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conclusie in de vorm van problemen

De queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel in ‘westers’ denken en doen beweegt zich metabletisch doorheen tijd x ruimte,
aan-de-rand van wat dé filosofie niet in haar centrum stelt maar toch articuleert namelijk haar AF-VAL of quantité négligéable.
Begrip omhein(en)d ‘moderne/westerse’ denken positioneert haar ‘middelpunt’ en plaatst, in lijn met middeleeuws en antiek
vóórbeeld de/het haar deficiëntie buiten> aan-de-rand van haar de cirkel (2018: zoals dé EU). Heliocentrisch AF-VAL op-de-wereld
geeft de/het filosofisch vóórgestelde een ‘rand’ die samenvalt met het einde van ‘de wereld waar wij wonen’; ‘modern ’blijkt het
‘westerse’ middelpunt-cirkel-beeld desondanks slechts een der vele particularismen, dáár, op-de-kogelvormige-wereld.

XENOS tast rizomatisch in het onzichtbare ondergrondse, naar de architectuur (de hoogste beweging der aardkorst) van hét
denken dat masculien metafysisch óver ‘de wereld’ geert doordat het haar óp-de-wereld-zijn preferent negeert. Ontvankelijkheid
voor de/het vreemde en bemiddeld door begrip omhein(en)d behoud van zelfzekerheid of eurocentrisme, staat onder spanning:
feminiene metafysica of ‘vrijheid’ in primaire zin is welwillend in vergetelheid geraakt na paradigmaverschuiving in wereldbeeld.
XENOS’ queeste, ‘langs de buitenwegen’, in de AF-VAL van vóórgesteld masculien metafysisch polisbeheersingsdenken, ont–bloot
dat hét begrip omhein(en)d denken: woord van oord ontheemt en problematisering van de waar–heid van de waarheid ontvliedt.
XENOS’ queeste gelijkt die van Odysseus: vanaf niet-antropologische empirische ervaring van ontvankelijkheid 1997-2012
vanwege ntmoeting met X omarming van de/het vreemde óp-de-wereld in Senegalees Afrika; problematisering eigen lokale
habitus {Westen = Le Nord} 2001-2006; actief onderzoek naar ontvankelijkheidsbeginsel in westers denken en doen tot 2007;
passief hernemen van ergon XENOS (kennis úít in–zicht; 2017). Tout court: XENOS 2.018 = een ‘cultuurfilosofisch proef_schrift’.
Anno 2018 stáát de paradigm shift van heliocentrisch op de drempel van SATELLITIC ERA dat álle particularismen op-de-wereld
asymptotisch snel aanraakt: óók lokaal/laatmodern denken en doen. XENOS 2.018 is een cenotaaf voor haar Bildung (G paideia).
Op de drempel van die wereld–wende, geldt voor álle particularistisch verscheiden gewoonten/culturen op-de-wereld niet enkel
‘genius locus’ maar ook ambigue gezamenlijke gelijktijdigheid T/HERE. Satellitaire buitenwereldsheid stuurt ubiquitair tw€€deling
aan en begeerte> ogen–schijnlijk uitgesloten voor en door de rede declasseert “eurocentrism first”: moderniteit. Het vreemde
buitenwereldse www wereldwijd ‘eigen’, is disruptie voor x door dé deficiëntie vreemde (G xenos: vluchteling) leidend vóórbeeld.

T / HERE = l’amitié-within-without-eidos@hilberthotel.com x (traagheid van denklichaam) www.l’homme-escargotique.com
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Het blauwe niet-schaduw werpende elektromagnetische licht van satellitair world wide web (met Virilio ‘3de licht’; 2de licht= elektrisch;

1ste licht= zon> geocentrische middeleeuwen: Licht/God; heliocentrisch/modern: licht van verlicht/rede/Ich denke; licht-papilionem, Tilburg, GVH
2012

Blaue Stunde, blybeleid-papilionem, GVH

Het cyaan (#00B7EB - RGB: 0, 180, 247) bezet een ‘plaats’, een voormalige cel van de Clarinessen (armoedeorde van Clara van Assisi die als 1 ste
vrouw Kloosterregels schreef) staat in de RK-kleurenleer voor ‘luiheid’ (L arcedia) en is binnen de kerk verboden; de toestand ‘arcedia’ is een der
7 doodzonden die Thomas in Summa Theologica (1265) vastlegt: de doodzonde ‘wordt’, wanneer de rede instemt met vlucht (L fuga), de vlucht
van de mens van het Goddelijk Goede. Arcedia, ‘het verdriet van de wereld’ (D Weltschmerz; F mélancolie) dat en ‘traagheid van het hart’ die ‘de
dood werkt’, contrasteert immers met verdriet ‘volgens God’ en leidt naar niet-zorg. Evagrius van Pontus (4de eeuw) acht de middagdemon arcedia
de meest lastige der acht geslachten kwade gedachten; arcedia als ‘luiheid’ duiden doet onrecht aan de werken van zusters en monniken; arcedia
als verboden cyaan> Blaue Stunde= monotonie van alomvattende redeloze begeerte op en om zich (van BaMa ver/koopkracht tot www etc.)

oude nieuwe queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel (> 2.018): op de drempel van ‘onbepaald x capricieus’ SATELLITIC ERA
Resumé. De vraag naar de waar–heid van de waarheid ‘scheiding’ (G chorismos) verschijnt in Plato’s grotallegorie als múúr (een
tússen dat ‘voor’ en ‘achter’ zowel scheidt als verbindt); als múúr (mentaal tússen wij ‘aan blik en houding vastgeketenden’ en
wij ‘horizontaal beweeglijken’ die ons schimmen schenken en schijngestalten tot leven wekken. Politeia (380 vC) schrijft Plato’s
zinnebeeld van maatschappelijke beweging (514a-520a) uit ná de ‘analogie van de zon’ (508b-509c). En ná ‘de analogie der
gedeelde lijn’ (509d-511e) die ‘dé deficiëntie’ introduceert, kloppend hart van ‘westers’ denken en doen. De leef–vorm (L forma
vivendi) van lijvende filosofie ontwerpt opvoeding (G paideia): vanwege ‘het gebrek daaraan in onze natuur’ (metaforisch de zon:
‘kind der goedheid’) bemiddeld door dialectisch onder_scheiden (531d-534e) en ‘gelijkenis met het goddelijke’ (Theaetetus,
176b) die, uiteindelijk als ‘goddelijke wijsheid’, de héle kosmos moet verheffen (niét slechts een deel ervan; Timaeus, 29e-31a).
Plato’s ‘múúr’ (anders dan de haar [?noodzakelijke?] deur) scheidt: teneinde ‘kennis’ te scheiden van ‘verbeelding’ (G eikasia) die
de zíntuiglijke wereld nabootst en ‘waarneming’ (G pistis) der zintuiglijke wereld {lijnstuk AB} van ‘denken’ (G dainonia) over
wiskundige objecten als nummers en verhoudingen en ‘kennis’ (G nous) van Ideeën {lijnstuk CD}. Als wiskundig {AB : CD} is gelijk
aan {AB = CD} en goddelijke/ideale/zuivere omstandigheid, dan geldt {B = C} en is ‘waarneming’ aan ‘wiskunde’ overeenkomstig.
Bij Aristoteles wordt ‘to ov’ tot ‘wat het is dat het was te zijn’ {A : B/C : D}. In Timaeus (360 vC), Plato’s werk Over de natuur dat
begint met de afwezigheid van een 4de gast/xenos/vreemde (historici gissen wíe: Plato zelf? Aristoteles?), herneemt Plato zijn
‘analogie van de verdeelde lijn’ in en als het werk van de architect en schepper Demiurg waar hij hét vreemde introduceert van
‘een derde soort’ (G chora; L triton genus). Als dat wat zich aan zowel wiskunde als waarneming onttrekt en, als zuivere natuur
die ‘geen indruk nalaat’, de facto aan alles áls natuur–ruimte. Én het in de queeste gezochte, duister ‘ontvankelijkheidsbeginsel’.
Het scheidende dat verbindt, dé muur, kantelt dualisme naar de drieheid die (op) een duister geheim draagt. In Timaeus wordt
de Ideeënleer via wiskundige vormen náár een ‘theorie van alles’ of Vormenleer gevoerd. De zon als ‘het kind van de goedheid’
(goedheid van hét Goede dat niet te kennen is, maar wel te ervaren is) wordt deel van hét geheim dat Zijn wordt (uit)gedragen.
Wat Heidegger in Plato’s Sophist (winter colleges 1924-1925) desbetreffend ‘de eidos van de idea’ noemt, beweegt in Sein und
Zeit (1927) naar dé ruimte (G chora: ♂land, gebied; ♀ baarmoeder) dat de/het omhein(en)de van hét denken ver plaatst en naar
‘ontologische differentie’ en het Zijn van de zijnden verplaatst. Heideggers antimetafysisch filosoferen leidt, naast wiskundige,
natuurkundige, literaire uitvindingen van Einstein Gödel Dada etc., in de jaren 80 van de 20ste eeuw naar de sociaal-culturele
raumkritische Wende/Spatial Turn/Topologische revolutie waar zowel Derrida als XENOS in participeren. XENOS in dat geval het
ontvankelijkheidsbeginsel van (lokale) waarheid naar waar–heid p-de-wereld. Het ‘tussen’ van FEMINIENE METAFYSICA, áls
’ontvankelijkheid’ (aanzet tot queeste XENOS 2.018> noopt ‘intelligible tourism’ op de drempel van al volwassen SATELLITIC ERA.

https://youtu.be/0cEhRdcR9pI

2012, Die Blaue Stunde, Geneviève van Helden; interview + video: Martijn de Boer

https://youtu.be/WPiU0V3Evws

2011, vficino eu-nl, blybeleid, itemisation, overview, GVH
2010, Blaue Stunde, expo ‘Blybeleid’, Tilburg, tijd-papilionem, GVH

1

Derrida, 1999: “Hospitality becomes the very name of what opens itself (…) what ‘welcomes’ it (p.21) … the possibility of the welcome

in order to think (…) everything that opens up or is displaced with it: ethics, metaphysics or first philosophy (p.25) …The welcome to welcome the
Other is to put in question my freedom (p. 29) … The ‘birth of the question’ is the third (p.31) … The welcome also supposes (…) the intimacy of
the at home with oneself and the figure of woman, feminine alterity (p.28) …The woman is the condition for (…) inhabitation (…) ‘an expression
in secret’ (…) feminine alterity (p.36) … ‘feminine alterity’, the humanism of the other woman, of the other (as) woman. If woman, in the silence of
her ‘feminine being’ is not a man, she remains human (p.37) …the feminine ‘presents a face that goes beyond the face’, where ‘eros’ consists in
going beyond the possible (p.40) … defines…the pre-ethical origin of ethics on the basis of femininity…meta-empirical radicality…an ethics
emancipated from ontology (p.44).” Dit welkom is een herhaling van het welkom in deel 0.
2

Heidegger, 1954: “Das Entscheidende der technè liegt somit keineswegs im Machen und Hantieren, nicht im Verwenden von Mitteln,

sondern in dem genannten Entbergen. Als dieses, nicht aber als Verfertigen, ist die technè ein Her-vor-bringen.”

5.0 reiswetenschap tussen oord en woord
Welkom1 “Maar verklik mij alleen niet aan de anderen, want het is een geheim, vriend.” Socrates geeft zijn
geheim bloot aan zijn gastvriend (deel 1) met wie hij ‘over kennis’ spreekt. Socrates ontbloot wat niet gekend
mag zijn aan zijn xenos, de jonge Theaetetus, wiskundige, met wiens veelvlakkentheorie Plato het ergon Timaeus
baart. Socrates’ geheim betreft zijn nabootskunde. Hij bootst de kennis van de bakerkunst na: ‘God en ik
verlossen de zielen’ meldt Plato in Theaetetus over beider gesprek. Zijn vroedschap scheidt logos van bios, slaat
een snede tussen geest en natuur, breekt het blijvende van het veranderlijke af en baart wat dé filosofie vormt.
Socrates’ kunde bootst de bakerkunst na, opdat hij het onsterfelijke buiten brengt en op-de-wereld voert
(de kennis die de a-thanatos ziel) en het geboortelijke verlost’. Socrates’ verloskunst komt niet voort uit een
wilsbesluit maar een inwendige daimonion dwingt hem ertoe. Een bij hem inwonende god dwingt hem (‘Du
sollst...’; deel 3) om “jongelui van edele afkomst, voor alwie schoon is” te verlossen. Socrates moet naar hun
bezwangerde ziel reiken, hij moet grijpen naar de vrucht, hun gedachten uit hun ontvankelijkheid voor de/het
vreemde en, hen van hun vrucht (der ontmoeting) laten bevallen. Meer nog, preventie voorgestaan, dient hij
voor en door zijn daimon, als voorbehoedsmiddel: Socrates moet voorhoeden dat de ontvankelijke ziel (deel 2)
die door ntmoetingen de vrucht gedachten kan dragen, de ziel (G psuchè) verontreinigen met het onleefbare.
Hij moet de ziel, een receptakel voor de/het vreemde, onbezoeld, zuiver en dus ‘maagdelijk’ houden, opdat een
wel–denkende man ‘maagd’ is vooraleer hij als ‘vrouw’ ware gedachten kán baren; Politeia> ‘tot vrouw vervallen’?
(Anders dan andocentrische Aristoteles verbijzondert Plato de sterfelijken/mensen niet naar dier ‘watheid’ maar
breidt na Diogenes’ kritiek, zíjn idee ‘ongevleugeld dier op twee benen’ uit met ‘met brede nagels’; G plato: breed).
Argumentatiekunstenaar Socrates vertelt zijn geheim dat zijn god en hij ‘edele sterfelijken’ verlossen
Socrates in Theaetetus: “Het voornaamste in mijn kunst is: bij machte te zijn om, op alle mogelijke wijzen uit te
maken of de geest van de jongeman schijn en leugen baart, dan wel iets leefbaars en waarachtigs.” Socrates’
reiken, het aan zijn daimonion met vóórkennis geketend ‘hogere’ bakeren, haalt de vrucht ‘gedachten’ op-dewereld. De persoonsgebonden goddelijke wet van zijn inwonende gast of daimonion (L genius: voortbrenger)
absoluut gehoor gevend strijdt (G polemos) met de menselijke wet (deel 2) die Socrates als verderver veroordeelt.
Timaeus werpt de singulariteit van de vrucht/gedachte buiten ontwerpt een geheimzinnig dragend beginsel lós
van een gastgeverlichaam; logos en bios scheidend en bindend stelt hij: “daarmee is nu wel de waarheid gezegd.”

*

George Bataille, L‘expérience intérieure, 1943, over ‘geboortelijkheid’: ‘2’ is geen getal, maar versmelting bij ‘ontmoeting’. Ná dat móment

naar ‘1’ terug (als ‘celdeling’); R.A. Schwaller de Lubicz, The Temple in Man: Sacred Architecture and The Perfect Man, 1981 (1957)
*

Frits Staal, Rationaliteit in ritueel en mystiek, 1978; boeddhistisch ‘catuskoti’, ‘onmogelijkheidsvierkant’, ‘indivisible quaternity’, of

‘tetralemma’ stelt, met Staal (www.dbnl.org/tekst/_ons003199401_01/_ons003199401_01_0092.php) het bevel: denk niet dat F; denk niet dat niet-F;
denk niet dat F en niet-F; denk niet dat noch F, noch niet-F; ‘het eist dat men, wat het object x betreft, zich van iedere stellingname ten opzichte van
de relatie tussen F en x zou moeten onthouden. Aloud ‘oosterse logicasysteem’ biedt én een methode om proposities in logische alternatieven te
classificeren én omdat het dusdanig gebeurt dat de alternatieven niet afhankelijk zijn van het aantal waarheidswaarden dat in het ‘westers
logicasysteem’ wordt aangenomen (Plato: chora tussen zijn en worden: geen indruk nalaten; Eckhart: ‘leeg zijn’, ‘maagd zijn’; dao)

5.1 conclusie in de vorm van prblemen
‘@’

Het ‘blinde’ zoeken van XENOS 2.018 “langs de buitenwegen”

der filosofie ont–dekt een ruim twee millennia oude traditie wier technè2 is: ‘waarheid ontwerpen & ont–werpen’;
dat er iets als dé (‘dus’ westerse) filosofie is, blijkt een zelf–omhein(en)de narratieve. Lineair aan vooroudervering
(psycholatrie) onderworpen, werpt een zelf of ‘ipse’ dé waarheid in de tribale omheining binnen en plant de traditie
zichzelf ‘maagdelijk’ voort. Voor en door weerlegging en strijd (G polemos) desbetreffend. Filosofie werpt ‘zin’:
binnen een omheinde ‘polis’ waar hét omhein(en)de als voorzekere wordt gedacht. Dé traditie die op en om zich
(G praxis) het werktuig ‘zin’ produceert, ontwerpt buitenzetten/buitensluiten, via ‘iets’ aan ‘iets’ onttrekken en
in dusdanig resterende afval-vrije rest (L causa efficiens) ‘ver reiken’ ofwel be–grijpen. Áchter welbepaald gekozen
zelf–omwalling elke persoonsgebondenheid ontkennend, creëert dé filosofie bij leven en welzijn ‘wijsheid’ en
‘waarheid’ als (haar) ‘leefbaarheid’: dé traditie borgt haar eigen voortbestaan (G poièsis) door zelf–bevruchting.
‘#’>

.

Mits filosofie ‘waarheid ontwerpen’ is, aristotelisch op en om zich

(G praxis), dan is de technè der zin-tuigkunst (G poièsis)3 aan ‘het vrouwelijke’ verschuldigd. Minstens vanaf het
reflexieve denken van Plato (4de eeuw vC) dat een begin van feminien natuur–geheim aan filosoferen schenkt.
‘$’>

Mits ‘het vrouwelijke’ (gedefinieerd als het vermogen te ontvangen

en het gedragene buiten te voeren) wezen of zijn van dé filosofie is (‘dragend vermogen’ present te stellen), dan
is ‘ontvankelijkheid’ transcendent. In XENOS 2.018 eindigt de zoektocht in het besef dat gastvrijheid eindig is:
tenzij de hoedanigheid van háár ‘ontvankelijkheid’ (1+1=2) tot gebeurtenis (als van ‘edele lui’) ‘wórdt’: 1x1=2*.
Op en om zich gemaakte (G praxis) waarheid, negeert het (uit)dragende en ‘vrouwelijke beginsel’ in de premisse:
de moderne mannelijke metafysica (reiken om in bezit/be–grip te nemen) die áls haar zin–tuigkunst in ‘westers’
denken en doen inweeft. feminiene metafysica is complementair aan
‘~’>

Dat alles is niet het geval (als we binnen de catuskoti* denken).

XENOS’ conclusie in vorm van prblemen: waarheid ontwerpen zoals dé filosofie geeft plaats aanrandfiguren,
traditioneel tijdruimtelijke negaties, waar het in het licht en zicht gestelde niet buiten noch langs kan.

* In 2018 gaat de paradigmaverschuiving uit modern/westers heliocentrisme in ubiquitair satellitair era asymptotisch snel. Het
satellitaire raakt álle particularismen op-de-wereld. De laatmoderniteit verliest de grond onder de door háár ontworpen waarheid
(geketend aan instituties, democratie, vrijheid, identiteit, humanisme, dialoog en andere systemen van ‘rede’); begeerte, nu* hoger
bestel, neemt bezit van polisbeheersingsdenken & omhein(en)d doen; politiek de dienstmaagd der economie wordt rede, Bildung
etc. buitengezet naar AF-VAL. Het capricieuze vigeert. Onder het paradigma van het satellitaire kantelt het era naar dat van het
laatmiddeleeuwse (terug?): buitenwerelds draait het bepalende (1ste Licht; God) óm aardse tijdelijkheid heen: toen zon, nu*
schaduwloos world wide web 3de licht. De copernicaanse wende draait (zich) om: zelfwetgeving verliest van indringing (God &
satelliet zien alles), zorg van human lease productivism; onzeker van zeker; op-de-wereld liggen vluchtelingen vér vóór op ons in
omgang met disruptie; op-de-wereld weten ex-koloniën niét ánders dan wat nu* aan ons de toekomst is: voorzekere onzekerheid.
Aan XENOS, noest duurzaam tastende queeste, die deze ‘plaats’ spatiotemporeel halthoudt om afstand te nemen,
Socrates’ vraag in Phaedrus of Over de schoonheid “Wel vriend, waarheen en waar vandaan?” Van intuïtie naar een ‘wandeling
buiten de stad’; van ‘zwanger van gedachten’ is naar rizomatisch-metabletische zoektocht; van vrucht naar, op aanraden van een
vriend ‘wandelen langs de buitenwegen’ van denken en doen’; van Senegal naar ‘westers’, van philos, xenos, wereldbewoner,
wereldreiziger, wereldburger naar ‘vrouw’. Maar ga mij niet verklappen bij de anderen, want… het is niet bekend dat…
XENOS 20.018: nu* de cenotaaf voor de/het vreemde in/van Bildung (G paideia): “een mysterie, voor iedereen” (Plato, Apologie, 42a)

Voor wat was en ter afsluiting bij hoofdstuk 5 aanbeland, hier een samenvatting der tijdruimtelijke queeste.
‘~’> “Waarheen?” (deel 0). ‘NU’* beseffen, blijft vanwege Gestaltschwitz en satellitaire paradigmaverschuiving,
hier buiten beschouwing. Dat ‘NU’* heeft nu ubiquitair invloed op reeksen van ontmoeting met de/het vreemde.
‘@’> “En waarvandaan?” (deel 0). Van andere-particularismen-op-de-kogelvormige-aarde-waarop-we-elkaar-nietkunnen-ontlopen (1997-2012, Senegal, Afrika). XENOS’ zoektocht geldt het ontvankelijkheidsbeginsel in
westers denken en doen, nadat de vraag “wat is ‘westers’ en hoe kom je ervan af (in de zin van: ér ruimte ruimen
voor de/het vreemde)” binnen-de-wereld van dé (‘dus’ westerse) filosofie onhoudbaar bleek. Binnen de
imperatieve gewoonte van dé traditie (deel 3) geldt: dat wat ‘westers’ is, is universeel> in Le Nord. Op-de-wereld
lokale waarheid (in ‘verschillend verschil’ met mondiale waarheid) blijkt dé waarheid aan de waar–heid gebonden.
De waar–heid van de waarheid, topologische problematisering van het verschillende verschil op-de-wereld, is
als quantité négligeable buitengezet: voor en door eurocentrisme, het polisbeheersingsdenken en doen waarin
de moderne/westers mens als zelf-gestelde hostipets/redelijk wezen het laatmiddeleeuwse model nabootst ‘God
is cirkel en middelpunt tegelijk’ (deel 4). Kants kosmopolitisme of wereldbolburgerschap annexeert de globe
‘formeel’. Tenéinde moderne/westerse zelfzekerheid, identiteit en, vrijheid. ‘Ruimte ruimen’ binnen dat bestel
is, op de drempel van het nieuwe NU* blasfemie. Met de vraag wáár westerse ontvankelijk kán zijn gaat XENOS

3

Alètheia is de mythopoëtische figuur die de waarheid personifieert. Cicero vertaalt het Griekse woord voor ‘waarheid’ naar veritas, in

overeenstemming met de eigennaam van de Romeinse mythische godin Veritas. De notie ‘veritas’ gold als de hoogste deugd voor elke Romein en
leeft in het motto van universiteiten als Harvard en Yale door. Sinds de 13de eeuw wordt het blazoen ‘veritas’ gedragen door de (toen politiek zeer
aanwezige) Dominicaanse broederorde waar Albertus Magnus, Thomas van Aquino als ook Savonarola lid van waren. Homerus gebruikt ‘alètheia’
zoals Kant (deel 3), namelijk in betekenis ‘waarheidsgetrouwheid’. www.formalontology.it/truth.htm: “The word often occurs in the phrase ‘the whole
truth’ (pasan alètheien). To tell the truth in this sense is not just (...) true-that is a much more modern conception. It is to give a whole account, to tell
the entire narrative (...) Odyssey 13.254: ‘yet he spoke not the truth but checked the word ere it was uttered’ (...) the notion is that the account given
has to be complete and accurate, with nothing held back and with no deception. The Homeric notion of alètheia (...) as that enshrined in the traditional
oath or solemn affirmation required of a witness in court proceedings: to tell the truth, so that what is said can be taken by hearers as reliable and
trustworthy (...) The word is generally taken to be derived from a root meaning ‘to escape notice, detection’ (...) The word lethe in Greek means
the whole truth, and nothing but the truth (...) in Homer (...) alètheia is a matter of being truthful and open in one person's dealings with another,

een (z)ware zoektocht, welbepaald langs de buitenwegen van modern/westers denken en doen en, welbepaald
in de AF-VAL van dé traditie. XENOS’ metabletisch-rizomatische queeste is voor de xenos en philos (deel 1)
een welbepaald risicovolle gastvrijheidsexperiment bínnen dé traditie dat ‘aan de rand’ van dé/hét begrip
omhein(en)de ‘in de wereld’ niet on–middellijk kantiaans gastrecht (deel 3) vergaart en soms niet-ontvankelijk
wordt verklaard. Andersom haakt ‘in de wereld’ van XENOS een topologische problematisering van de waarheid
van de waar–heid aan Derrida’s deconstructivisme (deel 2) dat de hoedanigheid van dé traditie ont–sluit: van
haar zichzelf–zeker ingraven in de grot van gewoonten, aan ‘er’ buitengaan, vóóral dáár terugkomen voorbij.
Ondanks XENOS’ rizomatische tasten tijdens een (z)ware queeste die de voren der hermeneutisch spiraal ploegt,
komen we aan bij een eindstuk waar daadwerkelijk een ontvankelijkheidsbeginsel wordt ont–dekt en wel bij
‘vergeten’ Plato. Het einde van XENOS raakt het begin van dé traditie aan. De queeste stopt op dié ‘plaats’ die,
bínnen modern/westers denken en doen, buitengezet is: double bind, ‘wil niet weten en is vergeten’. Zoveel
voor ‘ken uzelf’: neemt deel aan de lijvend tasten in het ongewisse; weest eigen–wijs ontvankelijk voor wijs–
begeerte (een woord dat oord biedt aan logos plus bios). Edoch: de conclusie in de vorm van problemen die
óver filosofie in de taal van filosofie uitzegt, noopt hulp. Wellicht biedt het besef van ‘waarheid’ als alètheia5 die.
Alètheia is en neemt ‘plaats’: ‘iets’ wordt ‘ergens’ ont-borgen: topologisch via woord–oord, denk–weg,
denk–ruimte (Heidegger ‘Holzweg’; Derrida ‘enclave’) verbinden naar bouwen-wonen-denken te doen ten doel.
Hoewel Aristoteles architectuur (vG> archè aanvang, grond; tektonikos: beweging van [kogelvormig] aardvlak) als
eindig project denkt, verhoudt architectuur zich tot het gebouwde als dat wat voorafging tot verschijning. Na de
Spacial Turn/topologische of raumkritische Wende in de jaren 80 van de 20ste eeuw die, door digitale evoluties,
modern/westers denken en doen in tijd, uitbreidt met ruimte/place/space, geeft aan dé traditie van hét denken
‘plaats’ (terug): beweging, ín een ‘tussen’ (G chora) treedt op de voorgrond. De praxis en de logos verbinden met
topos of oord, haalt als het ware weer de materialiteit binnen. Weer, omdat het materiële/vrouwelijke beginsel
in de scholastiek tot denken behoorde (deel 4) als dusdanigheid en datheid (L quodditas), ter onderscheid van
zodanigheid en watheid (L quidditas), maar presocratisch evident was (deel 1). Laatmoderne termen als ‘denkweg’
en ‘denkruimte’ verlenen het denken alsook zichzelf sturend ‘Ich denke’, abrys, asylum en plaats nabij datheid6.
Gegeven dat dé filosofie, als zin-tuigkunst, Augenvernunft en raison discursive, die ‘feminiene datheid’ bezit
(volgens Socrates al bij willekeurige ontmoeting) her–bergt Plato het geheim van dat geheim. Op een ‘plaats’

means ‘forgetfulness’. How prominent the nuance of not forgetting is taken to be in alètheia is debatable (...) in Homer the nuance of not hiding is
strong. People speak the truth if they hide or conceal nothing from their hearers.” Heidegger verbindt ‘alètheia’ etymologisch aan Lethe (de mythische
rivier der vergetelheid); Derrida wijst (Kants) on–voor–waardelijke waarheidsgetrouwheid af en hoedt het geheim; de filosofietraditie lijkt Socrates’
geheim te hoeden als (te) vergeten waarheid.
4

In het Indo-Germaanse Sanskriet, geldt ‘datheid’ als de realiteit én het principe; quodditas is dan een aspect van een godheid.

5

In zover de ‘socratische wending’ van de filosofische aandacht voor de fysica (vragen betreffende de grondstof van de wereld) en physis

was niet ‘natuur’ in onze abstracte betekenis, maar de dingen zoals men ze aanschouwde. De presocraten waren a.h.w. verslaafd aan de ‘alètheia’, aan
de ‘waarheid’ in de letterlijke betekenis van ‘on-verborgenheid’, datgene wat niet (meer) verborgen is, maar ‘wat te zien is’.
6

Heidegger, 1954: “Was dieses Bringen ist, sagt uns Platon in einem Satz des ‘Symposion’ (205 b): “Jede Veranlassung für das, was

was immer aus dem Nicht-Anwesenden über- und vorgeht in das Anwesen, ist poièsis, ist Her-vor-bringen’ (...) Dagegen hat das handwerklich

waar westerse denkers in hun ontwerpen ná hem, niet graag hun thuiskomstreis (G nostos; deel 1) naar uitzetten.
Hoewel hét vrouwelijke/ontvangende afwezig raakt resp. ‘negatief aanwezig’ is (deel 2) is hét ‘westers’ denken
en doen aan die waar–heid der waarheid, met Heidegger gesproken, ‘verschuldigd’: als verschuldigd-zijn wordt
ont–dekt, ont-bergt waarheid (G aletheia). Waarheid borgt haar verschijning in haar verberging meent Heidegger
(1889-1976) die, in de lijn van Nietzsche (1844-1900) met dé ‘lokale’ gewoonte der denktraditie breekt om dé
waarheid als aanwezigheid te poneren en in hun ontmoeting, Derrida bevrucht (deel 2). Op Heideggers queeste
naar de waar–heid van de waarheid (G aletheia v a: ontkenning; letheia: vergetenheid) ontmoet hij de onbekende
pseudo-Plato (300 vC) die in zijn Definities (G Horoi) stelt dat ‘waarheid’ een dispositie of indeling is die ‘affirmatie
en ontkenning mogelijk maakt’. Heidegger stelt niet-vergetenheid aan on-verborgenheid gelijk en voert waarheid
naar aandacht (D Andacht).
Waarheid is (als) de her–innering (G Andenken; F souvenir) der gast (G planetes: zwerven) die komt en gaat,
zonder blijvend opgenomen te worden en aan een feit of systeem geketend te zijn. Waarheid is te gast; waarheid
is bezoeker: de/het vreemde dat het theoxenia toekomt, en, niet-vijandig kantiaans bezoekrecht; deel 1,deel 3);
waarheid is ‘sans nom’ en verschijnt ‘sans papiers’ (kosmopolitisch gastrecht): de/het vreemde te gast ont–bergt;
wat te gast is komt tevoorschijn wanneer de mens waarneming ont–bloot en aan het niets (G letheia) onttrekt.
Heideggers waarheid (G aletheia) is gast te gast, van presocratische afkomst7 en mythopoëtisch van aard (deel 1).
Heideggers toestaan dát iets verschijnt en, verschijnen niet-omhein(en)d is, ruimt ruimte in dé filosofie (deel 2).
‘#’>

Socrates’ geheim is de innerlijke aanwezigheid van de godheid (G daimonion) die ogenschijnlijk

permanent bij hem inwoont en Socrates’ lichaam als diens gastgever opeist, anders dan de goden die via
antropomorfe metamorfoses op-de-wereld komen en gaan (deel 1). De blijvende godheid leidt en stuurt Socrates
(als stond hij onder diens kantiaans gastrecht). Socrates, maar ook Augustinus (deel 1) stellen dat zij on–
middellijk hun godheid vernemen; Derrida (deel 2) meent dat een innerlijke stem sterft als zij buitengaat en
onder de wet der taal komt te staan; Heidegger, dat de stem der goden bemiddeld wordt door dichters die het
Sagen horen en doorgeven.
Dé millennia oude denktraditie heeft, met Heidegger, god-geleide aanvang (anders dan menselijk ‘begin’
als we presocraten en andere denkers op-de-wereld niet in dé begrip omhein(en)de filosofie opnemen). Ook

und künstlerisch Her-vor-gebrachte, z.B. die Silberschale den Aufbruch des Her-vor-bringens nicht in ihm selbst, sondern in einem anderen, im
Handwerker und Künstler.”
7

Heidegger, 1934: “, Beginn’ –das ist etwas anderes als ‚Anfang’. Eine neue Wetterlage z.B. beginnt mit einem Sturm, ihr Anfang aber ist

die vorauswirkende, völlige Umwandlung der Luftverhältnisse. Beginn ist jenes, womit etwas anhebt, mit einem Sturm, ihr Anfang aber ist die
vorauswirkende, völlige Umwandlung der Luftverhältnisse. Beginn ist jenes, womit etwas anhebt, Anfang das, woraus etwas entspringt. Der
Weltkrieg fing an vor Jahrhunderten in der geistig-politischen Geschichte des Abendlandes. Der Weltkrieg begann mit Vorpostengefechten. Der
Beginn wird alsbald zurückgelassen, er verschwindet im Fortgang des Geschehens. Der Anfang, der Ursprung, kommt dagegen im Geschehen allererst
zum Vorschein und ist voll da erst an seinem Ende. Wer vieles beginnt, kommt oft nie zum Anfang. Nun können wir Menschen freilich nie mit dem
Anfang anfangen –das kann nur ein Gott–, sondern müssen beginnen, d.h. mit etwas anheben, das erst in den Ursprung führt oder anhebt.”

was dé filosofie de dienstmaagd der theologie (L ancilla theologiae) totdat Kant haar na een half millennium later
van haar kerkstatelijke navelstreng lossneed (deel 3). Kant maakt een radicaal einde aan haar niet-zelfstandigheid
die, apostolisch bemiddeld (deel 0) denkt en handelt, geleid op Gods woord en wet (vita contemplativa; deel 4).
Sinds Nietzsche Gods dood uitroept en traditionele opposities als ‘waarheid en schijn’ omkeerbaar acht,
zijn God en filosofie in een permanente overlevingsstrijd verwikkeld: de 20ste eeuw worstelt met het masculiene
statuut van dé filosofie. Net als kunst die aan-de-rand van Plato’s Ideale staat en Hegels ‘burgerlijke maatschappij’
etc. wegkwijnt, raakt zin-tuigkunst (D Augenvernuft) op de drempel van nakend SATELLITIC ERA aan-de-rand:
paradigmaverschuiving uit dé (moderne) ‘rede’ náár vigerende stelsel ‘begeerte’ haar centralisme te doorbreken.
‘$’> De bicamerale toestand (deel 1) waarin ‘eerste’ reflecties op (westerse) ethiek zijn uitgesproken, lijkt altoos
‘geheimgehouden’: op Socrates’ verzoek8. Met Derrida: publieke uitspraak hoedt het geheim9. Dat ‘geheim’ voor
en door modern/westers denken en doen als Lethe’s geschenk van vergetelheid áán dé traditie geschonken, laat
zich ín de wereld niet méér vragen waarom Socrates niet als zoon van de vader, maar als zoon des moeders over
het waarachtige leefbare spreekt. Hoewel kunst zelfs wordt verborgen, bezit beeldhouwkunst blijkbaar niet wat
bakerkunst bezit. Namelijk de verborgen ‘plaats’, in casu die van ‘ontmoeting met’ en wel ‘mét de/het vreemde’.
In Theaetetus wijst Socrates naar het werk (G ergon) van bakers, naar de bewerkstelliging der ontmoeting
die ter wereld brengen verwerkelijkt: de vrucht der ontmoeting, gedachten die laatstelijk aan athanatos alwetende
ziel toebehoren. Socrates’ maieutiek geldt niét de geboorte van Worden als zodanig (dat Plato, lang na Socrates’
dood in Timaeus gynaecologisch-wiskundig zal voortbrengen), maar de wedergeboorte van dat wat reeds verleden
bezít en, niet in bézit te nemen, te ont–vangen is: de ziel die, voor en door ontmoeting op-de-wereld bezwangert
(G gravidas) gedachten meevoert naar het lichaam dat zij met in casu kosmogenetisch gastrecht bezet, wel–willend
om op die open plaats te baren. Edoch, inzicht in het idee achter de ‘materie’ dat jonge zwangere mannen baren
wat als taal ter wereld komt, blijft ambigue “schijn en leugen (...), dan wel [als] iets leefbaars en waarachtigs”10.
Plato verwijdert in Timaeus Socrates’ persoonlijke ontvankelijkheid (diens singulariteit in opdracht van
de absolute gast: de blijvend inwonende met ongeschreven gastrecht) teneinde ‘waarachtig leefbaar’ Worden te
ont–werpen naar begrippelijke algemeenheid. Wat bij Socrates geheim vermogen (L ipse) ter bewerkstelliging van
buiten-brengen als uit/gesproken–Worden is, lijkt bij de late Plato tot thema van absoluut Worden te worden.

8

D79: “(...) als je om geheimhouding vraagt moet het geheim ook aan iemand worden toevertrouwd”.

9

D63

10

T150c

11

Timaeus, 99e (frase waar Popper in ‘The open society and its enemies’ het behoudende der filosofietraditie uit destilleert)

12

De Win (1978), p.224

13

Timaeus, 41e-42b

14

Timaeus, 151a

15

Timaeus, 150e: “(...) velen, die dat niet wilden erkennen en zichzelf voor de bewerkers <van hun bevalling> hielden (...) zijn al te vroeg

bij mij weggegaan. Maar dit voorbarig weggaan heeft hun verder niets dan miskramen bezorgd –gevolg van hun slechte omgang- en bovendien

Wat is Plato’s belang om het specifiek verborgene te vervreemden van een ziel als, met Aristoteles syllogisme,
sterfelijke mens, Socrates naar een algemeen verborgen, duister geheim om te denken? Voor–zorg (zoals Popper
in 1945 suggereert)? Om als NB onrechtvaardige man bij NB tweede geboorte niét ‘tot vrouw te vervallen’, zoals
hij in Politeia bevreesd stelt? In elk geval baart Plato in Timaeus de kwestie van hét geheim (in casu als ‘een derde
soort’) via de vraag naar het Levende en wel als de ‘schepping van11 de zielen en hun opeenvolgende geboorten’12.
“Hij [de Demiurg] maakte een aantal zielen (...) en deelde hun de door het lot bepaalde wetten mee: dat de eerste
geboorte zó zou geordend zijn dat ze één en dezelfde was voor alle (...) doch zó dat elke ziel in het bij haar
passende voertuig zou terechtkomen, en dat ze zouden opgroeien tot het meest godvruchtige van alle Levenden;
dat, aangezien de menselijke natuur dubbel is, het voornaamste van de twee geslachten dit zou zijn, wat later
inderdaad de naam ‘mannelijk’ zou dragen; dat, wanneer ze [Levende mannelijke zielen], uit de kracht van
Noodzaak, in lichamen ingeplant zouden worden (...) [waar uit de] gewelddadige indrukken [op de verborgen
plaats] onvermijdelijk een natuurlijk waarnemen zou ontstaan (...) en liefde (...) en alles wat er van nature van
verschilt of aan tegengesteld is (...) Wie de <ganse> levenstijd (...) goed heeft besteed, zal terugkeren naar het
verblijf in de ster die hem toegewezen is, en er een gelukkig en hem vertrouwd leven leiden; wie hierin niet
geslaagd is, zal bij tweede geboorte, in de natuur van een vrouw veranderen”13. We komen op het werk Timaeus
terug, omdat Plato dáár ‘aanwezig’ stelt waar XENOS naar tast, namelijk het ontvankelijkheidsbeginsel van dé
filosofie in zover dat indruk op ‘westers denken en doen’ nalaat: hic et nunc en toen en NU nu.
Vergelijken we hier het Griekse denken met de moderne idee dat denken een autonome handeling is of
als dat wat het volgens Kant moet zijn (deel 3,deel 4), dan b/líjkt dat verlicht bevel voor Socrates ‘nog’ in een
embryonaal stadium. Net als de zin-tuigkunst die met drievoud Socrates/Plato/Aristoteles ‘nog’ historisch tot
‘de moeder’ van dé filosofie moet wórden. Is dat zo? Socrates rekt de afstand tussen logos en bios (deel 0) op
door zijn oordeel dat spreekt over wat uit–gezegd is. Socrates haalt rabiaat het nakend separatisme van filosofiein-wording binnen: via suggestieve hiërarchie van zíjn maieutiek óver bakerkunst; via mannelijke barensweeën
“veel erger nog dan [die] van vrouwen [zijn]”14 (zodat Plato stelt: ‘kennis líjden is’; en, ‘Worden gewelddadig’);
via zelfstandig bevallen dat zonder hulp van Socrates en de geest tot onleefbare misgeboorte15 leidt; via verlossen
dat door de godheid moet gebeuren: samen met dié dienaar waar de/het goddelijke bij inwoont (deel 1,deel 4;
wij denken de vóórafbeelding resp. de nabootsing des, inzake de ‘apostolische successie’ erbij) etc. etc. etc.

hebben ze, wat ik had helpen ter wereld brengen, doen omkomen door slechte voeding: leugenachtige drogbeelden hebben ze boven de waarheid
gesteld (...)”.
*

Inzake ‘ketterrij’ (een verbastering van ‘Katharen’, vG katharos: de zuivere, L Katzer; D Ketzer; vgl. die pejoratieve evolutie met de term

‘barbaroi’ (deel 2), is Augustinus van mening dat, hoewel de ketter heterodoxe stellingen, dwaalleer of heresie verkondigd die de Romeins katholieke
of ‘universele Roomse’ kerk van ‘oudsher’ veroordeeld (G hairesis: het uitverkorene, denkwijze; in oudheid keuze vóór bepaald geloof, ideologie,
wereldbeschouwing, filosofie; in christendom juist omgekeerd: een van ‘de rechte leer’ áfwijkend geloof. Augustinus: de taak der oprechte christen is
geduld te oefenen met de verdoolde. https://kerkcultuur11tm14eeuw.wordpress.com/geloof-overtuigingen-en-rituelen/ketterij-en-de-inquisitie/

Zijn antieke termen zoals ‘ontvankelijkheid’, ‘zwangerschap’ en ‘baren’ nog draagbare metaforen (G metà phérein:
ergens anders heen dragen) in dé ‘dus’ westerse filosofie? Wortelt zij in het over–dragen van feminiene presentie
naar masculiene tegen–woordigheid? Is ons begrip omhein(en)de denken en doen laatstelijk ‘afwezige Presentie’?
Is een queeste naar een beginsel van ontvankelijkheid in dat denken en doen óver de wereld ‘dus’ vruchtdragend?
Dé filosofie b/lijkt ontvankelijk omdat zij de representatie en nabootsing ván ontvankelijkheid is. Mits, dan kan
masculien metafysisch in bezit genomen en omhein(en)de begrip, ‘ontvankelijkheid’ niet present stellen omdat
de mogelijkheidsvoorwaarde tot presentie metafysisch vrouwelijk is. Mits, dan komen we weer niet voorbij aan
‘een derde soort’ (Plato’s óntwerp ‘wordt’; laatmodernen en XENOS her–bouwen die denkruimte náár ‘tussen’).
Gegeven Kants idealistisch bevel tot zelf–zekerheid (deel 3) dat van metafysica mannelijkheid eist, aloud
heroïsch (deel 1) in bezit nemen om niet-vergetenheid, rest hét begrip omhein(en)d polisbeheersingsdenken en
doen re-presentie: vóórgestelde waarheid in centrum en licht gesteld, ‘als ob aanwezig’, is alsdan een simulacrum
van haar aan haar verborgen waarheid (G aletheia). Lang vóór modern denken en doen zal Plato uitwerken wat
aan ‘ons’, bínnen ónze grot der gewoonten die oplicht door schimmen van vertrouwde gemeenplaatsen (deel 2),
vergeten raakte: zoals de ‘raison poëtique’ (deel 0) der voor ontmoeting met de/het vreemde ontvankelijke ziel.
In Timaeus is de ziel geen socratisch gebonden oord van ontvangst dat naar ongeschreven woord ofwel gewoonte
(theoxenia, xenia; deel 1) gastgeven aan de/het vreemde uit den vreemde in den vreemde oplegt. Plato ont–
werpt het planetaire (G planetes: dolen) willekeurige in en van socratische ontvankelijkheid naar een vast oord
(het feminiene áls negatie), dat tegelijk vóór–zeker niet vast maar vloeibaar is (alle vormen aanneemt), geen
sporen noch indruk nalaat en tevens de ideaal duistere recipiënt voor de AF-VAL der quantité négligeable
‘wórdt’. Volgens Popper schrijft Plato waar–genomen snélheid van verval tégen. In Politeia. Op die plaats lezen
we ‘dus’ het politieke dat Plato nabootsers, kunstenaars of sofisten die dé buitenwereldse werkelijkheid kopiëren
en schijn en leugen op-de-wereld verhandelen (deel 3) buitenzet; in Timaeus hoedt Plato niet de, met Aristoteles
mens en sterfelijke particulariteit Socrates, maar ont–werpt dé geboortelijkheid als ‘dat wat geen verleden heeft’
volgens Ahrendt, namelijk ‘het zuiver dragende’ dat gezuiverd vrouwelijk (deel 2) verleden noch toekomst heeft.
XENOS, queeste langs de buitenwegen van begrip omheind zeker denken en doen, denkt dat Plato het Lot (de lokale
Drievuldigheid der vrouw) óvermeestert; via Plato’s ‘dusdanige’ inbezitneming wórdt ‘er’: als mannelijk lot. “Het
lot van die fabel zal afhangen van haar verspreiding en dat is het werk van de traditie” (deel 2; Het Bestel, 415d).

https://youtu.be/xLwrwuB35dw

2011, TZT philosophy of culture/s; colleges utopie: mind x body works, GVH

https://youtu.be/L9veb_iVw-c

2012, mind work-outs kele#a intelligible tourism, GVH

https://youtu.be/_TVik2Fstls

2012, mind work-outs, 9’ 12, intelligible tourism, GVH

https://youtu.be/5enZT94MUt4

2016, SATELLITIC ERA x intelligible tourism'#part 1 kele, GVH

https://youtu.be/wIPuJc_2nyI

2016, SATELLITIC ERA x intelligible tourism#part 2 fula, GVH

2012, Parallax: ntmoetingsproblematiek; niet-euclidische curvatuur; berkenhout, glow in the dark; ontmoet-papilionem, GVH
segment wereldbolboog (‘luchtbrug’ tussen Dakar Senegal West-Afrika= 14° 41′ NB, 17° 27′ WL en Tilburg, EU-NL= 51° 33′ NB, 5° 5′ OL);
het papilionem is alzijdig bruikbaar en in hangende+lopende+zittende stand als ‘Floating Culture/S’ ingediend> waterpaviljoen (Breda, 2016)
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Waar etc. de wiskundige voorstelling van ‘de bewoonde wereld’ bij late premodernen overgaat naar een narratieve representatie is hier

niet bekend. Dat de ‘fantastische’ randfiguren van de westerse denk en doe traditie aanvankelijk niet van belang moeten/mogen zijn, lijkt bij
Augustinus evident. Martin (www.people.vanderbilt.edu/~james.p.burns/chroma/practices/pilgrimartin.htm) duidt die gerichtheid, conceptie en pietas
als ‘one must never lose sight of one's alien status’ “It is a sojourner's pilgrimage (L incolatus pereginatio est): a dweller (L incola) who lives in a
foreign land (in terra aliena), not in his own city.”
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Ibid.
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www.amazon.com/gp/reader/3718656213/ref=sib_fs_top/002-9037742-9902453
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Ibid.
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Augustinus beschrijft in zijn werk ‘Belijdenissen’ die toestand als: “Ik was verliefd op mijn eigen wegen en niet op de uwe, verliefd op de

vrijheid van een voortvluchtige.”

5.2 ont–sluiting
Wat stelt XENOS 2.018 present? Een reis door en reiswetenschap over dé filosofie in ‘tijd x ruimte’. De term
die die ‘verplaatsingen’ leidt, is queeste. Waar be–vindt zich filosofisch het betekenisveld van de term ‘queeste’?
curiositas versus pietas
Plato wijst dat wat ‘de ideale staat’ bedreigt, nabootsers, naar ‘elders’ uit: richting van de/het absolute vreemde.
Augustinus lijkt zich geen uitdrijving naar elders op-de-wereld voor te kunnen stellen: op-de-wereld, noch
buitenwerelds is aan God te ontvlieden: in het middeleeuwse Westen is de civitas terrena begrensd is door Gods
perspectief; sterfelijken die Gods gastvrijheid genieten in de wereld waar wij wonen, kennen die ‘plaats’ die
omgeven is door oceanen die geen passage (want ‘curiositas’) nog toestaan. Indien het ondermaanse echter toch
méér
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de oikoumene om nóg bewoonde landsdelen zijn dan nemen die bewoners niet deel aan de Schepping.
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www.people.vanderbilt.edu/~james.p.burns/chroma/practices/pilgrimartin.htm

Krates’
these dat de aarde rond is en bewoners er veel, leidt in de late middeleeuwen tot fantasmata over
Die op het ‘panhellenistische intellektuellen Netzwerk’, als ‘interkulturellen Vermittlung’ (hier het xenia genoemd) terugvoeren:

hsozkult.geschichte.hu-berlin.de geschapen wezens, zodat niet-adamische wezens (wilden; monstermensen buiten de
niet-naar-Gods-evenbeeld

lokale ‘civitas terrena’) vriend noch vijand maar de/het alien16 zijn. Ontotheologisch blijft in Gods oikoumene
dé vijand voorhanden. Op aarde is het duistere duivelse nooit áfwezig: ín en binnen de sterfelijke wereldbewoner,
en, ruimtelijk indicatief op de as van het kwaad Gog en Magog (deel 4). Edoch Gods gastheerschap implicéért
reizen (L pietas) en wel náár de permanente werkelijkheid: neoplatoons augustiniaans de ‘civitate Dei’. Vijandig
is wat op de reis der mens (Hebr.: adam) hem/haar van de bestemming weghoudt namelijk ‘het kwaad’.
Versus ‘pietas’ ressorteert ‘curiositas’ onder het kwade/(be)dreigende. Hoogmoed (L superbia) om kennis
van tijdelijke dingen te bezitten staat in spanning met schouwende kennis (L theooria) van het eeuwige. In
premodern denken en doen is de niet-utilitaristische ‘pelgrimage van het hart’ (L pietas) bedreigd door aberraties
(deel 3) op de reisweg naar dé eeuwige staat, in casu Gods staat. Curiositas kan tot deficiëntie van ‘vrijheid’
leiden, waarbij ‘vrijheid’ (de plicht tot) God dienen is. Elke beweging in het veld (L curiositas) veroorzaakt
dwalingen die van de gerichtheid op God afleiden en afstand tot God en dé staat bewerkstelligen. Een tekort
in/aan geloof of vrijheid, wordt aan-de-rand van Gods presentie op-aarde gesitueerd, ver weg van zijn zenit opde-wereld, Jeruzalem (deel 4). Langs het vroegmiddeleeuwse wereldbeeld waarin ‘God middelpunt en cirkel
tegelijk is’ krijgt in de late middeleeuwen ‘menselijke’ toevoegingen. De/het absoluut vreemde huist aan-de-rand.

*

Gegeven dat XENOS een risicovolle queeste in het ongewisse én onbekende is, bestaat deel 4 uit een topologisch onderzoek naar de

waar–heid van de waarheid. De trouvaille is, dat bij de paradigmaverschuiving der geocentrische kosmogonische oikoumene naar een heliocentrisch
cartografische wereldbeeld, de fantasmata aan-de-rand van de filosofie en theologie worden overschreven: van Oudgriekse barbaroi, in monstermens
naar ras en dé vreemdeling. In de mechanische wereld b/lijken oceanische afstanden, met Kant ‘herrenlose Gegenden’ aldus nog niét overwonnen…
21
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Volgens Augustinus is ‘het kwaad’ een gebrek aan het goede (L privatio boni) en te kort/deficiëntie aan ‘vrijheid’.
XENOS’ vraag is wáár* modern/westers denken & doen ‘geestelijk’ aan de oude, premodern begrensde
bewoonde wereld buitenging. Als de wereld waar wij wonen in ruime zin het ondermaanse, de terra of aarde is,
maar als oikoumene in enge zin, naar Grieks voorbeeld ‘beschaafd’ (versus ‘barbaars’) blijft, ís modern/westers
denken en doen aan ‘geocentrische grenzen’ gepasseerd of toch minder dan we dachten? Hebben premoderne
narratieven over ‘wilden’ en ‘monstermensen’ (versus ‘adamische mensen’) indruk achtergelaten (deel 3,deel 4)?
Heeft dé filosofie noties over ‘nabootser’ en ‘barbaar’ overwonnen en wij/zij ‘leugens’ (deel 2)? Heeft de/het
moderne ntmóeting met de/het vreemde: uit curiositas, versus pietas? Hier een historische ‘indruk’.
In de middeleeuwen geldt reizen als ‘het dolen van de geest’: naar aloud concept volgens XENOS 2.018.
Is in Odyssee (deel 1) de straf Gods voor hoogmoed (G hubris) een planetair/dolend/zwervend bestaan, dan zijn
filosofische varianten op die straf legio en ingesloten in verbanning naar de grens van elk ontworpen ‘ideaal’. Bij
Augustinus moet de ziel trapsgewijs haar weg omhooggaan: uni–directioneel; axiologisch; vanuit haar tijdelijke
staat naar haar eeuwige vrede ín de staat Gods. De ziel dient zich tijdens de reis op haar innerlijkheid te richten.
Elk oponthoud bij externe verschijnselen belaagt haar Peregrinus ‘in compagne corporis Christi’17. Thomas
onderschrijft Augustinus inzake de axiologische waarde maar zal, bemiddeld door ‘aristotelische rede’ die de
moderne scheiding tussen filosofie en theologie voorbereidt, die axiologie van geloof naar ‘rede’ kantelen.
In 1550 beschrijft Ringelbergius18 de ‘peregrinatio academica’. Utilitair-humanistisch legitimeert zijn
denken dat de hele wereld er is om van te leren. Zijn notie verhoudt zich tot de christelijke ‘peregrinatio vitae’
die interne contemplatieve winst van een niet-utilitaire pelgrimage beoogt, en, ‘reizen’ expliciet als dolen duidt
en niet-thuis-zijn mits ‘reizen’ niet bijdraagt aan noodzakelijke verinnerlijking, thuiskomen of nostos naar God
(deel 1). De ‘academische reis’, naar aards bestaan, verschuift haar doel van kerkelijk Rome (het bereiken van
Gods staat) naar dat van wereldlijk Rome. De ‘peregrinatio academica’ plaatst zich buiten augustiniaanse
axiologie. Aan de christelijke teleologische waardeleer voorbij, heeft zij ‘wereldverovering’ te doen ten doel. Is
het reisdoel der ziel naar religieus model innerlijke Bildung, dan staat ‘prudentia peregrinata’ van de Vlaamse
encyclopedist Joachim van Ringelbergh die zich op Cicero baseert, de lering door de externe verschijnselen
voor. De augustiniaanse-thomistische positie raakt door ‘humanisme’ cruciaal bedreigd. Humanisten gaan
daartegenin. In publieke werken verkondigen zij ‘die Freude an der Vielfalt der Welt’. De humanistische reis

heeft zowel haar eigen reis en ontdekkingsmethode, de coördinatenmethode van Petrus Ramus die via de
reiswetenschap (L ars apodemica) van Zwinger bekendheid kreeg, als een doel. De humanistische reis is utilitair
en wenst het oordeel niet aan God maar aan de lezer over te laten: aan elk lid van de ‘Gelehrtenrepublik’19.
vrijheid versus gastvrijheid
Een premisse die aan het begin van de queeste is aangenomen, is dat het besef dat de notie ‘gastvrijheid’ logisch
contrair is aan die van ‘vrijheid’ en niet logisch contradictoir zoals ‘vrijheid’ en ‘niet-vrijheid’. Mits, dan is
gastvrijheid niet enkel uit vrijheid (in casu ‘god’/God dienen’) te denken en doen: er rest een rest onbepaalds of
de open positie die Derrida’s denkruimte exemplarisch entameert (deel 2,deel 3). De onbepaalde kan, als de/het
vreemde te gast als verschijnsel, naar een ‘negatieve bepaling’ gebogen, de zin-tuigkunst ofwel dé filosofie positief
stemmen. Ergo: filosofie als schijnbeeldnabootser (deel 4). Denken we gastvrijheid in relatie tot vrijheid (god
dienen), dan constateren we verschuiving. In antieke filosofie is vrijheid aan de gemeenschap gebonden (niet
minder dan huidig in niet-moderne/niet-westerse particularismen) en in moderne filosofie aan het subject.
Een ‘vrij wezen’ is die mens die zijn morele leven als burger van de stad en de staat voltooit, volgens
Aristoteles. Hij definieert het wezen mens dat niet ‘is’, maar naar zijn eidos ‘wordt’ (deel 4). Als wezen van
mogelijkheden, draagt ieder mens een potentiaal in zich. Specifieke menseigenschappen, differentia als ‘rationale’
en ‘sociale’, dienen geactualiseerd te worden opdat de eidos ‘mens’ wordt. Het vrije menswezen wordt, door wat
potentieel aanwezig is via zijn handelen tot gestalte te voeren. Handelen voltooit de eidos de ‘mens’ als potentie
(G dynamisch) en act (G energeia) in de ethiek en in de politiek een eenheid vormen. Het aristotelische werktuig
van de zin (eidos ‘mens’) is een ‘actualiteit’. Vrijheid is een middel tot ‘actualiteit’ (en nog geen modern idealistisch
subjectief doel); ‘natuurlijke’ handeling of doel (G telos) van het vrije wezen is de actualiteit van zijn potentialiteit.
Bij Augustinus verdwijnt het publieke politieke handelen (‘s mens poièsis of nuttig tot actualiteit maken)
uit het zicht. Augustinus stelt een construct van het politieke op: een dualistisch tweestatenmodel van deze en
gene wereld. Het model is zodanig dat (socratisch) reiken naar het wat aanwezig kán zijn, God, mogelijk is.
Omdat God in beide werelden thuis is: beide werelden zijn de vrucht van Zijn zijn en van Zijn bezit. God verlaat
geen der beide werelden, maar bewoont béide werelden met ‘aanwezigheid’. Augustinus stelt (in navolging van
Plotinus) het Ene van God dat, zoals het platoonse Goede, continu is. Via kennis niet te kennen (de rede aldus
minder dan het geloof) is God zowel in de materie als daarboven ofwel ‘cirkel en middelpunt tegelijk’.

Omdat God alomtegenwoordig, alwetend en alziend is, is ook de/het vreemde aan God bekend. Augustinus’
tweestatenmodel (deel 1,deel 3,deel 4) stelt de betrekking tussen de twee staten, civitate terenna en civitate Dei
op als een afhankelijkheidsrelatie van waarde: ‘God dienen is de ware vrijheid’ (L Deo servire vera libertas est).
Concreet en instrumenteel is die waarde, die ‘vrijheid’ op grond van Gods ‘gastvrijheid’ (deel 1,deel 3,deel 4) via
pelgrimage te bereiken. Volgens Augustinus verhoudt de aardse staat van wereldbewoners, Gods gasten op ‘de
(gehele) wereld waar wij (de adamische mensen) wonen’ zich axiologisch tot hun doelstaat de civitas Dei.
De waarde van de gaststaat is met name de reis van de tijdelijke wereldbewoner náár de eeuwige staat
Gods, waarbij de ‘civitas terrena’ slechts gastoord en her–berg is voor alle reizigers die noodzakelijk op weg zijn
naar ‘dé staat’. De waarde der pelgrimstocht is ‘wederkerige’ vrijheid: in en naar Gods liefde wederkeren die,
onder andere, in Gods gastvrijheid naar zijn schepselen in zijn schepping blijkt. Omdat Augustinus de rede in
de schaduw van het geloof plaatst, staat ‘vrijheid’ in de dienst van en aan God. ‘Vrijheid’ is een innerlijk
wilsbesluit dat continu zichzelf-stellend, subjectief en persoonsgebonden is. Maar naar de grens van ’s mens
religieuze telos besneden: wie die ‘vrije wil’ op het verkeerde richt kan zijn/haar vrijheid (God dienen) verspelen,
duurzaam verblijf in ‘dé staat’ verliezen20 en planetair/dolend/zwervend wezen worden dat geen thuis noch een
abris of asylum vindt. Bij ‘vrijheid als voortvluchtige’ blijft formele vrijheid bestaan als vermogen tot ‘anders
willen’ maar ‘materiële vrijheid’ zoals de overgave, de diepste natuur, het vrouwelijke gaat verloren (deel 1).
Waarde, vrijheid en reis (in XENOS als queeste, reiken naar de/het op-de-wereld ont–vangen vreemde)
in de ziel die het transportmiddel tot dit doel is en blijft (deel 1), vallen in Augustinus’ bepalingen tezamen: in
zijn filosofie is ‘vrijheid’ wezenlijke gerichtheid op God: ontvankelijkheid pur sang. De axiologie ontstijgt de
waarde ‘mens-worden’ van Aristoteles die aan ‘moreel leven’ in het publieke domein toekomt. Augustinus’
tweewereldenmodel introduceert een breuk tussen het animal sociale en het animal rationale. Het gelovige dier
staat op de voorgrond en gaat, in nabootsing van Gods liefde, intermenselijke relaties aan. Het animal sociale
bootst Gods liefde na, teneinde op persoonlijke titel de oorsprong te her–winnen (het paradijs: ‘het hemelse’
na ’s mens verbanning uit het aardse; Genesis 3:24) en niet vanwege politieke gemeenschap.
handelen versus contemplatie
Vrijheid is volgens Kant het postulaat voor morele autonomie die in theoretisch opzicht problematisch is, maar
in de sfeer van menselijk handelen een volstrekt zeker fundament vormt. Volgens Aristoteles streeft iedere

handeling het goede na: het goede is wat voor de handelende van waarde is om nagestreefd te worden. Het
verstand is vooreerst passief maar bezit de mogelijkheid (potentie, openheid) om de essentie van iedere realiteit
te kennen: het kan ‘alles worden’, want kenmerkend voor verstand is dat het een passiviteit tegenover de vorm
van iedere realiteit bewaart (verstand is niet voorgegeven, maar moet worden door wat het ontvangt). In de term
passiviteit klinkt Plato’s ontwerp van de ‘chora’ door dat XENOS als hét ontvankelijkheidsbeginsel der westerse
filosofie acht; Aristoteles’ notie ‘ontvangende verstand’ her–innert Socrates’ idee dat de ziel of geest ontvangt
en wel via ontmoeting: zij draagt omgeving/context, zwanger van de singuliere vrucht die gedachten baart.
Het verstand dat volgens Aristoteles alles kan worden is het ‘passieve intellect’ (G nous pathetikos) door
Thomas vertaald als ‘intellectus possibilis’. Het is in staat om de singuliere voorstelling te ontvangen. “Er is een
zuivere intellectuele act nodig om de vorm van het voorwerp aan de stoffelijkheid te onttrekken en zo tot een
actuele ‘intelligibel’ op de wereld te brengen. Die act, door het ‘passieve intellect’ ontvangen, impliceert de
coïncidentie van subject en object in de eenheid van het intelligible bewustzijn. Dit afgescheiden intellect, de
‘intellectus agens’ [de onbewogen beweger] actualiseert de vormen door hen te verlichten (...)”21.
Aristoteles onderscheidt levensvormen die naar het goede streven: de ‘bios hedonetikos’ waarbij de
begeerte wordt nagestreefd, de ‘bios politikos’ waarbij de eer gewenst is zich voor zichzelf als deugdzaam te
bewijzen en de ‘bios theoretikos’ oftewel de contemplatie. De ‘nous pathetikos’ is het passieve intellect dat
door de ‘nous poietikos’ wordt overstegen. Praktische rede onderscheidt zich van theoretisch contemplatieve,
door haar doel. Het eindpunt van de praktische rede is het handelen. De Ley: “De mens vormt, omdat hij een
verstandelijk wezen is, niét enkel een principe van beweging (G archè kinèseoos: voortplanting) maar óók een
‘principe van praxis’ (...) want van geen enkel ander levend wezen zeggen we dat het handelt. Wezenlijk aan
handelingen is dat zij van onszelf afhangen alhoewel ze in onze macht liggen. De ‘phusikè’ wordt door Aristoteles
gerekend tot de zogenaamde ‘theoretische wetenschappen’. Dat betekent dat het in zijn ogen om een puur
‘beschouwende’ kenactiviteit gaat die gericht is op het weten om het weten, wars van elk praktisch belang en los
van elke beoogde fysische ingreep door de mens in het voorwerp ervan oftewel in de natuurlijke werkelijkheid.
(...) Aristoteles rekent ethiek (G politikè) niét tot de theoretische filosofie maar tot de praktische filosofie: wààr
het ons om te doen is, schrijft hij regelmatig in zijn ethisch-politieke werken, is niet (enkel) te wéten wat het
goede is, maar ook om goed te wórden”21.

2010, Blaue Stunde (expo ‘Blybeleid’) Tilburg, EU-NL, papilionem, GVH (foto‘s: Ellen Rijk)
2010, Blaue Stunde in cyaan, Tilburg, EU-NL, vergetelheid-papilionem, GVH
2012, Parallaxale ntmoeting; 2-werelden problematiek ‘op de wereld’, berken; curvatuur= globesegment Dakar-Tilburg, GVH
2013, Floating culture/s (expo ‘Drijvend paviljoen’) Breda, EU-NL, vloei-papilionem, GVH
2014, VFICINOTHINXS UNIVERSCITY.FOR.CULTURE/S, GVH
1993, Auto-Icoon: ‘stabilitas locus’ elektromagnetisch geketende mensch: l’homme escargotique, beweging-papilionem, GVH
2013, Januspoort: cenoTaph voor de onbekende t-huiswerker, vergetelheid-papilionem, GVH
2012, χάος in Paideia (expo ‘Cultuurnacht’), Tilburg, EU-NL, cultuur-papilionem, GVH
2014, χάος in Paideia (expo ‘Olifantenkerkhof’), Tilburg, EU-NL, cultuur-papilionem, GVH

2013, ΧΆΟΣ in Paideia (expo ‘Cultuurnacht’), Tilburg, EU-NL, onderwijs-papilionem, GVH) (G χάος: onbepaald begin; G paideia: vorming,
opvoeding, Bildung; L chaos: wanorde) over ‘de/het buiten–wereldse’> basement: geocentrisme (tijdelijkheid); opstand: heliocentrisme (onderscheidend eurocentrisme); hemelelement: SATELLITIC ERA (binair begeerte: tw€€deling); [achterin: glas & lood kunstwerk, Miguel Sobrino]
2014, χάος in Paideia (expo ‘Olifantenkerkhof’), Tilburg, EU-NL, cultuur-papilionem, GVH
modern/westers wereld-beeld kantelt onder toe-komstig satellitic era dat NU mechanisch buitenwerelds als God ‘alles x allen ziet’ op-de-wereld;
de algoritmische oligarchie van de capricieuze godin Oiko$nomoi die via aloud ‘batig slot’ (koloniaal cultuurstelsel 1830-187, Nederlands Indië)
is onder andere mogelijk gemaakt door de welbepaald omhelsde cultuurrecessie of graaicultuur (2001-2008) die ‘herverdeling van winst’ via de
economische crisis in NB ‘westers denken en doen’ staat, stad, huis en mens binnendringt. Elders op-de-wereld is economisch tekort de habitus:
uit nimmer tot ontwikkeling geleide ex-koloniën stromen economische, politieke vluchtelingen de EU binnen, alsook hoogopgeleide ‘modernen’,
zelf-gesublimeerd modern/westers denken & doen zet protestantse rede buiten en graait graag mee. Kortom: OIKOS zet aloude POLIS buiten.

voor x door de on-mogelijkheid: l’amitié.within.without.eidos@hilberthotel.com en, inertie www.l’homme-escargotique.com
1500, Stabius-Werner wereldkaart (L cordiform; oneigenlijke kegelafbeelding): cartografische project wereld: Mercator (1569)
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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,

im

metaphysische

Sinn

also

‘weiblich’.
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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 Eckhart
(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 niet
was; V R O U W is de mens in wie het ontvangene vruchtbaar wordt. Die vrucht
te dragen, is een spiritueel proces dat F I L O S O F I E (G philia–sophia) noemt.
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Plato, Timaeus, 48e

*

Aristoteles, Ethica Nicomachea, Boek I
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In zijn vertaling uit 1978 spreekt Xaveer de Win over ‘het ontvangende van alle wording’ (p.234); in de heruitgave van de ‘Timaeus’ in

1999 spreekt hij over ‘het receptakel van alle wording’.
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Timaeus, 49b-c
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Timaeus, 48e-49a
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Timaeus, 50d-e: “(…) er [zijn] drie onderscheiden soorten: het wordende, datgene waarin het wordt, en datgene waaruit, naar diens

gelijkenis, het wordende ontstaat. Het past natuurlijk het ontvangende te vergelijken met de moeder, het ‘waaruit’ met de vader, en de natuur die
tussen beide ligt met het kind (…) aangezien het afdruksel alle mogelijke verscheidenheid te zien zal moeten geven, kan de stof [chora] zelf, waarin
het afdruksel ontstaat, onmogelijk goed geschikt genoemd worden, tenzij wanneer ze geen enkele van die vormen vertoont, die ze,

5.3 ergo: ergon
Was de lokale/moderne/westerse gewoonte als gewoonte aanleiding tot filosofiestudie UVT, dan is de habitus
van dé filosofie motief tot XENOS’ queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel in ‘westers’ denken en doen.
Indien een zoektocht geen kwestie maar reis is, is dan aangetroffen waarnaar ‘blind’ werd getast: een ‘westers’
ontvankelijkheidbeginsel binnen dé begrip omhein(en)de denktraditie? Ja. Was een queeste als zodanig nodig?
Ja. Omdat het onderstelde in de schaduw en AF-VAL der filosofietraditie verblijft die het heeft het buitengezet
en naar de vergetelheid gevoerd; in de eigenschaduw van haar taal ‘staat er niet wat er staat.’ We spraken op
voorhand en met empirie vanwege ntmoetingen met andere particularismen op-de-wereld (1997-2012
Senegal Afrika) die, niet-antropologisch ‘ontvankelijkheid’ openbaarden, over ‘ontvankelijkheid’ als vraagt dat
‘plaats’ ín de ‘denk–ruimte’: ‘lege plaats’, om de/het vreemde te ontvangen en wederwaardig te zijn. Via Kant
en Derrida die ondanks hun aandacht voor gastvrijheid, ontvankelijkheid ‘buiten houden’, wordt in XENOS’
sluitstuk binnengetreden in een domein waar filosofische ‘waarheid’ (G aletheia) en topologische waar-heid (G
topos: plaats; archè tectoniké: beweging der aarde) samentreffen “op plaatsen waarvan we dachten dat we
ermee vertrouwd waren” (deel 2) en de tijdruimtelijke gebeurtenis ‘queeste’ doorheen tijd en ruimte eindigt.
XENOS 2.018 houdt halt en stapt af bij daar wáár over ‘het zuiver ontvangende’ wordt gesproken als
(w)oord waarin Wórden tot geboorte komt23Rizomatisch-metabletisch “langs de buitenwegen” zoals Phaedrus
dixit resp. ín de AF-VAL/quantité négligéable van dé traditie dolend, als ‘blinde’ (be)geleid door Derrida die
zelf hét zelf–ingenomen denken en doen in en van de moderne/westerse habitus schraapt als ware palimpsest,
een wijle gewandeld met Kant (die uit verlicht denken en doen Augustinus tot de voorschijn ‘lichtet’ en hét
politieke van moderne/masculiene polis/zekerheid aan deontologisch simulacra ketent, komen wij in Timaeus.
aan bij de ‘graal’: ontvankelijkheidsbeginsel; 3de soort; natuur–zorg; fenomenale transcendentie; NU hét ‘tussen’.
De rizomatische grond–vraag wáár ‘ruimte ruimen’ in eigen/westers denken en doen, voorzeker als ‘wij
elkaar op het kogelvormig oppervlak van de aarde niet kunnen ontlopen’ (deel 3) en, metabletica vóórstellen,
aan XENOS’ queeste vooraf; de risicovolle reis op-de-wereld zet zich hiér uiteen met de risicovolle gastvrijheid
van de/het vreemde, in casu ‘westerse’. Daad–werkelijk een ontvankelijkheidsbeginsel aantreffen in dé traditie
is dan ook een trouvaille. Dé traditie die op drievuldig begin is op en uitgebouwd, bezit wel degelijk een zodanig
feminien geworteld a priori, dat Plato echter ‘dusdanig’ noemt, ter onderscheid van het ‘zodanige’/masculiene.

nostos naar het receptakel beginsel
Plato’s Timaeus24. Plato ontwerpt een receptakel beginsel, een ontvangstoord, als triton genus, ‘derde soort’:
tussen Zijn en Worden, chora, ‘moeder van de dingen’. Eens de ‘heilige graal van de queeste’ gevonden, lardeert
het besef des uit Derrida’s Chora (1990), Heideggers Bauen, Wohnen, Denken (1954), Kristeva’s denken over het
pre-talige en anderen, de queeste. Hun beschouwingen vallen echter buiten de reis van XENOS alhier, omdat
die (z)ware zoektocht uitéindelijk aantrof wat niet geweten en wel vergeten was: in ‘random filosofie’. Plato
over ‘het ontvangstoord waarin alle wording zich voltrekt’: “Haar moeten we altijd met dezelfde naam noemen.
Zij verliest immers helemaal niets van haar vermogen, want zij neemt alles in zich op, zonder ooit in enig
opzicht of op enige manier één enkele vorm, die gelijkenis vertoont met om ’t even welk van de dingen die in
haar binnentreden. Van nature dient zij immers om de afdrukken van alles in zich op te nemen; zij wordt in
beweging gebracht en op allerlei wijzen vervormd door wat in haar binnentreedt, en ziet er dientengevolge nu
eens zo, dan weer anders uit. Wat in haar binnen- of buiten treedt, zijn nabootsingen van de eeuwige wezens,
afdruksels daarvan, gevormd op een manier die moeilijk uit te drukken en wonderbaarlijk is”25.
In dé (dus westerse) filosofie is dit ‘receptakel’ of ontvankelijkheidsbeginsel van de orde ‘derde soort’.
“Ons nieuw vertrekpunt betreffende het Heelal, zeg ik, zal uitvoeriger indelingen moeten vertonen dan het
vorige: daareven onderscheidden we immers <slechts> twee soorten; thans echter moeten we nog een andere,
een derde, klasse aantonen. Voor wat we boven zeiden konden we immers met twee volstaan: één, die we als
Model-vorm ten grondslag legden, omdat hij verstandelijk kenbaar en altijd eender is; de tweede, een nabootsing
van het Model, is onderhevig aan wording en zichtbaar. Een derde soort hebben we toen niet onderscheiden
in de overtuiging dat die twee konden volstaan. Nu echter ziet het ernaar uit alsof ons betoog ons dwingt, een
poging te doen om een moeilijke en duistere vorm door woorden in het licht te stellen. Wat moeten we dan als
haar natuurlijke eigenschap aannemen? Vooral iets van deze aard: van alle worden is zij het ontvangstoord, als
het ware de verzorgster”26.
Plato duidt ontvangstoord (G chora) als ‘moeder’27. Haar bestaanswijze is hoogst eigenaardig, aangezien
ze buiten alle vormen staat: “Laten we dan ook van de moeder en het ontvangstoord van het gewordene, dat
voor het oog zichtbaar en, in het algemeen, zinnelijk waarneembaar is, niet zeggen dat ze aarde is, of lucht, of
vuur, of water, of iets wat uit die elementen is gevormd, of iets waaruit zij zijn ontstaan. Neen, we zullen ons

vanwaar dan ook, moet ontvangen. Onderstel immers dat ze gelijkenis vertoonde met een der vormen die er binnentreden: wanneer dan vormen
van tegenovergestelde of totaal verschillende natuur zouden binnentreden, zou ze die bij het ontvangen slecht weergeven, dat ze <tegelijk> haar
eigen aanschijn zou vertonen. Daarom moet dan ook datgene wat alle soorten in zich zal opnemen, buiten alle vormen staan.”
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Laozi, Daodejing, vers 1
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Het taoïsme verzet zich tegen het ingrijpen in de ‘natuur’, in zover een menselijke ingreep op voorhand zich op voorhand stelt (zoals bij

Plato en Kant: uit politieke voorzorg). De oosterse filosofietraditie van Laozi verzet zich tegen de andere oosterse filosofietraditie die ongeveer
terzelfder tijd ontstaat, het confucianisme, waar ‘de juiste naam geven’ van het uiterste belang wordt geacht, opdat de taken die moeten worden
gedaan (besturen etc.) op de juiste wijze worden uitgevoerd en niet vanwege een dialectisch begrip op en omwille van zich.
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Plato, De Sofist, 219a
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De wereldziel: Timaeus, 36a-b: “Als meesteres, om te bevelen over wat haar onderdaan zou zijn [de zichzelf voedende en verterende,

niet vergissen wanneer we erover spreken als over iets onzichtbaars en vormeloos, dat alles in zich ontvangt,
dat op een hoogst zonderlinge wijze aan de verstaanbaarheid deelheeft en uiterst lastig te begrijpen is”.
Wat Plato hier openlaat wordt ná de eerst millennium wende AD, ná reeksen van ntmoeting met
de/het vreemde tijdens de kruistochten etc., in de late middeleeuwen door neoplatonisme als Gregorius VII,
Meister Eckhart en andere duistere mystici ingevuld met de omarming van de/het vreemde: M A A G D-zijn:
van Mariaverering tot feminiene metafysica of ontvankelijkheid voor resp. overgave aan God de hostipets.
XENOS’ these is de dichotomie in westers denken en doen tussen ont–vangen als ‘het ontvangende
van Zijn’ bij Plato oftewel het god-bemiddelende dat van oudsher het domein van vrouwen is (deel 1) versus
het masculiene polis-beheersend, begrip-omhein(en)d en in bezitnemend denken en doen dat met dé
androcentrische filosoof Aristoteles, het aloude Oudgriekse matriarchale tijdperk afsluit. Ten bate van
patriarchale systemen. De omheining van ‘het vrouw’, als ‘noodzakelijk’ bezit voor en door de democratisch
vrije Griekse burgerman ten bate van diens hybris (deel 1), blijkt ook voor en door idealistisch/modern/westers
denken en doen profijtelijk. Dié tijdruimtelijkheid in denken en doen heeft patriarchale verhouding tussen
hostipets en gast, man en vrouw (of zelfs maar Sint en Piet) niet geproblematiseerd. Dé (‘dus’ westerse) filosofie,
met haar bevel tot en lijvend monopolie op (be)grip omheind(en)d denken en doen, bevraagt niét zichzelf. Dé
traditie bevraagt zich niet zich

als

fenomeen, niet haar wonderlijke noch haar tribale psycholatrie en kan,

bijgevolg de vraag niet “wat is ‘westers’ en, hoe kom je ervan af (in de zin van er ruimte te ruimen)?” Het
vormloze westerse ontvankelijkheidsbeginsel heeft in ‘de moeder van de tienduizend dingen’ haar evenknie. In
het oosten meent de Chinese filosoof Laozi (vermoedelijk een tijdgenoot van de Oudgriekse westerse Socrates):
“Het naamloze is het begin van de tienduizend dingen. Het benoemde is de moeder van de tienduizend dingen.
Daarom, blijft men zonder verlangen, dan kan men het geheim [de weg] zien”28.
De oosterse filosofie van Laozi29 verbindt, anders dan Socrates’ reiken náár het verre vooronderstelde,
het ‘geheim’ met het ontbreken van verlangen. Het geheim zegt uit over de weg. De weg is de dao die op doel
(G telos), naam, omheining (deel 2) noch bezit gericht is en wenst de dingen in gelatenheid te laten toekomen.
In het middeleeuwse Westen (deel 1) overheerst ‘verlangen’ maar anders dan de god geleide Socrates naar ‘het
leefbare’, een verlangen om God te bereiken: in daad en woord, in plaats en oord. ‘Verlangen’ beheerst de
vóórstellende filosofie, de masculiene metafysica; die metafysica verbergt het eeuwig vrouwelijke, het

rizomatisch geheim, ónder de gerichte of ‘axiologische’ weg, namelijk ‘overgave’: overgave dragen & baren. In
taoïsme geldt bij niet-handelen (dan slechts daar het ‘onleefbaar’ is te zonder) dat ‘er’ tevoorschijn komt: iets
‘lichtet’ om met Heidegger te spreken; de ‘moeder der tienduizend dingen’ toont zich via het onbewerkte hout
(dat niet vooropgezet kantiaans ‘kromhout’ is of niet is, dan en daar er ‘lichtet’). Zowel in duistere oosterse dao
filosofie (in dit geval taoïsme) als in Plato’s duistere moeilijke beginsel ‘chora’ is eeuwig vrouwelijk voorhanden.
Plato’s natuur, de chora, de plaats, de ruimte, het eeuwig vrouwelijke, de maagd die moeder is van het worden
‘dat voor het oog zichtbaar is’, laat echter geen indruk achter, op dat wat zij draagt.
Dat wat de chora draagt is bijgevolg niet verschuldigd aan de plaats of ruimte (de chora brengt enkel
voort: zij brengt dat wat “er tevoren niet was tot aanzijn”30. De Noodzaak en het verstand tezamen brengen het
Worden buiten dat het Zijn in het Andere31 binnenbrengt. Anders dan de jongelui wier gedachten Socrates (plus
godheid) indringend ter wereld brengt is de Noodzaak niet-lichamelijk en ‘door verstandelijke overreding tot
onderdanigheid gebracht’: Worden is gewelddadig32.
Denken we Augustinus’ ‘tweestatenwereld’ erbij, dan lezen we dat de civitas terrena de noodzaak tot
‘pietas’ stelt. Het neoplatoonse idee van een wereld als gastoord, als ‘plaats’ voor de ontmoeting met en omarming
of conceptie van Gods liefde, lijkt zich in de late middeleeuwen te ontsluiten voor de curiositas naar de wereld
als ‘res’ (deel 4). Binnen, in de wereld of filosofietraditie, treden er een verschuivingen op vanwege de ontmoeting
met de aristotelische werken. Ondanks blind tasten (deel 2) komt de queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel
in westers denken en doen aan. En wel bij mannelijke drieheid: Socrates, Plato, Aristoteles (dáár, waar vrouwelijke
Drievuldigheid resp. het Lot terzijde geschoven zijn) die dé denktraditie fundeert, en, ‘thuis’ in hún onderling
spanningsveld We eindigen met twee hypothetische verbindingen: ‘chiasme’ (kruising) en ‘vermenging’. Ten ene:
in-de-wereld van dé filosofie lijkt de notie chora (Plato’s ontworpen ontvangstoord waarin alle wording ontstaat,
en, dat wat zelf geen kopie heeft of indruk nalaat ‘op de wereld) te ‘kruisen’ met Aristoteles’ notie van de
Onbewogen Beweger, de zuivere vorm of act die aan de materie ontstijgt en aan de telos waarmee de stof haar
eidos moet verwerkelijken (de ‘double bind weerleggingen’ tussen de drieheid onderling, lijkt tot de modus van
dé filosofie geworden die ‘op en om zichzelf’ is/wil zijn. In zover zij ‘praxis’ nastreeft en, anders dan is ‘sophistic
real world’ geen ‘poièsis’ wil zijn noch worden, is binnenwereldse innerlijke weerlegging obligaat: dé traditie plant
zich maagdelijk en xenofoob voort.) Dat wat wordt denkt Aristoteles in potentie aanwezig. En wel vanwege de

passieve en actieve wereld; zoals het lichaam aan de metempsychose is], stelde hij haar samen uit de volgende elementen en op de volgende wijze.
Halverwege tussen het ondeelbare en altijd-eendere Zijn enerzijds, en het wordende, deelbare Zijn in lichamen anderzijds, vormde hij uit beide een
mengsel van de derde soort van Zijn, dat deelt in de natuur van het Eendere en in die van het Andere. En op dezelfde manier stelde Hij het samen,
halverwege tussen de andere twee: tussen het ondeelbare en het in de lichamen voorkomende deelbare. Die nam Hij alle drie en vermengde ze alle tot
één enkele vorm, aldus de natuur van het Andere, ondanks haar tegenzin voor vermenging, dwingend in verbinding te treden met het Eendere. Deze
<beide: het Andere en het Eendere> vermengde Hij met het Zijn en maakte uit die drie één, waarna Hij dit geheel nogmaals verdeelde in zovele delen
als passend was: elk van de delen was nu een mengsel bestaande uit het Eendere, het Andere en het Zijn.”
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Timaeus, 48a, resp. 42a

ON EST LÀ= Senegalese uitdrukking over het Zijn. Hún cultuur affirmeert ‘leven leven’: zónder het noordelijk/westers adagium ‘leren sterven’.

natuur–zorg. Onder–scheidt (G chorismos) Plato in de natuur (G bios: leven) een geheimzinnig beginsel ‘chora’
dat radicaal absoluut belangeloos Zijn naar Worden uit–gedraagt, Zijn der zijnden ‘plaats’ schenkt (G evergetisme;
‘ruimte’ áán fenomenen, dan denkt Aristoteles ‘worden’ áls ‘de natuur’ van voorhanden fenomenen (G horismos).
Ten andere: Aristoteles’ hylemorfisme objectiveert het singuliere van vermenging (Socrates’ geheim)
naar de verwerkelijking van de eidos der soort (deel 4) en inzake mens, een verwerkelijking van de eidos ‘mens’
als ‘bios politikos’. Door Aristoteles’ androcentrische gerichtheid op vóórgestelde en immanente doelen (G telos),
raakt de/het vreemde in de schaduw gesteld en is al–daar naar goed gebruik en gewoonte, te ontlopen (deel 2).
Bij Socrates lijkt de/het vreemde ‘er’ te gast, een noodzakelijk externe voorwaarde voor de ‘vrucht’ die
‘gedachte’ wórdt: vanwege ‘ontvankelijkheid’ is de/het vreemde niet misbaar. XENOS, de queeste die (om reden
van ntmoeting met en marming van de/het vreemde), dáár, in het duister van modern/westers denken en
doen naar ontvankelijkheidsbeginsel tást, eindigt bij dé filosofische ‘plaats’ (L graviditas): vóór x dóór ontmoeting.

« on est là » ; « on est ensemble »
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