele; jeder, der eine
vernünftige Seele hat, is ein Mensch, folglich ist der Neger
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Leibniz, Neue Abhandlungen über den menschlichen Verstand,
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Neger sind wie Kinder und benötigen Erziehung. Zudem
hätten die Neger von Afrika (…) von der Natur kein Gefühl
welches über das Läppische stiege.
K

a

n

t

,

V

o

r

l

e

s

u

n

g

e

n

1

7

9

0

-

1

7

9

1

De vraag van de queeste XENOS in dit deel, geldt de waar–heid van de ontvankelijkheid van de westerse
filosofie (genitivus subjectivus) voor de/het vreemde. Kants verlicht idealisme en kosmopolitisme (deel 3) lijkt
die mogelijkheid te hebben gereduceerd. De/het vreemde is wellicht niet het vráágstuk in de roerige tijden
rondom 1800, maar variabelen zoals ‘vervreemding’ zijn wel degelijk voorhanden, zoals bij Hegel. Omdat
Hegel van eurocentrisme wordt beticht, lijkt hij een gestalte om in dit gastvrijheidsexperiment te ontmoeten…
overstap-halte; transitie-plaats; terminus
Volgens Hegel is vervreemding zelf–vervreemding, zoals kennis zelf–kennis is. De zelf–kennis is het proces waarin het Zelf zijn
werkelijkheid, als door handelen geworden, begrijpt en aanneemt; het is het hogere bewustzijn waarin de geest tot het object
van menselijk bewustzijn wordt en het subject (als zelf–bewustzijn) afstand neemt tot het object (als zijn uiterlijke wereld).
Vervreemding is de beweging van het, zich werkelijkheid gevende, subject en dusdanig zelf–vervreemding. De opheffing van de
vervreemding acht Hegel mogelijk via een waarachtig religieuze verzoening met de werkelijkheid zoals deze door de filosofie
wordt begrepen: de geest wenst het oord te bereiken waar hij theoretisch en praktisch met het geheel in harmonie verkeert,
‘aber er selbst verdeckt sich denselben, ist stolz und voll Genuß in dieser Entfremdung seiner selbst.’
Via Hegel wordt begrepen dat het actuele vreemdelingenvraagstuk een object is van de uiterlijke wereld van het subject.
Tegelijk wordt het zelf–bewustzijn door de list van de geest begeleidt: het subject dient dit vraagstuk op te nemen. Als gastheer
vooreerst onwelwillend, moet het subject de kwestie ontvangen en, anders dan de godenzoon Polyphemus (deel 1), niet
weerom laten gaan. Of zoals ‘De Vreemdeling’* stelt: “Wie een ontmoeting met een ander of een vreemdeling zin wil geven, zal
zich moeten committeren aan de Westerse vrijheid”; XENOS: committeren aan begrip omhein(en)de masculiene metafysica.
XENOS’ grondvraag aan dé filosofie was/is: wat is ‘westers’ en hoe kom je er vanaf -in de zin van ‘er ruimte te ruimen’; de 1ste
vraag sluit de 2de buiten, dus volgt een queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel (dat XENOS ontdekt in feminiene metafysica).

denkruimte geruimd vóóraf aan XENOS: l’amitié.within.without.eidos@hilberthotel.com; inertie: www.l’homme-escargotique.com
2009, Hilberthotel asiel (‘nieuwe woningbouw’ BNA), papilionem, Geneviève F.E.J.M. van Helden; CAD-beeld, Owen van Trier.
Tijdens de ogenschijnlijk ‘economische crisis’ in 2008, vonden velen een oplossing voor hun tekorten door delen van hun huis te verhuren. Ergo is
‘bezit’ een ‘teveel’ (waarbij zich vraagt dat het wezen/zijn van ‘bezit’ op zich is). De spatiotemporele ‘real world’ vermengend met het
asielzoekersprobleem (dat toen niet zo mediamiek was als dat het enige jaren later zou gaan worden) en ‘oneindige uitbreidbaarheid’ van het Hilberts
wiskunde verbindend, ontstaat een Hilberthotel asiel. Het betreft afzonderlijk huur of koopbare ‘natte’ alsook ‘droge’ cellen die, doorheen het
bouwcomplex, naar behoefte tot eigendom of juist niet, afgestoten kunnen worden. Plan: diskwalificatie> niet conform wet. Plan Hilberthotel asiel
blijft aan als ont-werp praxis (zie boven): ‘new urbanism’ jegens ‘in bezitneming’ (zie ‘INEP’) > urbanisme vluchtkampen.

a
denkruimte geruimd vóóraf aan XENOS: l’amitié.within.without.eidos@hilberthotel.com; inertie www.l’homme-escargotique.com
2007, Het geluid van één klappende hand; Ita_Mista_Est: over de on/mogelijkheid tot ontvankelijkheid (expo ‘Women in charge’), Tilburg
‘reflexief denken en doen voor en door het grenzeloze tussen, tussen-(w)oord papilionem, Geneviève F.E.J.M. van Helden
thema’s ontvankelijkheid> pneuma; graviditas; sufficatio uterus; nous pathetikos; intellectus possibilis; passivité; wind; datheid; maagd; www

Vreemdeling/Xenos:

En wie weet of het met onze ziel niet precies eender gesteld is in het geval
van het zijnde.

Als iemand het woord ‘het zijnde’ uitspreekt,
beweren we dat we het zonder moeite begrijpen,

maar dat we met het andere, ‘het niet-zijnde’ niet overweg kunnen.
Zou het echter niet kunnen dat we er in beide gevallen gelijk voorstaan?

ddddddddddd

Theaetetus (wiskundige): Wellicht.

Plato, De Sofist, 243c

1999, Temps des Cerises, Tilburg, EU-NL, woning-papilionem, GVH

grondwoord XENOS fase 1, l’amitié.within.without.eidos@hilberthotel.com; obstructie: www.l’homme-escargotique.com
grondwoord XENOS fase 2, queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel van westers denken en doen> ont–dekt feminiene metafysica
grondwoord XENOS fase 3, buitenwereldse ontvankelijkheid voor x door ‘de wereld’: van sensible tourism naar intelligible tourism
grondwoord XENOS fase 4, paradigmaverschuiving: van ‘de tent in de zon’ (Ps. 19, 5) naar urbanisatie door Hilberthotel-tentenkampen
2014, Uplistsikhe Cave Town, Kartli/Iberia, Kaukasus, Georgië; “religieus, politiek en cultureel Helleens centrum” (4de vC-4de nC); potlood, GVH
1983, Chamber Works: Architectural Meditations on Themes from Heraclitus (expo MOMA, NY, USA), Daniel Libeskind, architect
2002, documentaire over een startup met de naam GOOGLE

(w)oord x bouw-grond XENOS: l’amitié.within.without.eidos@hilberthotel.com; disruptie www.l’homme-escargotique.com
2007, Het geluid van één klappende hand; Ita_Mista_Est: over de on/mogelijkheid tot ontvankelijkheid (expo ‘Women in charge’), Tilburg, GVH
ontvankelijkheden> pneuma, graviditas, sufficatio uterus, nous pathetikos, intellectus possibilis, passivité, wind, chora, datheid, maagd, www etc.

XENOS’s queeste tast naar het ‘tussen’> hier bij de paradigmaverschuiving van geocentrisme naar heliocentrisme, tussen hét Westen en ‘westers’

XENOS’s queeste tast naar het ‘tussen’> hier ‘tussen’ modern en dat niet bij paradigmaverschuiving van heliocentrisme naar SATELLETIC ERA

pelen
de afspelen

https://youtu.be/3gyef-Ob5-Y

2011, vficino EU-NL; temps des cerises, living; GVH
1999, Temps des Cerises, Tilburg, EU-NL, papilionem, GVH

https://youtu.be/L9veb_iVw-c

2012, body x mind WORK-OUTS kele#a INTELLIGIBLE TOURISM, papilionem, GVH

https://youtu.be/_TVik2Fstls

2012, body x mind WORK-OUTS, 9 '12, INTELLIGIBLE TOURISM, GVH
2012, Globe’s Global Curvature; parallax-papilionem, GVH

https://youtu.be/JlWItjTGEKI

2014, body x mind WORK-OUTS parallax x intelligible tourism, papilionem, GVH
2014, Floating Culture/s, (expo cultuurnacht’) Breda, EU-NL, GVH

https://youtu.be/wIPuJc_2nyI

2016, satellitic era x intelligible tourism#part 2 fula, GVH

https://youtu.be/5enZT94MUt4

2016, satellitic era x intelligible tourism'#part 1 kele, GVH

2011, BOOT#ER clearing memory, oog x oorfaced voor de/het vreemde, Tilburg, EU-NL; organisatie evergetisme productie VFICINO, GVH

2012, De capricieuze godin Oiko$nomoi, Cultuurnacht-Tilburg; ‘batig slot’ van paradigm shift uit ‘polis’ naar ‘oikos’; habitas-papilionem, GVH
Oorspronkelijke term en, plan van aanpak ‘batig slot’ Koning Willem I (Cultuurstelsel 1830-1877) koloniaal beleid wingewest Nederlands-Indië>
“Wat toch baat het bezit eener afgelegen kolonie… indien zij aan de nationale welvaart geene geëvenredigde uitbreiding verschaft?”
actueel ‘batig slot’: oligarchisch SATELLITIC ERA> tw€€deling, human lease productivism; payroll; zekere onzekerheid> intelligible tourism?!?

2015, Valetta Summit on Migration, on-mogelijke paradigma> kosmopolitisch recht op zelf-zekerheid (deel 3)# kosmopolitische oiko$nomoi, GVH

2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

2012, VFICINOTHINXS, UNIVERSCITY.FOR.CULTURE/S
mind works x body works: voor x door verrijking in de breedte
Geneviève FEJM van Helden, Ir.arch., Ing.bk., Ir.sted., Drs.filo.
De-Sign Initiatorial x Philosopher.Of.Culture/S

algorithmic planning path QR d
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

‘la condition humaine’ (3rd millennium AD)> homo sacer/homines sacri/de rechteloze mens
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

Hilbert Hotel x displacement: mathematical infinity x not-have/s
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

paradigm shift> parallax x spatiotemporal narratives (*+_3500 vC-…)
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

vergrijzing van modern/westers denken en doen> identiteit; polis zekerheid; democratie> anti/conceptie bij babyboomers x verhoging sterftecijfers
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

algorithms (G boustrophedon; NL ossenploegschrift)> gedetermineerde verplaatsing x snelheid bovenover globe
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; papilionem-intelligible tourism, VFICINOTHINXS, GVH

2012-…, VFICINOTHINXS voor x door verrijking in de breedte

algorithms (G boustrophedon; NL ossenploegschrift)> gedetermineerde verplaatsing x snelheid bovenover globe
2015, Imaging New Eurasia> borderlessness Europe & Asia, expo Asian Culture Center, Gwangju, Zuid-Korea
satellitic era T/HERE; project on QR identity culture; intelligible tourism-papilionem, VFICINOTHINXS, GVH

2016, virtual reality x intelligible tourism; T/HERE-papilionem, GVH

2016, silver punk, T/HERE-papilionem intelligible tourism x satellitic era, GVH

2017, POD PEOPLE DESERT-ion: 2050 EU energy-neutral, BKKC; POD-papilionem, GVH
Afrikaanse wind & zonne-energie voor het westen in het noorden

2017, POD PEOPLE DESERT-ion: 2050 EU energy-neutral, BKKC; POD-papilionem, GVH
Afrikaanse wind & zonne-energie voor het westen in het noorden

2018, SLEEPING_BEAUTY#bella_dormiente#POD, Leonardo Art Park, Pistoia, EU-I/Italië, Internationale competitie, GVH
thema L’espressione della bellezza; inzending satellitic era: magnetisme sculptuur voor schone slaap oblivious POD PEOPLE

2018, SLEEPING_BEAUTY#bella_dormiente#POD, Leonardo Art Park, Pistoia, EU-I/Italië, Internationale competitie, GVH
thema L’espressione della bellezza; inzending satellitic era: magnetisme sculptuur voor schone slaap oblivious POD PEOPLE

2012, curvature globe: parallax van 2 werelden op-de-wereld; parallax-papilionem, GVH
T/HERE-papilionem; intelligible tourism x satellitic era; cirkelsegment globe; berkenhout
(hangend of beweeglijk, liggend op de aardcurve)> masterclass architectuur-stedenbouw-filosofie, Dakar, Senegal
(liggend of staand, op de uiteinden of zijkantvlak)> expo Drijvend paviljoen, Breda, EU-NL

2014, Kaukasische Kreidekreis, KKK pavilion-papilionem, Dutch pavilion (50x30x15m); VFICINOTHINXS, GVH, i.s.m. SHABE LAB Tilburg

Laatste werken GVH, seffie
i

“……………….. Habermas”

ii
iii
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Meester-van-de-gast; D34
Immanuel Kant, De religie binnen de grenzen van de rede, 2004, Boom, Amsterdam, vert. Geert Van Eiker, Walter Van Hecke, Willem Lemmens: Immanuel Kant, ‘Die Religiën innerhalb der Grenzen der bloßen Vernunft’, 1794, Königsberg,

iv
v

Plato’s mensbeeld is dat van ‘de ongevleugelde tweevoeter’. Hij voegt aan de definitie ‘met brede nagels’ toe, nadat de cynicus en kosmopoliet Diagenese een kaalgeplukte kip bij de Academica afleverde met de woorden “ziehier, Plato’s mens”.

vi

Debat Paul Kobben en Henk Oosterling, o.l.v. Frans van Peperstraten, in

Jansen en Nanda Oudemans, pp. 57-78

: ‘De Vreemdeling’, Gelegenheidsbundel Dag van de Filosofie 2003, Demon, Budel, red. Linda

