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*

Homerus, Odysseus: “Vreemdeling, je bent onnoozel of wel van verre gekomen, dat je mij aanraadt de Goden te vreezen of hun toorn

te vermijden: want de Cyclopen geven niets om den kransdragenden Zeus noch om de zalige Goden, daar wij toch verre hun meerderen zijn. Ook
ik zal, uit vrees voor de vijandschap van Zeus, jou niet sparen noch je makkers, als mijn zin mij er niet toe dringt.”
*

Ibid.: “Wij zijn Achæërs, die, op onzen terugkeer van Troje, door allerlei winden afgedwaald over den geweldigen afgrond der zee, vol

smachtend verlangen naar huis, langs allerlei dwaalwegen getogen zijn: zóó behaagde het zeker Zeus te besluiten. Krijgers van Atreus’ zoon
Agamemnon beroemen wij ons te zijn, wiens roem thans over de gansche aarde het grootst is: zulk een machtige stad toch heeft hij verwoest en
talrijke krijgers doen sneuvelen. Doch wij komen en smeeken u thans, aan uwe knieën biddend, of gij ons eenig gastgeschenk wilt geven of ook
anders een gave wilt schenken, zooals dat het gebruik is tegenover vreemdelingen. Heb ook ontzag voor de Goden, mijn vriend, nu wij als
smeekelingen tot u komen; Zeus toch is de beschermer van smeekelingen en vreemdelingen.” Vert.: de beschermer van het gastrecht die de
eerbiedwaardige vreemdelingen steeds beschermend vergezelt.

1.0 theoxenia: de ongeschreven wet der gastvrijheid
Homerus’ millennia oude Odysseia verhaalt over de Achaësche koning Odysseus van Ithaka die terugkeeri naar
vrouw en kind belast weet door goddelijke interventies. Have en goed verlaten om Sparta’s koning in diens
oorlog tegen de Trojanen te steunen, vechten hij en zijn manschappen tien jaar lang. Vruchteloos. Zodat hen
óók dé onsterfelijkheid ontvliedt. Uiteindelijk wordt strijd door list vervangen. Lot en zege aldus beslecht, stelt
Odysseus dat mensen zonder goden kunnen. Die hoogmoed tergt Poseidon. De god der zee straft hybris met
een lange reis en levert hem die Homerus ‘listige’ en ‘held’ noemt, over aan de gastvrijheid van de/het vreemde.
Een hachelijke risicovolle zaak. Bij eerste ontmoeting met de/het vreemde overtreedt een eenoog het goddelijk
gebod* tot gastvrijheid en weigert Odysseus en diens manschappen het gastrecht* te geven (‘brood en bed’).
Polyphemus, een cycloop de zoon van de god Poseidon, bergt zijn gasten op in zijn grot opdat zij hém tot
gastmaal zullen zijn. Onder pseudoniem Niemand bevrijdt de listige zijn manschappen van de menseneter: als
Niemand* verblindt hij de zoon gods die door niemand van zijn eenogige broedervrienden wordt geholpen.
Na dat succes roept Odysseus zijn eigen naam uit en Polyphemus’ blinde vergelding* aan. God de vader
verhoort de zoon: Odysseus zal tijdens zijn lange nostos of thuiskomstreis al zijn eigen vrienden gaan verliezen.
Goddelijke wraak op de stervelingen staat in Odysseia tegenover de liefdesbelofte tussen stervelingen.
Penelope zal een ander moeten huwen als haar man niet weerkeert eer zijn zoon een baard draagt. Alleen en
berooid komt Odysseus na twintig jaar op Ithaka aan. Als bedelaar treedt de held op zijn t/huis toe. Penelope,
Zeus Xenios, getrouw ontvangt hem die er een wedstrijd wint, en haar liefde: Odysseus komt eindelijk thuis.
Odysseia behandelt de kwestie ‘belofte’. Alle verplaatsingen en denkbewegingen in het werk komen uit
beloften voort en keren ernaar terug. De goden zijn hun belofte trouw; bij de sterfelijke is dé belofte buigzaam
(deel 2). Doorgaans is listigheid, die de ware held is, niét waarheidsgetrouw. De plot van de grot beschrijft de
schending van de ongeschreven goddelijke wet en de barbaarse vijandigheid jegens de bezoeker* (deel 3). Wel
straffen zowel mens als god: met blindheid, met goddelijke bloedwraak etc. om reden van overtreding der Wet.
De plot van de grot (niet-ontvankelijkheid voor gastvrijheid) sluit de plot in van waarheidsgetrouwheid
(belofte) en stelt de plicht tot gastvrijheid als problematisch gegeven. Het samentreffen van Odysseus met een
eenogige god-zoon, stelt de kwestie van onvoorwaardelijke goddelijke plicht tot gastvrijheid scherp (deel 2):
die van ontvankelijkheid voor de/het vreemde en afstemming tússen xenos en (theo)xenia (gastvriendschap).

*

Ibid.: “Toen de Cycloop zinnen begon te omnevelen, toen sprak ik tot hem met vriendlijke woorden: ‘Cycloop, gij vraagt me naar mijn

loflijken naam: welnu, ik zal u dien ronduit zeggen; maar geef mij dan het gastgeschenk, zooals gij beloofd hebt. ‘Niemand’ is mijn naam en ‘Niemand’
noemen mij mijn moeder en vader en verder al mijne makkers.’ Zóó sprak ik, maar dadelijk gaf hij met onbarmhartig gemoed mij ten antwoord:
‘Niemand’ zal ik het laatst dan onder zijn makkers verslinden, maar al de andren eerst: dat zal je mijn gastgeschenk zijn.”
*

Ibid.: “Hoor mij, Poseidon, donkergelokte Omvatter van ´t aardrijk: als ik werkelijk uw kind ben en Gij u beroemt mijn vader te zijn, geef

dan dat Odysseus, de stedenverwoester, niet te huis terugkeert. Maar als het toch hem door ‘t lot is beschoren, zijn vrienden en magen terug te zien
en terug te keeren naar zijn schoon gebouwde woning en naar den grond zijner vaderen, moge hij dan laat en ellendig, op eens andermans schip,
terugkomen, na al zijn tochtgenooten te hebben verloren en moge hij zijn huis vol jammeren weêrvinden.”
*

Kantiaans gastrecht indachtig (deel 3) heeft Odysseus als de bezoeker als ‘Fremdling’ in den vreemde, zelf vijandig gehandeld: Odysseus

is overdag een grot binnengegaan die hém onbewoond leek maar later de woning van de eenogige schapenhoeder Polyphemus blijkt te zijn.

XENOS zoekt hier (deel 1) in de historie van westers denken en doen naar ontvankelijkheid voor gastvrijheid.
Homerus’ terugkeerepos staat aan de oorsprong van ‘westers’ schrift en, de vrienden van in en van de (westerse)
wijsheid (G philia-sophia) bij. Zo menen Adorno en Horkheimer dat in de geschiedenis van het schrift, Odysseus
het eerste moderne menstype is: omdat hij zich niet aan de natuur en aan de goden overgeeft maar beide bevecht.
Dé held wendt geen onbeschaafde middelen aan maar list. Het listige houdt echter de ontkenning van zijn eigen
identiteit in. Het gelukt Odysseus wel om de natuur te beheersen, maar tegelijkertijd wordt hij door de dwang
van de burgerlijke gemeenschap gehinderd om zichzelf te zijn. Het burgerlijke individu kán zich ook niet tot ‘vrij
subject’ ontwikkelen, stellen beide filosofen uit de Frankfurter Schule: die onware moderne vertelling van het
subject wordt in de mythe reeds gedemonstreerd. Andersom stelt Hegel wiens Phänomenologie des Geistes ook wel
een narratio met Odysseia als geheime genotekst wordt genoemd, dat Odysseus geen individueel lot draagt maar
juist het lot der gemeenschap. Volgens Hegel is in de moderne roman het subject ontworteld terwijl Odysseus
volledig in verbinding staat met het geheel (wat de niet-moderne mythisch-heroïsche wereldtoestand kenmerkt).
Homerus beschrijft in Odysseia de ongeschreven goddelijke wet van de antropomorfe oppergod Zeus.
Antropotheïstisch in de hoedanigheid Zeus Xenios, eist de oppergod van sterfelijken impliciet/ongeschreven op
dat zij aan hem en de zijnen gastvrijheid schenken; hij eist van sterfelijken ontvankelijkheid voor de/het vreemde.
niet-vrije wijsheid: door goddelijke stem bemiddeld
‘Odysseus’ betekent gids of hij die de weg leidt. Bij Homerus betekent Odysseus ‘de zoon van het lijden’. Lijden
is wederwaardig: hij die lijdt, en, hij die lijden veroorzaakt; de held lijdt pijn, en, de held lijdt als hij een ander
schaadt. Met Jaynes: Odysseus is zich bewust van de/het vreemde en wel van dat wat in de externe wereld is.
Jaynes’ bewustzijnstheorie stelt dat Odysseus, anders dan de helden in Ilias en het Oude Testament, niet prereflexief
maar reflexief handelt. In The Origin of Consciousness in the Breakdown of the Bicameral Mind stelt de psycholoog dat
in oudere oorspronkelijk mondeling doorgegeven teksten, prereflexief bewustzijn wordt gekenmerkt door een
tweekamerige geest. Bij bicamerisme zijn de cognitieve functies over de twee hersenhelften verdeeld: de ene helft
spreekt en neemt de besluiten; de andere helft aanhoort het spreken en gehoorzaamt de genomen besluiten.
Bicamerisme distribueert zonder tussenkomst van een externe wereld. Volgens Jaynes laten akoestische
hallucinaties of innerlijke stemmen geen zelfstandig overleg toe zodat de reactie is voorgevormd en de handeling
een reflex. De innerlijke aanhoorde stemmen worden als het toespreken van goden of van respectvolle personen

*

Het onderscheid tussen de ontvangende natuur en de menselijke natuur om zich in een oord te bergen, lijkt bij Homerus ofwel irrelevant

of wel zeer relevant (als dan, is de grot symbool voor ‘barbaars’ bestaan).
In elk geval is Polyphemus’ oikos géén óp de aarde opgebouwd oord in kantiaanse zin, waardoor het vraagstuk van de plicht tot
gastvrijheid op de voorgrond treedt. In dit geval als het probleem van de onvoorwaardelijkheid.
*

Plato: Theaetetus 150e, 151a; Phaedrus 242c-242d; Apologie 30d, 31d

*

Anders dan metoiken. De mede–bewoner (D Ansiedler; G metoik> v meta: verandering; oikos: t/huis) zoals Aristoteles in Athene, is een

residerende vreemde die wellicht een xenos van de Atheense vrije burger is, maar geen stadsrechtelijk geen philoi kan zijn. Nagenoeg ‘vrij burger’
mag bijvoorbeeld Aristoteles zich, anders dan Socrates, niet zelf verdedigen noch bezit hebben. Rond de vreemde en daarenboven in Macedonië
geboren Aristoteles spint de mare dat hij wandelend (G peripatos: wandelgalerij) het vreemde (bijv. ‘aristo telos’) onderwees in de 6de eeuw vC
aan Apollo Lykeios gewijde bossage (D Hain, gehegter und gefriedeter Wald; E grove; F bois sacré) nabij het gymnasium (deel 0).

ervaren. Zij leiden de persoon zonder aandeel van een zelf of ipse (deel 2). Ook Socrates hoort innerlijk ‘stem’.
Hij gehoorzaamt zijn daimonion absoluutii (deel 0), volgt en dient zijn inwonende stem onvoorwaardelijk; hij
acht zíjn god (plus zíjn dienstbaarheid aan zíjn god) wezenlijk voor het heil der stad of staatstad (G polis). Plato
meldt tevens dat wanneer de innerlijke stem* tot hem spreekt, Socrates alsdan van zijn eigen voornemen afziet.
Mits, dan ontkiemt dé filosofie uit bicameraal prereflexieve bewustzijn dat niet-bevragend de innerlijke godheid
gehoorzaamt. Voor en door die hoedanigheid haar geheim, is dé verlossingsethiek die deugdzaamheid van
zielenheil voorstaat, idem verschuldigd aan Socrates’ gehoor aan zijn, unieke, particulier, eigen, innerlijke god.
Verlichtingsfilosoof Kant (deel 3) zal zodanige ‘gehoorzaamheidshandeling’ de morele plícht noemen.
Anders dan de god-ontvangende Socrates, richt Kant zich op het ontvankelijk maken voor de eigen innerlijke
stem, de plicht. Die stem van de rede doelt, autonoom en gewenst, ’s mens zelf–gestelde nostos naar ’s mens
menszijn. Spreekt Socrates’ geest om het zielenheil der hele stad, dan spreekt bij Kant ’s mens verheven stem,
hét ‘Ich denke’ of subject, tot mens–zijn aan dat in en op zich redelijk is: mits, via ‘zelf’ gestelde morele plicht.
gegijzelden en de gastvrije kunst van ontvangen
‘Homerus’ betekent in het Oudgrieks gegijzelde, en, niet-ziende. In de 8ste eeuw vC is een gegijzelde die persoon
of entiteit die na de oorlog aan de andere partij wordt overgeleverd. Overdracht van gegijzelden moet vrede
tussen beide strijdende partijen garanderen. Uit wederzijdse overdracht de/het vreemde ontvangen, gold de
ruil preventie jegens nieuwe vijandigheden. Gegijzelden (G homeridae: zonen van Homerus) mochten niet meer
strijden*: heldendom-onsterfelijkheid werd hen ontzegd; op de markt der oorlog worden zij niet tot persoon*.
Opdat zij die wel als held stierven, eeuwig on–sterfelijk ‘dus’ her–innert bleven, kregen gegijzelden of
homeridae tevens de (wellicht hem lastige) rapsodenplicht. In de 5de eeuw vC trekt de rapsode, net als de sofist,
van stad tot stad om zingend over heldendaden te verhalen resp. de epische dichtkunst verder te ontwikkelen.
Griekse narratieven over helden en goden zijn een mediatief systeem dat, gegeven publieke openbaring
een polis-politiek publiek als recipiënt of ontvanger vóóronderstelt, en, alsdan een politieke, voorhanden vorm
of kunst van gastvrijheid is. Omgekeerd ligt dé vraag naar kunst bij Grieken in de vraag naar het leven ingebed.
Aldus negeert Plato’s philia-sophia ‘real life’ als nietig want het aardse der wereld belast de werkelijkheid der
levenden die de waarachtige kunst verstaan het schone met het goede te vermengen (G kalokagathia) en, polis’
zielenheil ten dienste te zijn; ook nabootsers (deel 4) die met kunst de wereld herschrijven, wellicht zelfs als

tragedieschrijver. Plato wordt van dié toekomst door Socrates ‘verlost’ trekt naar het ‘niet-publieke’ privédomein
terug waar hij open–baren alsdan begrensd vóórstaat: ‘tussen’ vrienden (G philoi); tússen gast–vrienden (G xenoi).
De homerische epen zijn in Europa de eerste geschreven teksten en stammen uit de 8ste eeuw vC. Ook
zij introduceren ‘er’ een nieuw taalgenre en wel het gevocaliseerde alfabet. Het vocale alfabet is een taalinstrument
dat een woord van een open betekenis afsluit en naar een bepáálde betekenis gijzelt en het ‘woord–zijn’ vastketent
aan ‘be–grip’. In niet-gevocaliseerd schrift is ‘taal’ aporetisch, onbepaald, naakt open naar klank die haar betekenis
zal baren. Betekenisverlening (deel 2) volgt uit de ruimtelijke dispositie, uit de context, uit de plaats binnen het
geheel. In de niet-gevocaliseerd schift als de Thora bijvoorbeeld is ‘d..r’ slechts als ‘deur’, ‘daar’, ‘duur’ te begrijpen
via con–figuratie met het geheel, zodat ‘taal’ een geheim bestaan heeft en wederwaardig ontvankelijk is.
Gevocaliseerd geschreven woord sluit de nood aan con–text uit (deel 5): zulk woord verzelfstandigt zich
van de context en trekt een gegijzelde betekenis naar zich binnen en toe. Sommigen menen dat juist door het
gevocaliseerde schrift de kiem ontluikt die dé filosofie kenmerkt: als omheining die begrippelijk denken mogelijk
maaktiii. Met Plato’s Sofist: als een woord “als ‘sofist’” meerdere betekenissen kán hebben, dan is het onzuiver en
mede dat wat die term draagtiv. De laatmoderne (joods geboren) Derrida bestrijdt die stelling. De een-op-een
bijectieve relatie tussen woord en waarheid die dé (‘dús’ westerse) filosofietraditie pertinent vóórstelt, kent zijn
kritiek. Versus de ‘metafysica van aanwezigheid’ meent Derrida dat het woord niet aan haar context kán ontlopen.
Derrida ontkent de on–middellijke toegang tot een woord en daarmee tot dat wát begrepen diént te worden.
Nemen we ter vergelijk dé Homerus (G gegijzelde), wiens Odysseia meervoudig het motief van gijzeling
aanreikt. Sommigen menen dat Homerus Odysseia schreef maar Ilias niet. Anderen ontkennen zelfs het bestaan
van een dichter met naam Homerus en achten de epen een product van een orale traditie waarin het geheugen
van stad en land werd overgeleverd via zingende zeggers (G aoido; mv aoidoi: gezangen wevers). Weer anderen
menen dat hij als nationale dichter, de versplinterde stammen en poleis naar een overstijgend algemeen Grieks
zelfbewustzijn voerde, wijl Plato de/het vreemde van de kunst der nationale dichter toentertijd, vaak corrigeert.
Eeuwenlang mondeling doorgegeven worden homerische epen in de 5de-eeuw vC opgetekend en aan
schrift geketend. In opdracht van de Atheense tiran Pisistratus stolt hun klank. De arbeid der zingende zegger
wordt opgeheven en het geheugen der poleis dat gegijzelden voor(t)droegen over epiek en lyriek gedistribueerd:
lyrische tekst blijft vrij en associatief; epische tekst wordt onvrij, vastomlijnd, voorgegeven. Blijft lyriek samen

*

Heilig woud: receptakel (Plato, deel 5) waar ontvankelijkheid voor de/het vreemde ‘polis-zeker’ is: daar ‘waar’ aletheia lichtet (Heidegger).

*

De onderdompeling in het Griekse houdt verband met de ontdekking van Herculaneum (1738) en Pompeï (1748), de Griekse koloniën uit

de 6de eeuw die rond 300 vC door de Romeinen werden bestuurd. In die steden worden ‘de xenia’ aangetroffen.
Tijdens hun Grand Tour, een studiereis naar Italië, her–inneren 18de-eeuwse kunstenaars het (in Italië geromaniseerde) Griekse: onder andere
via hun capriccio’s (tijdruimtelijke re–presenties die, vanwege incorrecte tijdruimtefragmentatie, naar Romeinse xenia lijken te verwijzen). Tevens
stelt Winckelmann in Gedanken über die Nachahmung der Griechischen Werke in der Malerei und Bildhauer-Kunst (1755) een nieuwe classicistische
taal op die tot Bildungsideal of Beaux Arts zal worden. Dergelijke Grieksheid roept het verzet van Hölderlin en Nietzsche op. Beiden richten zich op
de beweging van de goden respectievelijk van het lyrisch lijvende: op dat wat in het oude Griekenland ethos heette. Heidegger volgt in beider sporen.
*

Plato, Cratylus, 407b

met klank, dan ontwikkelt zich uit de vastgebonden epiek een weer nieuw taalgenre: geheugenkunstv. Bemiddeld
door innerlijk beeld ‘doorlopen’ rapsoden hun tekst en zetten hun innerlijke denkruimte (hun verzameling van
woorden plus oorden) buiten. Sinds Simonides en geheugenkunst (L ars herennium) bewonen objecten de denk–
ruimte. Het ‘innerlijk stembeeld’ dat woorden op oorden plaatst, verdingelijkt de innerlijke denkruimte en bezet
de denkruimte/recipiënt als die gastgever die via oord aan het woord ontvankelijke gastvrijheid schenkt (deel 2).
Of er werkelijk een schrijver met de eigennaam ‘Homerus’ bestond, is wetenschappelijk een open vraag.
Het onbepaalde van de ‘homerische kwestie’ staat derhalve open voor en naar ‘verlossingsethiek’. Zoals blijkt
wanneer Johan Voß die kwestie opwerpt. Voß, een filoloog en een lid van de dichtersbond Hainbund*, vertaalt
de homerische epen in het Duits. Zijn vertaling (1781) beïnvloedt de begrippen ‘natuur’ alsook ‘volk’. Volgens
de Haindichters laten de homerische epen een stem horen waarin een volk vanuit haar natuur spreekt. Dat
Homerus zelfs een persoon zou kunnen zijn, wordt ontkend. Epiek is volgens de Hainbund anoniem ontstaan
en wijst, net als het Nibelungenlied, het volk als auteur aan. Het besef van de authentieke stem raakt de Duitse
intelligentsia: in haar ontbrandt een besef van oorspronkelijkheid. Goethe vat in Iphigenie auf Tauris (1787) de
stemming onder Duitse intellectuelen* samen als ‘das Land der Griechen mit der Seele suchend’. Met de (voorál
innerlijke) stem van het volk trekt Herder filosofisch een vore in de kwestie taal–volk. Wanneer hij tezamen met
Hamann bij Kant (1762-1764) in Koningsbergen lessen volgt, concluderen beiden dat Kants denken (deel 3) de
oorspronkelijke taal negeert. Via Hamanns uitspraak dat poëzie de moedertaal (deel 5) van het menselijke
geslacht is, stelt Herder dat alle naties door de bijzondere genius van het volk en de taal worden bepaald.
‘Misschien kan alleen iemand die uit ervaring weet wat het is om geen huis te hebben gastvrijheid bieden’,
meent Derrida. Zijn uitspraak raakt de homerische plot van de grot in Odysseia aan De zwervende Odysseus
wordt daar, in en naar de lokale grot gebonden gewoonten (deel 2), afhankelijk van de ontvankelijkheid voor de
lokale gastvrijheid en gesteld, in gastvrijheid voor en door de/het vreemde, uit den vreemde in den vreemde.
Bij zijn ontmoeting met de eenogige godenzoon wordt diens deficiënte gehoorzaamheid aan goddelijke
plicht hen beiden noodlottig. Hoewel door oppergoden en broeders vervloekt, wordt de zoon-van-het-lijden op
zijn nostos beschermd door de zuivere maagd, godin van wijsheid en kunst. In vele gedaantewisselingen of
metamorfoses begeleidt zij hem die voor oude Atheners de geest is van God (G a-theo-noa)*: Homerus’ geest
(G nous) der nostos lijkt ‘vermoedend denken’ ontvankelijk voor on/mogelijke verschijningen, en, omgekeerd.

Als individuelle Seele muss er (der Mann) Gott gegenüber ebenso empfangend sein
wie die Frau, denn in dieser Ordnung, in der sich ‚Göttlich’ und ‚Menschlich’
gegenüberstehen, ist der Mann, weil ebenso Mensch als Individuum, rein
empfangend,
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M A A G D – Z I J N

alsook

V R O U W – Z I J N

zijn volgens de mysticus magistri Eckhart de Hochheim (1260-1328), de elkaar
voortdurend afwisselende ofwel alternerende toestanden van de ziel in een
‘eeuwig-nu’. M A A G D is hij/zij die niet bevangen is door eigen beelden en
projecten, is hij/zij die ruimte heeft om te ontvangen. M A A G D betekent dat
een mens van beelden leeg is en wel even leeg als toen hij/zij er nog niet was;
V R O U W is de mens in wie het ontvangene vruchtbaar wordt. Die v r u c h t
te dragen, is een spiritueel proces dat F I L O S O F I E (G philia–sophia) noemt.
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G> nostos: thuiskomst; volgens sommigen is ‘nostos’ het grondbegin van het filosofisch grondbegrip ‘geest’, ‘intellect’, ‘nous’.
Odyssee: terugreisvertelling of thuiskomstepos; Oudgriekse waarin aan de held opdracht tot wederkeer voorligt. De reis van strijdveld naar huis,
thuis en geboortegrond (mits Griekse archipel: overzees) biedt reeksen van ontmoetingen met de/het vreemde. De plot van zijn nostos of wederkeer
geldt niet slechts fysieke inspanning maar tegelijk de uitdaging aan de held, om onderweg alsook ‘terug’, status en identiteit te (her)krijgen. Is
‘odyssee’ bijna synoniem voor omzwerving, zwerftocht, dwaaltocht of queeste, dan wijlt het begrip nostos in ‘nostalgie’. Nostalgie is een 17 de
eeuws Grieks composietwoord dat nostos (terugkeer) en algos (droefheid, pijn, lijden) verbindt. Nostalgie is het gevoel iets belangrijks of dierbaars
te zijn kwijtgeraakt dan wel heimwee naar (persoonlijk) verleden. Het begrip nostos verhoudt zich tot begrip queeste zoals telos tot levenstaak, als
verwerkelijkbaarheid of (af)sluiting tot immer aanblijvend open gebeuren. Het begrip queeste is etymologisch verwant aan question, enquête en
kwestie. Als zoektocht naar wijsheid, aangedreven door wijs–begeerte, ervaringen x beschouwingen. XENOS’ rizomatisch-metabletisch queeste
tast naar de waar–heid van de waarheid die dé filosofie, ‘dús’ westers/modern, op-de-wereld ont–werpt en baart resp. óver de wereld (op)werpt.
ii

Plato, Apologie 30a (vert. Ars Floreat; cursief GVH): “Want weet wel dat de god me dit opdraagt, en voor mij staat vast dat de stad
nimmer een groter goed op haar weg vond dan mijn dienst aan de god.”
26b-26d: “Toch moet ge ons eens vertellen, Meletos, op welke manier ik volgens u de jeugd bederf. Blijkt dat uit iets dat ik heb
geschreven en dat aanspoort niet te geloven in de goden waarin de staat gelooft, maar in andere, vreemde goddelijke machten? (...) die goden
waarover wij nu spreken (…) Aan de ene kant zegt ge dat Sokrates ervoor pleit in goden te geloven; dat betekent dus dat ik ook zelf geloof in het
bestaan van goden en dus niet goddeloos ben -daarin ben ik dus niet in overtreding. Maar ook zegt ge dat het andere goden zijn dan waar de staat
in gelooft. Beschuldigt gij mij ervan, dat het andere goden zijn? Of zegt ge dat ik zelfs helemaal niet in goden geloof en ook anderen daartoe aanzet?
Meletos: Het laatste, dat ge helemaal niet in goden gelooft. Sokrates: Meletos, ge verbaast me. Waarom zegt ge dit?”
27c-28a: “Sokrates: Als ik dus, zoals ge zelf zegt, in goddelijke machten geloof en als goddelijke machten bepaalde goden zijn, dan slaat
dat op wat ik bedoelde, toen ik zei: 'Hij spreekt in raadselen en steekt de draak met ons.' Ik zou niet in goden geloven en toch ook wel, omdat ik in
goddelijke machten geloof (…) in geestelijke en goddelijke machten kan geloven, maar tegelijkertijd niet in geesten, goden en halfgoden? Wel,
mannen van Athene, dat ik een overtreder ben in de zin van Meletos' aanklacht, behoeft naar mijn mening niet nog verder te worden weerlegd. Dat
is nu voldoende belicht.”
29c-29e: “Als ge dit zoudt geloven en zeggen: 'Sokrates, wij zullen het advies van Anytos dit keer niet volgen, maar laten u gaan op
voorwaarde dat ge u niet langer bezighoudt met zelfonderzoek en filosofie; en wordt ge daar alsnog op betrapt, dan sterft ge (…) Als ge me onder
die voorwaarde zoudt laten gaan, dan kreegt ge van mij het volgende te horen: Mannen van Athene, ik waardeer en bemin u, maar liever dan aan u
gehoorzaam ik aan God, en zolang mij tijd van leven gegeven is, zal ik niet ophouden met filosoferen, en wie van u ik ook tegenkom, zal ik
vermanen en aansporen op geen andere manier dan ik gewend ben, en wel als volgt: Geachte heer, ge zijt Athener en burger van de stad die de
grootste naam heeft op het gebied van wijsheid en macht; schaamt ge u dan niet dat ge almaar jaagt naar zoveel mogelijk geld, roem en eer, en niets
geeft om kennis en waarheid, en u niet bekommert om uw zielenheil?'”
30d: “Want ik geloof niet dat het de wil van de godheid is dat onrecht zegeviert over recht. Nu moet ge niet denken, mannen van Athene,
dat ik hier een verdedigingsrede voor mijzelf houd. Nee, eerder voor u, opdat ge niet, door mij schuldig te verklaren, zondigt tegen het geschenk
dat de godheid u heeft gegeven. Want als ge mij ombrengt, zal het u niet gemakkelijk vallen weer een ander te vinden die de stad, hoe gek het ook
klinkt, op haar huid zit als een horzel een paard.”
31d: “Nu hebt ge mij al vaak bij verschillende gelegenheden horen zeggen dat de reden hiervoor is dat ik van tijd tot tijd een goddelijke
en spirituele ingeving krijg; dat is precies wat Meletos in zijn aanklacht in het belachelijke trekt. Ik heb het al van jongs af; het is een innerlijke
stem die mij steeds wanneer ik haar hoor, ervan afhoudt te doen wat ik van plan was, maar die mij nooit ergens toe aanzet.”
iii

Omheining jegens context, jegens externe wereld (a.h.w. Umwelt denken/doen, deel 4) lijkt in Hellas niet enkel het ergon van ‘woord’.
Afsluiting jegens het externe (bij Plato: het veranderlijke; dé wereld als zodanig) is eveneens impliciet aan de logica ofwel juiste redeneertechniek,
die bij de antropocentrische Aristoteles een begin vindt en tot een ‘westerse gewoonte’ wordt (> XENOS, deel 4, filosofie als schijnbeeld nabootser).
iv

Immanent aan Plato’s strijd vóór het Goede-Ware-Schone dat in de bovenwerelds gesitueerd ons ongekend blijft, lijkt het theoxenia
(deel 1) dat ongeschreven voorschrijft dat de Griekse god/in aan stervelingen kan verschijnen en hij/zij derhalve, op-de-wereld ofwel ter aarde,
ongeschreven zijn/haar gastvrijheid, gastschap, gastmaal ofwel Griéks gastrecht opeist: het recht en de vrijheid van de gast (door Kant, deel 3, het
bezoekrecht genoemd). Plato’s purisme inzake de eenduidigheid van een woord lijkt, situatief, zich te verhouden tot de verscheidene namen voor
een Griekse god of godin, omdat in het polytheïstische Hellas goden tegelijkertijd polyvalent zijn en derhalve meerdere namen dragen resp.
hoedanigheden hebben (bijvoorbeeld Zeus Xenios, deel 1; Athene Nikè, deel 4; Plato’s purisme). Verzamelt de Oudgriekse god/in geen ‘vaste’
hoedanigheden, dan duidt de 18de eeuw ook de polyvalentie van de sterfelijke/de mens’: habitus is ‘nú’ dat wíj ras-onderscheiding achten (deel 4).
v

In De Oratore verhaalt Cicero over de uitvinding de Griekse dichter Simonides in de 5 de eeuw vC. Plato verwijst in Protagoras en
Politeia naar Simonides’ geschreven tekst “O vreemdeling, ga aan die Sparta melden dat wij hier gevallen zijn, gehoorzaam aan hun bevelen…”
Geheugenkunst, Ars Herennium, Ars mnemonica, Ars Memoriae, Ars Oblivionis, mnemotechniek, Method of loci, Institutio Oratoria is eeuwen
gepraktiseerd en verbindt plaatsen (L loci) aan beelden (L images) of woord en tekst, en, fundeert tevens het idee dat taal con-text her-innering is.

