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vijand predominant bepaald wordt door een “echtelijk, vaderlijk en fallocentrisch model”. Indien dat wat predominant aanwezig is, bovendien

2.0 de filosofische gast
Heten we onze gasten welkom. De aloude xenos Plato en zijn philos Jacques Derrida (1930-2004), in XENOS
te gast vanwege De l’hospitalité (1977) of Over gastvrijheid (1998) dat ons zijn denken over gastvrijheid aanreikt. In
zijn deel Cosmopolites de tous les pays, encore un effort ontmoeten we woorden die Derrida in colleges over gastvrijheid
naar buiten bracht en in de blijvende grond van ‘schrift’ zijn aangekomen via de publicatie Anne Dufourmantelle
invite Jacques Derrida à répondre. Als ware het de gastruimte (deel 1) der gastheer staan daar twee colleges
opgetekend: Het vraagstuk van de vreemde: gekomen uit den vreemde en als Stappen over de drempel van de gastvrijheid. ‘Het
vraagstuk’1 leidt XENOS naar ‘lokale’ paradigmaverschuivingen in de term ‘de vreemde’ (G xenos; deel 0) die
mede ‘het vreemde’ (G xenos) gijzelen en afgrenzen: naar de waar–heid van dé ‘dus westerse’ waarheid (deel 4).
Derrida’s ‘besef’ (F notion) over gastvrijheid is ‘met voorbedachten rade’ niét voor een anoniem publiek
geschreven maar richt zich aan vrienden (G philoi; xenoi). Tegelijkertijd be–tekent ‘buiten komen’2 als taalbeeld
(F texte) dat állen aan hét politieke van de vermenigvuldigt maal het vreemde worden uitgeleverd. Of Derrida’s
eigen queeste in de denk–ruimte ‘vrucht’ (deel 1) draagt, dan wel of zijn denken iets baart dat, volgens vroedman
Socrates ‘schijn en leugen’ is ‘dan wel iets leefbaars en waarachtigs’3, lijkt het werk (E labour) van de gast ‘er’ op
bezoek (deel 5): indifferent Derrida schenkt allen bezoekrecht (deel 3). Ondanks genegen gastvrijheid zegt
Derrida een ‘kantiaans gastrecht’ (deel 3) over zijn beeldtaal uit. “Men zou moeten duiden wat ik wel of niet wil
zeggen, wat niet gezegd is, het verbodene, wat verzwegen wordt, de enclave”4; toe–komen is niét toe–eigenen:
‘de filosoof van de onrust’ onthoudt elke lezer dié ‘helderheid’ waarmee filosofie dé waarheid aanwezig stelt en
lijkt actief filosoferen te willen vrijwaren van de eenzijdigheid waarmee dé filosofie zich aan dé wetenschap
overgeeft die haar, ‘claire et distincte’, haar geheim ontneemt, ontmaagdt en aan (masculiene) metafysica ketent.
De volgende paragrafen raken de taal en de beelden aan die Derrida’s denkruimte be–tekenen.
Derrida’s chora // Plato’s ontvankelijkheidsbeginsel
Dufourmantelle over De l’hospitalité. “Je hoort er het typische ritme in van het denken van Derrida op hetzelfde
moment dat het wordt uitgesproken; het verschilt sterk van zijn schrijven, waar hij met de volharding van een
ambachtsman aan schaaft”5. In zijn gesprek met zijn studente Anne Dufourmantelle, initiatiefneemster van de
gelijknamige publicatie, stelt Derrida dat het moeilijk aan te geven is hoe de open spreekwijze van een college
zich verhoudt tot gastvrijheid. In beide gebeurtenissen men moeten actief duiden wat de spreker of wel of niet

als onvoorwaardelijk geldt, dan leidt dit scabreuze gevolgen, zoals Derrida met zijn verwijzing naar de schrift (Genesis 19,8:9) in de herinnering
naar voren wil halen. Hij lijkt op die plaats ook Plato’s afwijzing van het schrift te weerleggen
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D33, Dufourmantelle: “Dit ‘plaats bieden aan de plaats’ (…) [maakt] ook duidelijk dat het vraagstuk van de plaats een fundamenteel,

funderend en door het denken nog onontgonnen vraagstuk van de geschiedenis van onze cultuur is. Door toe te geven aan ballingschap, of anders
gezegd, aan een aangeboren en toch onvoldoende binding (ik zou haast zeggen moederbinding) met de plaats, het verblijf, zou de mens zich dit
denken eigen kunnen maken. Derrida’s beschouwingen over het graf, de naam, de herinnering, de waanzin in de taal, de ballingschap en de drempel
zijn evenzoveel tekens die verwijzen naar het vraagstuk van de plaats en die het subject tot het inzicht brengen dat hij allereerst een gast is”.
Derrida zelf, verwijst naar Levinas.
*

Thema Spatial Turn (vL spatium: ruimte), topologische/raumkritische Wende in dé filosofie aan het einde der jaren 80 in de 20ste eeuw.

wil zeggen en dat wat niet gezegd is, ‘het verbodene dat verzwegen wordt’. ‘De waar–heid van de waarheid’, is
voor Derrida een enclave, een door vreemd grondgebied omsloten veld waar horizonversmelting niet te doen
ten doel is. De l’hospitalité onttrekt zich aan voorbedachtheid (en ‘straf–recht’) want juist in dat wat er (F y) tússen
open spreekwijze en gastvrijheid van het geheel blijft uitgespaard, vindt de denkruimtelijke ontmoeting plaats.
“In dat gebied stoten we op de open vraag naar de verhouding tussen gastvrijheid en ondervraging, dat wil
zeggen een gastvrijheid die ofwel met de naam, de vraag naar de naam, ofwel zonder die vraag begint”6.
Derrida stelt de kwestie ‘gastvrijheid’ als een platoonse gast–gever (deel 1) van ‘het gesproken woord’
en neemt de stelling in dat gastvrijheid een zaak van verhoudingen is: verhoudingen (L proportio; deel 1) geven
uitsluitsel maar sluiten uitsluiting uit; een vraag die op verhoudingen gestructureerd is blijft open en onbegrensd;
dat wat, dan en daar, ‘plaats’ vindt, ontmoeting, laat de/het vreemde toe (deel 1) en stelt zich ‘ontvankelijk’.
Derrida constateert dat het open–houden van verhoudingen áls tússen–schema7, binnen dé filosofie bemoeilijkt
wordt door haar vóórstelling van ‘onvoorwaardelijkheid’ ofwel ‘het absolute’, aangezien de logos van dat wat
in een tussen–schema te gast is, naar ‘fallocentrisch model’ in bezit wordt genomen8.
Het opene–n is een filosofisch motiéf dat ‘ruimte ruimt’. Derrida breekt de denk–ruimte in dé (‘dus’
westerse) filosofie open, ontsluit haar door haar van het slot te ontdoen dat haar “door innerlijke tegenstellingen
[‘afsluit’]”9; breekt in hét denken binnen en dringt in dé traditie in; duwt vragen de denk–ruimte van hét denken
door; en ruimt voor hét ‘dus’ be–grip gevoerd omhein(end)d resp. ‘be–heer’ denken en doen, bewegingsruimte
in. Werktuig tot inbraak in dé ‘plaats’10 van hét denken is de open vraag die, net als het waardeteken labrys,
dubbelzijdig is. Maar: Derrida zal de zaak voor en door gast–vrijheid niet redden noch bepalen, niet verlossen
(deel 5) noch als kantiaans kosmopolitisme (deel 3) doen oplossen: in zijn laatmoderne schrift ontbreekt dé
zekere zekerheid die het beweeglijke verlamt en het onveranderlijke onveranderlijk vóórstelt.
Derrida deconstrueert ‘momenten’ die dé waarheid onhoudbaar maken als af–gesloten zaak. Hij tast
naar de/het vreemde in de grot der gewoonten van dé filosofie. Hij tast naar daar waar dé traditie haar vrucht
levend aandraagt en lijvend draagt, raakt binnenín dé tekst het singuliere on–gewone aan dat de canon verlengt
en, zo gewonnen zo geronnen, verlaat die ‘plaats’* weer. Anders dan in dé traditie, van Socrates tot Nietzsche,
is Derrida geen ‘reiker’. Derrida reikt niet, streeft niet. Hij doolt, graaft, grift (vG> grafein: tekenen & schrijven).
Zonder rust graaft hij naar en grift hij op de plaats van enig ‘tussen’ dat hem risicovolle gast–vrijheid schenkt.

1997, Temps Des Cerises, Tilburg, EU-NL, woning-papilionem, GVH

The chora is not yet a position that represents something for someone (i.e., it is not a sign); nor is it a position that represents
someone for another position (i.e., it is not yet a signifier either); it is, however, generated in order to attain to this signifying
position. Neither model nor copy, the chora precedes and underlies figuration and thus specularization, and is analogous only to
vocal or kinetic rhythm. We must restore this motility's gestural and vocal play (to mention only the aspect relevant to language)
on the level of the socialized body in order to remove motility from ontology and amorphousness where Plato confines it in an
apparent attempt to conceal it from Democritean rhythm. The theory of the subject proposed by the theory of the unconscious
will allow us to read in this rhythmic space, which has no thesis and no position, the process by which signifiance is constituted.
Plato himself leads us to such a process when he calls this receptacle or chord nourishing and maternal, not yet unified in an
ordered whole because deity is absent from it. Though deprived of unity, identity, or deity, the chora is nevertheless subject to a
regulating process [réglementation], which is different from that of symbolic law but nevertheless effectuates discontinuities by
temporarily articulating them and then starting over, again and again.

Derrida

2.1 denk–ruimte ruimen
In deze paragraaf wordt aandacht besteed aan het ruimen van dé denk–ruimte voor en door Derrida’s filosofie.
Dat wat zijn denken ruimt heeft niet ten doel om, via verbetering of uitwerking van het voorgaande, dé traditie
van een nieuw denkconstruct te voorzien. Neen, Derrida tast naar het singuliere van het ‘fenomeen’ filosofie.
Hij ‘ruimt’: op exemplarische wijze; via zijn interne bewerking van de canon. De canon is, volgens XENOS een
bijkans tribaal verschijnsel vanwege zijn immanente voorouderverering of psycholatrie en gelijkt zowel het xenia
als de xenia (deel 1); de canon die het schrift der geesten borgt, garandeert edoch de continuïteit van dé filosofie:
wat binnen de wereld van het omhein(en)de door bewerking uitbreidt blijft traditioneel als waarheid aanwezig.
Derhalve líjkt dé filosofie een derridiaanse bewerking van zichzelf uit te sluiten: van haar die praxis vóórstelt
(onbetaalbaar op en omwille van zich te willen zijn: als het ware daaraan vast–getekend). Derrida, allengs deel
der canon, stelt dat filosofisch denken en doen dé waarheid als ‘aanwezig’ stelt en wel dié waarheid die uit
schrift van geesten uit de geschiedenis opbouwt die, eens toegelaten, er een blijvende plaats innemen. Daarom
blijft dé waarheid als continue aanwezigheid vredig geborgd: binnen de praxis ín de filosofische ruimte.
Derrida kritiseert de habitus der westerse filosofie. Hij raakt haar geïnternaliseerde houding aan, zonder
de traditie te verlaten en tikt gaten in de fundamentele vooronderstellingen waar zij zich mee identificeert. Hij
roert haar stellingen, door de/het aanwezige aan de/het (aan haar) vreemde voor te stellen en introduceert dat
wat intrinsiek in haar inwoont, namelijk dat wat zij opbergt als ‘afwezig’ (deel 4; met XENOS 2.018 als haar
AF-VAL). Hét denken buitengaats buitengaand, tast Derrida naar de mogelijkheid van de niet-metafysische in
casu niet-omhein(en)de filosofie. Daartoe wringt hij zich in de inerte massa der canon binnen en brengt ‘er’ in
holen aan. Geen maker van denkconstructen, roert hij als een mol en tast haar fundamentele draagkracht aan.
De Algerijns-Franse filosoof demonstreert (L monstrare: tonen) zwakke plaatsen in het bouwwerk van
dé filosofie via noties als apeiron, dilemma en paradox. “Wat de traditie [i.c. Husserls fenomenologie] interessant
maakt, is het feit dat zij deze zekerheid geeft in een voortdurende confrontatie met verschillen tussen talen,
culturen en mensen die haar zouden kunnen aantasten. De fenomenologische theorie van ideële objecten, zoals
in de wiskunde de ‘cirkel’ of de ‘rechte’, lijkt ook toepasbaar met betrekking tot het literaire object. Bínnen de
traditie blijft waarheid verzekerd, gegeven dat waarheid wordt bepaald als aanwezigheid van en aan bewustzijn.
Derrida voert die denkende beweging in hét denken zo ver door dat de zekerheid die fenomenologie als laatste
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Aan het werk hier, XENOS, queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel van het westerse denken en doen, ligt de vraag ten grondslag “wat

is ‘westers’, en, hoe kom je ervan af (in de zin waar daar ruimte te ruimen)”. Tijdens de studie Wijsbegeerte aan de UVT in de 21ste eeuw, aan het
begin van het 3de millennium AD, blijkt dat het eerste vraagdeel het tweede ‘immanent’ uitsluit. ‘Ruimte’ aan ‘dé’ moderne denktraditie niet-eigen
geworden, wordt ‘er ruimte ruimen’ tot pad of dao als van een blinde of ziener (deel 1). De ont–dekking dat dé (‘dus’ moderne/westerse) denktraditie,
overeenkomstig de habitus van Plato’s grotbewoners ‘aan haar grot geketend is en haar blik statisch en verankerd gericht houdt op de verschijnselen
in-de-wereld’ bevreemdt; dat bevraging van haar bestaan ‘op de wereld’ geen gastvrijheid zeker geen ontvankelijkheid schenkt, is verwonderlijk.
Dat de verwonderlijke vrucht (deel 5) door en voor de/het vreemde ‘op de wereld’ present is, leidt tot de onderhavige XENOS.
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loot der lange wijsgerige traditie nog meende te kunnen geven, ondermijnd wordt”11. Inzake zekerheid (deel 3):
aan het begin van de 20ste eeuw offreert Husserl dé traditie een nieuw centralistisch denkmodel. Derrida meent
dat de traditie doorgaans zo tot gestalte komt: als een beweging die waarheid in haar centrum stelt plus schrift
over die waarheid dat dezelfde waarheid in zich aanwezig acht.
Volgens Derrida toont ‘de metafysica van de aanwezigheid’ hét politieke van dé filosofie aan. Door het
samenvallen van de waarheid en het woord als ‘aanwezigheid’, toont zich hét politieke dat het verschil negeert.
Derrida constateert dat filosofische tegenstellingen structureel een dominante pool bezitten. En een recessieve:
het ondergeschikte deel, met XENOS het domein der quantité négligéable ofwel AF-VAL, is deficiënt en ver
van de kern verwijderd12 (daar waar het als schaduw van dé traditie ‘onveranderlijk’ blijft weerkeren; deel 4).
Keert de Duitse ‘filosoof van de argwaan en de hamer’ Nietzsche, einde 19de eeuw, aloude opposities
als ‘waarheid en schijn’ om en brengt op die wijze haarscheuren in de traditie aan, dan volgt Derrida diens
denk–weg en beweert dat de logocentrisch hiërarchisch opgebouwde tegenstellingen in en binnen de traditie
ons blind maken voor het feit dat niet alleen de eerste pool de tweede bepaalt maar de tweede ook de eerste*:
beide polen zijn dubbel verbonden (E double bind). Bij een privatieve tegengesteldheid (deel 4) waarbij de ene
term het manco van de andere uitdrukt, wordt tegelijkertijd de betekenis van het grondbegrip discutabel. Omdat
het termbestaan afhankelijk is van de term die de afwezige in zich sluit, wordt (‘aanwezige’) waarheid discutabel.
différance
‘Het verschil’ is een structuralistische begrip, in dit geval voor de bepaling van betekenis. Via ‘différance’, een
neologisme van het zelfstandige naamwoord ‘différence’ en bijvoeglijke naamwoord ‘différant’, demonstreert
Derrida zijn besef van ‘het verschil’. Gegeven dat klank een betekenisdrager van schrift is (deel 1), blijkt er in
de spreektaal geen klank–verschil tussen het –ence en –ance. De term ‘différance’ stelt daarom tegelijkertijd de
verbinding en de breuk met het aanwezige. Voor Derrida is différance de beweging van ‘de producent van het
verschil’ en wel van het ‘verschillende verschil’ dat het proces aangeeft waardóór concepten verschillen.
Derrida breekt radicaal met de millennia lang overleverde gewoonte om tegenstellingen te denken, het
tegengestelde te vergelijken en, vervolgens, aan een der polen het predicaat ‘zuivere waarheid’ te verlenen13: wat
dé filosofie (met Heidegger: beheersingsdenken; met XENOS: masculiene metafysica) als waarheid in bezit
neemt bezit zelf geen 1ste waarheid. Waarheid is transcendentale différance: beweging der vervolging. Metafysica
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De term is ontleend aan Rousseau die in Confessions en Emile, over ‘ce dangereux supplément’ (onanie) spreekt. Derrida verbindt in De

la grammatologie (1967) de notie van ‘die gevaarlijke aanvulling’, met Rousseaus uitspraak over het schrift. In Essay over de oorsprong van de
Talen stelt Rousseau dat de talen gemaakt zijn om gesproken te worden; het schrift dient slechts als een aanvulling op het betoog.

denkt de différance niet omdat zij waarheid áls ‘aanwezigheid’ beschouwt. Volgens Derrida is ‘waarheid’ niet
‘aanwezig’: waarheid is in het spreken noch in het schrijven ‘aanwezig’. Indien waarheid aanwezig zou zijn dan
is zij ‘ergens’* en wel daar waar zij in bezitgenomen kán worden; een ‘bezit’ stelt een ‘ergens’ en negeert ‘het
verschillende verschil’, het proces van de/het afwezige dat als de/het vreemde de/het aanwezige beïnvloedt.
Anders dan in XENOS 2.018 waar de waar–heid van de waarheid een queeste is, is ‘waarheid’ volgens Derrida
een ‘niet-ergens’ dat, zoals Plato’s chora “buiten alle vormen”14 is (deel 5).Derrida demonstreert: in dé taal líjkt
bij spreken de gedachte aanwezig/present; anders dan in het schrift, waar zij is vertegenwoordigd en re–present
líjkt. Evenwel, het idee dat in het spreken, het luisteren en het verstaan dichter bij elkaar liggen dan in het schrift,
is volgens Derrida van de orde van schijnnabijheid. Want tijdens een gesprek wordt het ‘verschillende verschil’
verdrongen dat in schrift is vertraagd: het is even moeilijk om zichzelf te horen spreken als te lezen schrijven15.
Derrida stelt dat schrift een onreine plaats voor waarheid is en kritiseert dat de ‘metafysica van de
aanwezigheid’ die geen plaats aan ‘plaats’ aanbiedt. Indien aanwezigheid ‘érgens aanwezig zijn’ is, dan impliceert
aanwezigheid een ‘ergens’. Als waarheid van de noumenale orde is, dan is zij op de plaats die ‘niet-ergens’ is.
Een plaats die niet-ergens is, is de chora16: een duistere 3de soort die Plato als een leeg medium opwerpt(deel 5).
het spoor
Vanuit het besef ‘différance’, ontwikkelt Derrida kritiek op het traditionele oorsprong–denken en werkt een
besef ‘spoor’ uit en poneert de onmogelijkheid van een thuiskomst (G nostos; deel 1) bij dé oorsprong: elke
poging tot terugkeer leidt tot een toe–voeging aan de oorsprong, tot een ‘supplément’17. In het besef ‘spoor’
verwerkt Derrida met denkgoed van de linguïst De Saussure die in Cours de linguistique générale (1916; na diens
dood in 1913 uitgegeven door zijn studenten) taal als ‘systeem’ beschrijft en de traditionele interpretatie dat taal
correspondeert met ideeën, opheft. Het ordeningsprincipe van de taal maakt daarentegen het onderscheiden en
het verbinden van de expressiematerialen mogelijk volgens De Saussure. De linguïst maakt daarom een verschil
tussen ‘la parole’ en ‘la langue’: onder ‘la langue’ verstaat hij een systeem van talige tekens dat voor iedereen
dezelfde betekenis heeft; onder ‘la parole’ de concrete taaluitingen van individuele sprekers als taal–gebruik.
De Saussure betoogt dat de taalkunde ‘la langue’ als haar terrein van onderzoek moet nemen en niet ‘la parole’.
Omdat taal–gebruik in verhouding staat tot een symbolisch tekensysteem, is het volkomen arbitrair en biedt de
wetenschap geen fundamenten aan. Met het neologisme ‘langage’ duidt hij het algemene taalvermogen aan
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De wáár-heid van de waarheid als ‘spoor’.

waarin ‘betekenis’ ontstáát. Betekenis is geen afspiegeling, kopie noch correspondent van de wereld der ideeën.
Betekenis ontstaat tijdens het articuleren, door de klank, klank die bij niet-gevocaliseerde schrift de mogelijkheid
tot betekenisverlening is (deel 1). Door de articulatie worden de gedachten en klanken tot een eenheid en kán de
klank het teken der gedachte worden: klank die spreken tekent/kenmerkt en in gevocaliseerd schrift is ingetekend
(deel 1) verwijst niet diréct naar de gedachte. De Saussure stelt dat er in dé taal enkel verschillen zijn en zeker
geen zekerheden (“dans la langue il n’y a que des différences, sans terme positif”). Een teken moet altijd worden
geïnterpreteerd op grond van het alles beheersende systéém ‘taal’. Het teken (signe) is dat wat be–tekent en naar
de werkelijkheid búiten de mens verwijst, het be–tekende (signifié) roept een gedachte/begrip/mentaal beeld aan
van de betekenaar die de betekenis draagt (signifiant). Ieder teken be–tekent slechts iets, op grond van de pósitie
dat het inneemt binnen het netwerk oftewel in het veld van de tekens waartoe het behoort.
Tekens worden door onderlinge relaties bepaald. In taal kríjgt een woord betekenis en wordt, op grond
van het verschil met andere woorden, ingeschreven. Derrida voegt aan De Saussure toe dat ieder teken naar een
volgend verwijst, naar een reeks van volgende tekens. De keten van betekening van teken naar teken, deelt in de
keten van be–tekent wórden. Dat wat is be–tekent verlengt zichzelf via oneindig aantal betekenissamenhangen,
naar een netwerk van tekst (F texte). Derrida stelt dat er vanwege het metafysisch verschillende verschil, geen 1ste
oorsprong van ‘waarheid’ is maar slechts een supplement. Het spoor leidt enkel dáárheen*: naar het supplement.
De wetenschap van schrift reikt de illusie van aanwezigheid aan, meent Derrida overeenkomstig begrip
omhein(en)de filosofie: zij ziet het spoor over het hoofd dat, tegelijkertijd met het schrijven zelf, wordt ingegrift.
Schrift snijdt het singuliere spoor van het schrijvend subject af, en, ontdoet zich van een ‘levende stem’. De
levende stem (anders dan de innerlijke; deel 1) die het woord via de klank betekenis toekent, is volgens Derrida
de enige bron van waarheid. De waarheid ván taal (genitivus subjectivus) is zelf niét present te stellen parafraseert
Derrida Hume’s these over causaliteit. Taal, ook de taal der ‘levende stem’, betekent niet méér dan ‘de dood’
ofwel de absentie van de referent (het onderwerp waarover gesproken wordt) in de taal. Iteratie, herhaling die
de mogelijkheid van het teken is, is zelf van de oorsprong afgesneden en decontextualiseert de referent. De taal
die beide scheidt, is de basis voor ruil, voor normen, voor ethiek, voor gijzeling (deel 1), en, voor gast–vrijheid.
deconstructie
Deconstructie is volgens Derrida geen methode, maar een demonstratie van de interne logica van een tekst,

gegeven dat de waarheid van taal zelf niét present te stellen is. Een tekst deconstrueert zichzelf, want de
tegenstellingen ín de tekst demonstreren dat tegengestelde begrippen vervlochten zijn: de deconstructeur toont
aan dat de dialectische stabiliteit door de interne logica van de tekst wordt ondermijnd. Een tekst hernieuwt
zich steeds en verlengt zich voor en door interpretaties tot ‘texte’ (F texte). Een filosofische tekst is geen eenheid
stelt Derrida contra de traditie van hét denken, want, taal is géén stabiele (ergo veranderlijke) betekenis–drager.
In zover de canonieke notie ‘eenheid’ participeert/deel heeft aan de ‘metafysica van de aanwezigheid’,
is ‘aanwezigheid’ als privilege. Te weten een waarheidsprivilege. Uit vóóronderstelde presentie van de waarheid
(die in schrift als de gedachte gerépresenteerd lijkt) wórdt het afwezige on–waar. Toch is het afwezige aanwezig,
meent Derrida. Het afwezige is verborgen in de accidenten. Derrida demonstreert dat metafysisch vóórgestelde
tegenstellingen, tegengesteld zijn en dat hun vooronderstellingen op zichzelf aporieën zijn (deel 4). Immers, via
interne logica heeft het áfwezig gestelde (met XENOS: quantité négligeable; AF-VAL) deel aan het áánwezige.
En wel zo, dat de accidentele kenmerken de eenheid, de essentie of het be–tekende der canonieke tekst
ondergraven. Derrida voert de logocentrische (met Cixous: fallocentrische) metafysica in het betekenisveld naar
een basis van vloeibare concepten en zet vóórgestelde tegenstellingen (aanwezigheid/afwezigheid, man/vrouw,
subject/object, binnen/buiten, fenomeen/essence, kunstmatig/authentiek, spraak/schrift, intelligible/sensible,
natuur/cultuur, werkelijkheid/verschijning etc.) buiten. Het duale ordeningssysteem is van de orde van hét
politieke: door systematische devaluatie van een der termen wordt datzelfde lid tot accident, parasiet, excrement
(randfiguur/silhouet; deel 4). Volgens Derrida ontsnapt het vloeibare (deel 5) aan het fallocentrisme van dé
filosofie: edoch zónder zelf die met XENOS masculiene metafysica, te (kunnen) verlaten.
De deconstructie zelf kan zich nooit geheel losmaken van datgene wat zij wil demystificeren. Zij werkt
met concepten en verplaatst opposities, zonder de pretentie hen te willen vernietigen, buiten te zetten (deel 1),
oftewel te begraven. Derrida stelt dat de aanwezigheid die huist in de wens naar ‘zin’ dan wel absoluut verlangen,
in tegenspraak is met de áánwezige áfwezigheid: ‘zin’ kan zich niet ánders tonen dan door iteratie/herhaling.
de gift
Marcel Mauss schrijft in 1925 het Essaie sur le don dat over de ruil in archaïsche samenlevingen handelt. De ruil
is een maatschappelijke activiteit en economisch, mythologisch, esthetisch, moreel, religieus socio-morfologisch
en juridisch fenomeen. Mauss tracht de sociale verschijnselen in hun totaliteit (F fait social total) te begrijpen
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teneinde die fenomenen en hun vulkanische krachten te verklaren die ten grondslag liggen aan de discontinue
evolutie van de sociale gemeenschappen. In Donner le temps (1991) onderzoekt Derrida de kwestie van de gift en
besteedt aandacht aan Marcel Mauss omdat deze ‘le don’ als ‘belofte’ duidt. ‘Belofte’ zou een uitzondering zijn
op de moderne economische wetten die de belofte (toe–zegging bemiddelt door be–loven) als de/het vreemde
negeren. Binnen het systeem van de handel neemt de gift een buitenpositie in, omdat de onmiddellijkheid van
de tegen–gift opschort. Omdat de gift–ruil een eigen economie inschrijft stelt Mauss haar boven de, door vele
externe marktmechanismen bestuurde kapitalistische economie en wel omdat de bij gift–ruil betrokkenen de
gift internaliseren. Derrida deconstrueert Mauss’ stelling als een die in binaire tegenstellingen als binnen/buiten
en gift/markt fundeert. Derrida’s vraag is of een gift wel een geschenk is als de gift tot terugbetaling verplicht
(zoals economie der vriendschap, het syssitia; deel 1) want dan betreft het slechts uitstel der opgeschorte ruil.
Alsdan heeft het betekenisveld ‘uitstel’ tot object. Derrida verdedigt dat dé gift géén wederkerigheid
insluit, omdat binnen de metafysische dimensie van een gift de 1ste gift, presentie/aanwezigheid, essentieel is.
Aanwezigheid sluit geen wederkerigheid in. Hij stelt jegens bovenzinnelijke aanwezigheid en hét politieke van
aanwezigheid die afwezigheid negeert en devalueert, dat nabij ‘de dood’ geen appèl op de wederkerigheid rest:
aan hen die aan het einde van leven, voeding, cognitie etc., zijn ontvalt vermogen tot wederkerigheid. De meest
radicale en altruïstische dimensie der gift18, is de niet–reciproque gift die geen terugkeer (G nostos) verwácht.
Derrida herneemt die stelling aan het einde van het 2de millennium AD, na het incident dat de Berlijnse
muur in haar politieke val het linkse denken meeneemt. Mauss’ denkgoed keert weerom als de stichting MAUSS
(Mouvement Anti-Utilitariste en Sciences Sociales) die een antropologisch discours opent over de identiteit van de
kolonialist en de identiteit van de kapitalist. MAUSS zoekt naar alternatieven voor het kapitalisme, gegeven dat
het triadisch fundament van dié economie ‘productie–ruil–consumptie’ is. In het debat tussen MAUSS en
Derrida verdedigt de stichting de positie van de gift als kruising tussen utilitarisme en anti-utilitarisme.
Bepleit MAUSS een symmetrisch midden tussen gratuit en winst, waarbij de ander niet slechts middel
maar ook doel (deel 3) is, dan pleit Derrida voor het an–utilitarisme der absolute gift die voorbijgaat aan belang,
doel, grens, aan de hoedanigheden die de klassieke/wederkerige gift kenmerken. Tijdens het debat staat hij een
complete breuk voor met het economisch model van terugkeer (G nostos) + voordeel: de gift mag niet méér
betekenen dan zuivere gift; aan haar odyssee (deel 1) voorbij is gift dát gratuite dat zich van álle belang ontdoet19.

*

Uit XENOS’ queeste blijkt dat ‘het feminiene’ een ontotheologisch ontvankelijkheidsbeginsel is in westers denken en doen. Socrates en

Plato worstelen met hun matriarchale context waarin ‘het feminiene’ het bestierende ontvankelijke is. Hun reflectieve denken plaatst zich als liminale
fase: op de drempel van paradigmaverschuiving uit matriarchale verbindende naar het patriarchale bindende. De/het vreemde van een jonge metoik
of buitenlander als de antropocentrische androcentrische Macedoniër Aristoteles die met divide et impera politiek (van zíjn koning Philippus van
Macedonië, vader van zijn leerling Alexander waaronder het hellenisme zegevierde) bekend is, lijkt aan dié ‘drempel’ voorbij. De verschuiving van
matriarchaal verbinden naar patriarchaal binden is voor en door Aristoteles een feit: in zijn werk lezen we de reductie van het verbindende naar het
binden en wel via “van nature” masculiene scheidende en in bezit nemen. Dat primaat van het ‘vrije’, ‘burgerlijke’ be–tekent westers denken &
doen. Dat het feminiene verbindende aan de polis wordt onttrokken, dat het vrouw gegijzeld en incluis oikos in bezit wordt genomen, schraagt de
democratie: de burger postuleert zíjn vrijheid via de noodzakelijkheid ‘bezit’; democratie eindigt verband met buitenwereldsheid en ontvankelijkheid.
*

Zoals bijvoorbeeld tussen David en Jonathan, 1 Samuel 20:16-17

In 1994 verschijnt Politiques de l’amitié, werk dat volgens Derrida ‘stilzwijgend en geheim’ (deel 1) vooral over de
liefde handelt. In een interview20 bekent Derrida zich tot ‘zwevende tekst’ over dat onderwerp en bepleit een
ingehouden gezang (deel 1) dat naar begrippen in de filosofische canon tast maar deze niet aanraakt, hen met
hoofse platonische liefde nadert en niet, met Nietzsche ‘lijvend’, in bezit neemt: niet als broeder noch als vriend.
vriendschap
Broederschap is teken van mannelijkheid. Het is de deugd der zoon, held, soldaat. De werkelijke geschiedenis
toont aan dat broederschap een politiek beheersingsmodel is dat, wat het mannelijke be–tekent (het familiale,
ethische, nationale etc.), aan zich ketent. Ook zijn evenwichtige uitspraken daarover belast, omdat de canon
‘zusterschap’ of ‘vriendschap tussen man en vrouw’ buiten beschouwing laat*. Die thema’s verdienen politieke
voorrang, oordeelt Derrida, omdat het verschil tussen humaniteit en het proces van broederlijke humanisering
wordt tegengesproken. De motieven van broederschap, van Griekse en christelijke voorstellingen tot aan de
Franse Revolutie vervolgend, constateert Derrida dat de geest van broederschap genealogisch geïnterpreteerd
blíjft. Hij stelt vast dat de traditie is beheerst door fallocentrische gestalten en oudtestamentisch verbond* tussen
vriendenparen wier aanwezige gestalten, op grond van politiek-filosofische literaire archivering, rechtsaanspraak
bezitten: nieuwe filosofische ervaring met ethisch-politieke verantwoordelijkheid dient bepleit.
Het actuele moet worden ontdaan van de zekerheden en begrippen uit de geschiedenis. Door disruptie,
verstoring en onthutsende breuk met zekerheden is het actuele sneller thuisloos, dan het deconstructivistisch
discours meent Derrida einde 20ste eeuw en wijst naar de onafsluitbare affirmatie der rechtvaardigheid van recht
(genitivus subjectivus): het recht zelf beschouwen als rechtvaardigheid is haar sluiting of einde bepalen (deel 3).
Daarom mag er nooit een einde aan komen een begrip als democratie te ont–zekeren: elk moment kan de
sympathische broederschap terugvallen tot symbool van bloed, natie, etniciteit of enig ander androcentrisme
(vG andro: man). Niet het recht is gewelddadig (deel 5) maar de plicht (deel 3). In casu de plicht van het recht.
De plicht om zoveel mogelijk berekenbare algemeenheid in de wet in te schrijven, is moeilijk te denken, omdat
rechtvaardigheid nooit buiten de gestalten van wet en wetsmacht werkzaam is die haar tegelijk als politiek of
geschiedenis overschrijden. In Over gastvrijheid zet Derrida21, in overeenstemming met de verhouding tussen de
rechtvaardigheid en het recht, gastvrijheid als dilemma uit; XENOS: vrijheid en gast–vrijheid staan in spanning.

1997, Temps Des Cerises, Tilburg, EU-NL, woning-papilionem, GVH

Plato in zijn werk Timaeus** (48e-49b; De Win, 1978) over het ontvangstoord [met XENOS en Derrida chora] waarin alle wording
zich voltrekt: “Ons nieuw vertrekpunt betreffende het Heelal, zeg ik, zal uitvoeriger indelingen moeten vertonen dan het vorige:
daareven [27d-29a] onderscheidden we immers (slechts) twee soorten; thans echter moeten we nog een andere, een derde
klasse [L triton genos] aantonen. Voor wat we boven zeiden konden we immers met twee volstaan: één, die we als Model-vorm
omdat hij verstandelijk kenbaar en altijd eender is; de tweede, een nabootsing van het Model [deel 0] is onderhevig aan wording
en zichtbaar. Een derde soort hebben we toen niet onderscheidden, 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. Daarmee is nu wel de waarheid gezegd, maar het is nodig er met nog grotere
duidelijkheid over te spreken. Dat is echter een lastige zaak (…)”

(Ook Linnaeus’ classificatietheorie (deel 4) neemt triton genos aan en over)

** Timaeus van Locri, 5de eeuw vC, pythagoreïsch filosoof, leerling van Ocellus Lucanus, leerling van Pythogoras; 3de eeuw vC: gerucht, Timaeus
is plagiaat ‘want’ Plato zou voor veel geld een pythagoreïsch boek gekocht hebben dat hij als zíjn natuurfilosofische leer zou hebben uitgegeven.
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dat de transcendente Ander, de niet uitgesloten Oneindige Ongrijpbare Derde of God, voor het bewustzijn niet te grijpen is maar via het gelaat van
de ander verschijnt. Westerse filosofie heeft volgens Levinas vanaf de Antieken ten diepste ‘geen begrip voor de ander’. In ‘De l’hospitalité’ haalt
Derrida de Vreemdeling als de niet-goddelijke ander, uit de ‘taal’ naar voren.
De Sofist, 242d: “Uit zelfverdediging zullen we genoodzaakt zijn de thesis van onze vader Parmenides op de toetssteen te houden: en met
geweld zullen we haar moeten dwingen te bekennen dat het niet-zijnde in zeker opzicht is en dat, andersom, het zijnde in zekere zin niet is.”

2.2 denk–ruimten voor ‘gastvrijheid’
Derrida’s werk biedt prima facie een onmogelijkheid tot vertrouwdheid. Tenminste als het woord ‘vertrouwd’
verwijst naar die onmiddellijke helderheid die tot grijpen verleidt en via be–grijpen in bezit neemt ofwel gijzelt
(deel 1). Derrida biedt zulks niet. Het lijkt alsof hij, aangekomen bij de dubbelzinnigheden waarnaar hij op zoek
is, aan een tekst als gesuggereerde eenheid wil ontsnappen en wel vooraleer ‘het canonieke woord’ zich als
gastheer/hospes/hostipets/meester-van-de-gast (deel 1) zich aan hem wil resp. kan opdringen.
Elk tekstueel gesprek wordt door een áfwezigheid van verwoording (L elocutio) be–tekent, stelt hij. “Men
moet duiden (…) wat niet gezegd is (…) verzwegen wordt”, omdat het niet–doorschijnend zijn eigen is aan taal
en voor waarheidsprekers. Derrida noopt lezers tot thuisloos zwerven (G planetes) want ‘il n’y pas de hors texte’.
Wellicht tracht hij ‘het recht om te liegen’ dat hij met Niemand (deel 1) deelt, terug te halen dat door filosofische
waarheidsgetrouwheid is ontnomen? “Het recht (…) om iets voor zichzelf te houden, om te verheimelijken,
om de vraag naar de waarheid, naar bekentenissen of publieke transparantie te weerstaan”22. Schouwen we naar
daar waar Derrida’s ‘blindheid’ ons wijst, “naar plaatsen waarvan we meenden dat ze ons vertrouwd waren”23.
In De Sofist vraagt Socrates niét de naam van de xenos/gastvriend/vreemde, maar ondervraagt hem
onmiddellijk. Hij dwingt24 de xenos uit Elea tot een gesprek dat hij als gastgift (deel 1) formuleert edoch als
gastgift áán hem, Socrates, die net voordien het theoxenia nog hekelde. Als heer-van-de-gast (L hostipets) neemt
Socrates bijkans vijandig (deel 3) bezit van hem die zich ‘beschaamd’ voelt, tot ‘parade-conferentie’ gedwongen,
maar Socrates’ vraag tot gift/gunst accepteert om geen vergrijp tegen gastvriendschap (G xenia) te begaan. De
naamloze Vreemdeling (volgens sommige classici Aristoteles) leidt de dialectisch ondervraging ‘over het zijnde’.
Met de vraag ‘wat men in zíjn land over de sofist, de politicus en de wijsgeer zegt’ of ‘welke benaming
men ervoor heeft’, doet Socrates zelf er het zwijgen toe. Uit Plato’s plot blijkt dat dé sofist meerdere namen
heeft/bezit/draagt en vanwege die niet-identiteit met een verzamelnaam wordt geduid: als ‘nabootser’ (deel 4).
De gastvrijheid die volgens Derrida een verhouding is, is in De Sofist de verhouding tussen gast–vrijheid die met
de vraag naar de naam begint (in dit geval afwezig) en de ondervraging die zonder die vraag begint (‘present’).
De ‘naam’ betreft in dit geval zowel de ‘niet te grijpen’ eigennaam van xenos als die der naam–geving* waar de
dialectiek van de vroege Plato toe dient: Socrates vraagt de xenos naar naam–geving en eindigt met ‘nabootser’
als zijnde de niet-naam voor naam–loze. Aan de actuele westerse vreemdeling lijkt idem aangezicht25 ontnomen.
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Van de oudheid tot aan de 19de eeuw werd aangenomen dat de baarmoeder zich kon verplaatsen. De ‘dolende baarmoeder’ (L sufficatio

uterus) en Socrates’ maieutiek die ‘dé’ westerse filosofie laat openrollen (L evolutio), geven een tijdruimtelijk inzicht in wereldbeeld dat open is

Derrida merkt het verschil tussen vreemdelingenvraagstuk en ‘de vraag van de vreemde’26 op en wendt zich
naar de vraag ván de vreemdeling (genitivus subjectivus). Hij vindt ‘de vraag van de/het vreemde’ in De Sofist,
daar, waar vraagt de Vreemdeling vraagt om niet voor vadermoordenaar gehouden te worden27. Derrida koppelt
die vreemdelingvraag aan de aan gastvrijheid verbonden bestaansvraag: “Het is alsof de Vreemdeling zich eerst
moet keren tegen de autoriteit van de leider, de vader, het familiehoofd, de heer des huizes, gastvrijheid als
macht, hostipets”28. Door Theodorus geïntroduceerd als “geen god” maar “goddelijk wezen (…) die titel geef
ik immers aan allen die wijs–geren zijn”, moet de vreemde/xenos/gastvriend dát statuut verdedigen, en, als
niet-xenos niét voor vadermoordenaar gehouden worden als hij het niet-zijn van het zijnde, en omgekeerd,
verdedigt, zich tegen Parmenides’ logos keert. Derrida: “De vaderlijke instantie staat klaar om hem de wapens
uit de handen te slaan en hem voor gek uit te maken, terwijl hij met zijn vraag, de vraag van de vreemdeling,
alleen maar in verzet komt om aan iets te herinneren dat zelfs voor een blinde duidelijk zou moeten zijn!”29
Na de opmerking over de gebeurtenis (de vraag van de Vreemdeling) en de duiding van de stemming,
verlaat de bezoeker te gast, Derrida, het lokale tekstland. Traditioneel ligt een bespreking van de canonieke
begrippen in De Sofist meer voor de hand. Voor Derrida niet. Hij weeft via het woord ‘blind’ (bij Plato een
spreekwoord dat de evidentie “felle slag leveren” betreft inzake “tegen vaders theorie ten aanval te trekken”),
beweging in de bestaansvraag30 in, en, demonstreert voort. Derrida wacht het antwoord op de vraag van de/het
vreemde niet af maar be–tekent de vraag ván de Vreemdeling: naar dé bestaansvraag. Plato daarentegen laat de
xenos Theaetetus op de Vreemdeling antwoorden en, anders dan Derrida suggereert, diens vrees als ongegrond
te verklaren: “Wat dat betreft moogt ge gerust zijn. Ik zal alvast nooit oordelen dat iets uit de toon valt. Begeef
u dus op weg als het daarom gaat”31. Plato’s verbijzondering, de cursieve ‘ik’ [De Win’s?] van Theaetetus, is
opmerkelijk: in Over kennis helpt Socrates de nog jonge Theaetetus om hem van een ‘misgeboorte’ te verlossen.
In Theaetetus of Over kennis roemt Socrates, de zoon uit een vroedvrouw en een beeldhouwer, zíjn eigen
bekendheid vanwege zíjn vroedmankunst. ‘Naar horen spreken’ ontstijgt zíjn maieutiek (deel 1,deel 5) aan het
feminiene bakerschap dat in opdracht van de maagd-godin Athene slechts die vrouwen mag toekomen die geen
kinderen meer krijgen. Stelt Socrates. Geheim. Omdat zijn daimonion (deel 1) hem ertoe dwingt* en verplicht
om ‘jongelui van edele afkomst voor wie al schoon’, te verlossen. Maar: ligt het hoogste goed van bakerschap
vóór de geboorte, op de afstemming van de man plus de vrouw, dan weet Socrates empirisch pragmatisch dat

naar het mysterie van het feminiene, zoals Plato in zijn werk Timaeus over ‘de dolende baarmoeder’ uitzegt (deel 5).
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geen enkele baker schuldig is aan de vrúcht die daaruit voortkomt (óf man óf vrouw). Zijn door zijn godgelijke
gast (die gestaag Socrates’ gastrecht opeist) begeleide maieutiek is ‘met voorbedachten rade’, zwangere mannen
verlossen, hen hun gedachten te laten baren. Wezenlijk daaraan vooraf, is het zaak om jongelui zuiver te houden:
met onbevlekte ziel (deel 1). Maar Theaetetus ís reeds zwanger. Socrates raadt de, hem in lelijkheid evenwaardige
jongeling aan, te bevallen (E labour). Zijn god en hij horen immers het ‘verschillend verschil’ dat naar de geboorte
van ‘misgeboorte’, het ‘waarachtig leefbare’, de jongen of het meisje inleidt. Theaetetus baart via hun hulp het
waarachtig onleefbare en schenkt het leven aan het onbepaalde, de aporie, een cirkelredenering; aan niet–
geboorte: elke poging om ‘kennis’ van ‘mening’ te onder–scheiden faalt. De term ‘kennis’ zo–doende eenduidig
bepalen, blijkt fundamenteel problematisch: van ware uitspraken weten we niet of ze écht waar zijn.
Het gesprek over kennis en Theaetetus’ misgeboorte verhouden zich tot Herakleitos’ leer der eeuwige
beweging: de dialectische ondervraging der vroedman eindigt in blindemans-rondtasten33. Socrates concludeert
dat zijn hulp Theaetetus wel heeft ontdaan van de waan te weten wat in werkelijkheid niet is geweten; indien
de jongeling weer vervuld is, ergo zwanger raakt door de/het vreemde dan zal dat ‘met betere opvattingen dan
nu het geval is’ zijn; als hij leeg blíjft, dan zal Theaetetus een minder lastig mens zijn voor zijn omgeving.
Theaetetus, de wiskundige die Plato’s Timaeus beïnvloedt en in XENOS mediamieke bouw–grond voor
en door ontwerp, is de gesprekspartner van de Vreemdeling in De Sofist. Bij hoge uitzondering laat de jonge
Plato niet Socrates het gesprek ‘over het zijnde’ leiden, maar de Vreemdeling: het vreemde vindt plaats in een
gesprek tussen de vreemden/gastvrienden/xenoi; zónder Socrates die performatief het gesprek start via de
vraag naar preferent spreekgenre: redevoering (parade-conferentie) of Parmenides’ ondervragende methode34?
De Vreemdeling kan niet weigeren. Op hem drukt de vreemdelingschap die Derrida benadrukt en, filosofische
vriendschap tussen xenoi om een ‘wijsgeer van de echte soort’35 te zijn.
de geest van de vader en de geest van de zoon
Kón Socrates met de Vreemdeling spreken? Rondom de frase van Derrida/Plato over de waanzinnige vreemde
‘zoon’ die vraagt om niét voor vadermoordenaar gehouden te worden, lijkt een silhouet (deel 4) aanwezig want
‘mal’, ‘gek’, ‘waanzinnig’ en ‘onverstaanbaar’ zijn ook ‘zij wiens taal wíj [de Grieken] niet spreken’ (G barbaroi).
Dé Hellenen verklaren de/het woordvreemde bijgevolg voor niet-ontvankelijk. Wat wíj van hen weten is door
barbaren36 geconserveerd die hun auto-chtone taal wél naar allo-chtonen openrollen, namelijk de Romeinen.
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De “vreemde zoon (...) gestoorde (...) manikos, geschifte”37, klinkt hier allusie naar ‘barbaroi’ in door, naar
‘absoluut vreemden’ die via voorgegeven uitsluiting (van dé Griekse taal) door Plato naar de vijand der Hellenen
gedacht worden? In Politeia komt Plato immers met de vraag “welke zal de houding zijn van onze soldaten
tegenover hun vijanden?” Listig (deel 1) antwoordt hijzelf. “Vindt ge het wel billijk dat Grieken Griekse staten
tot slavernij brengen? Of moeten we die praktijk ook zoveel mogelijk verbieden, en hen eraan gewennen het
Griekse ras te ontzien als voorzorg tegen onderdrukking [Koningsbesluit; deel 3] door barbaren [wier taal noch
overheersing niet-gastvrij is ontvangen]? Volstrekt te verkiezen is het, hen [de Grieken] te ontzien (…) Op die
wijze zullen zij zich veeleer tegen de barbaren keren en elkander met rust laten”38.
Plato voorziet de eigen vraag van natuur–lijke voor–zorg; ‘il en fait ainsi réalité supérieure, plus vraie,
c’est à dire plus réelle que le réel factuel’ (deel 0). “Indien ‘oorlog’ en ‘onenigheid’ twee verschillende namen
dragen dunkt me dat ze ook in werkelijkheid twee zijn, die betrekking hebben op twee soorten van onenigheid
in twee verschillende dingen. En met die twee dingen bedoel ik enerzijds het eigene en verwante, anderzijds het
vreemde en buitenlandse. Nu heet vijandschap tegen wat eigen is ‘onenigheid’, tegen wat vreemd is ‘oorlog’
(…) Ik beweer namelijk dat het Griekse ras aan zichzelf eigen en verwant is, doch buitenlands en vreemd voor
al wat barbaars is [deel 3]. Komen Grieken dus in botsing met barbaren, of barbaren met Grieken, dan zullen
we spreken van ‘oorlog’; we beweren dat zij van nature vijanden zijn, en die vijandschap zullen we oorlog
noemen. Doen echter Grieken hetzelfde tegenover andere Grieken, dan houden we tóch staande dat zij van
nature vrienden zijn, maar dat Griekenland een ziektecrisis, namelijk een onenigheid doormaakt”39.
Plato verplaatst het op-de-wereld áánwezige en sluit het buiten van het ideale: buitenzetten en in de
schaduw plaatsen geschiedt om het verblindende licht van het ideale als werkelijkheidskopie zuiver te houden.
Op die plaats verplaatst Plato in feite niet de onbepaalde barbaroi, maar ont–werpt de/het ‘absoluut’ vreemde.
Die denkbeweging lijkt constitutief voor en door dé (‘dus’ westerse) traditie in denken en doen (deel 4). Opdat
de ideale vrije burgermannen van Politeia goed, beschaafd en vriendelijk zullen zijn, scheurt Plato het immorele
dat hen als Hellenen beheerst, ervan los en schuift dat als ‘deficiëntie’, naar aan-de-rand van op-de-wereld-zijn:
daar waar het van, alsook als, het lokale/eigene ver blijft: ver van de Hellenen, Grieken, christenen soit de EU.
Oorlog de vader van de dingen volgens Herakleitos en, de vijand dé constante voor en door stadstaten
(en ‘double bind’ een der gebruikswaarden van het xenia en het syssitia als gestalten der ‘dreiging van oorlog’,
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Politeia, 471b

*

Politeia, 509d-511e: ‘analogie van de gedeelde lijn’ die dé deficiëntie in westerse denken & doen inplant en die dier wezen/zijn bepaalt.

*

Het vraag van de scheiding (G chorismos) verschijnt in Plato’s grotallegorie en aldaar onder ander als ‘muur’: het fysiek ‘tussen’ dat voor

en achter scheidt en buitendien verbindt. In casu als tússen van aan blik en houding vastgeketenden en de horizontaal beweeglijken die dier schimmen
bestaan schenken en schijngestalten tot leven wekken. Politeia (380 vC) schrijft Plato’s zinnebeeld van beweging (514a-520a) uit ná de ‘analogie
van de zon’ (508b-509c) en ná ‘de analogie van de gedeelde lijn’ (509d-511e). Plato’s leefvorm (L forma vivendi) stelt het effect van opvoeding (G
paideia) en ‘het gebrek daaraan in onze natuur’ (metaforisch de zon: ‘kind der goedheid’) in relatie tot dialectiek (531d-534e) en ‘gelijkenis met het
goddelijke’ (Theaetetus, 176b) die als ‘goddelijke wijsheid’, de héle kosmos moet verheffen (en niét slechts een deel ervan; Timaeus, 29e-31a).
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deel 3), leegt Plato de overal aanwezige vijand naar een silhouet (deel 4) voor ‘vijand–heid’: “jegens de barbaren
(G barbaroi) echter zullen ze zich gedragen, zoals de Grieken het thans onder elkaar doen”40. Dat de niet-barbaroi
tegelijkertijd wel-barbaren zijn (deel 3), is ‘de natuur’ der ‘ideale cultuur’: “maar verklap me niet bij anderen
want het is geheim”. Plato plaatst dé vijand in het hinterland (G chora; deel 5) en buiten van dé ideale staat, zoals
Pericles nieuwe burgerwetten voor de stadstaat (G polis), inperkt (deel 3) tot die enkel de stadsburcht (G polis).
Gericht op 1 woord voor 1 zaak b/lijkt, daar waar wenselijk versus dialectische gijzeling (deel 1), het
oord van 1 woord ver plaatsbaar. Daar waar woord en oord elkaar ontmoeten, gaan beide een nieuwe betrekking
aan. Dat dé vijand dáár is, ergo niét–hiér (versus tussen familie en vriend, Lukas 22:22) stelt ruptuur. Scheuring
brengt scheiding (G poièsis) en affirmeert Plato’s scheiding (G chorismos) tussen het intelligibele en sensibele*.
Ná Plato bootst denken en doen de dubbele beweging na. Dat barbaren ook “buitengewoon vriendelijk
zijn” (Joods-Griekse Paulus; Handelingen 28:2) is tekst (F con-texte) die wij–zij denken en doen ontvliedt (deel 3).
Plato’s disruptie om reden van vóórgesteld zuiver/ideaal, instantieert rand/schaduw/muur* in en als denken.
Gegeven dat SATELLITIC ERA buitenwerelds óver ‘onze’ kogelvormige wereld (deel 3) en dé begeerte aller
leidt, staan állen ‘bloot’ aan ontmoeting met grens van de/het aan-de-rand gestelde.
Op-de-wereld gaan, buiten–werelds aan de ‘eigen’ habitus, stelt ntmoeting áán de/het vreemde voor.
XENOS kiemt uit reeksen van ontmoeting in, maal met, West-Afrika’s Senegal die, in de moderne/westerse
ziel indringend, bevruchten. Kun je niet ‘niet twee keer in dezelfde rivier stappen’ als blíjvend geldt, dat weerkeer
in de grot der gewoonten netelig is? ‘Zelfs de blinde kan dat zien’ dat ‘weerkeer in gewoonte’ tegensprekelijk is.
Woord neemt oord in bezit ‘zeggen we’: hierboven in tegenstelling tot Socrates/Plato in Apologie. Als
‘vrij burger’ aan de stad/Athene geketend, staat aan Socrates geen gijzeling (deel 1) van de/het vreemde toe.
Volgens Derrida toont Apologie aan dat “in Athene de vreemdeling bepaalde rechten [bezat]. Hij kreeg het
toegangsrecht tot de rechtbank, zoals uit de hypothese van Socrates naar voren komt: als ik als vreemdeling
hier voor de rechtbank stond, zouden jullie niet alleen mijn accent tolereren, maar ook de spontane idiomatische
en oorspronkelijke wijze waarop ik mijn zinnen formuleer”41. Vanwege de Atheense rechtsstaat roept Derrida
alsdan zijn philoi Joly en Benveniste aan; XENOS roept uit dat Plato het oord ‘niet-wederkerige gift’ schenkt:
‘plaats’ (in casu van de NB Griekse vijand op de plaats van de/het absoluut vreemde); Hegel voert ‘vijand’ tot
begrip, plaatst ‘hem’ ver (naar ‘haar’: innerlijke vrouwelijkheid) en terug binnen in ‘de/het ideale’.

*

Metabletisch articuleert Freud wat als tijdsgeest worstelt met de onttover(en)de geschiedenis van mannelijkheid, gereduceerd tót ‘vader’.

Hier langs Hegels ideaal geduid: beeldhouwer Rodin (deel 1) die de 1ste humanistische dichter Alighieri naakt huiverend aan de Poort van de Hel
neerzet (1880) en verbeeldt wat tot De Denker wordt (deel 0); culturist Sandow (1888) die 1ste én 2de familie aan held Herakles blootstelt (deel 0).

Ook Derrida maakt gebruik van verplaatsing om reden van wijsbegeerte. Zonder appèl aan de/het natuur–lijke
dat dé filosofie vice versa afpaalt, verlaat Over gastvrijheid hét denken, denkt na over de haar ingeweven opposities
en, reist af naar haar blijvende randfiguren (deel 4) zoals dichtkunst, beeldkunst, psychologie. Derrida dis–places
dé filosofie naar haar dis–placements. Als een blinde staarteter (G ouborobos) deconstueert hij de hermeneutisch
cirkel (L circulus vitiosus) topologisch naar de torus open en sluit hem als Möbius’ ring. Zwerft Derrida’s aandacht
voor de filosofische vadermoord der Vreemdeling naar Socrates’ verdedigingsrede, dan stelt hij dat de komst
van de dood al–daar juist niet de/het vreemde is; waar wel, wijlt bij in den vreemde de dood vinden. Onder de
welbepaald blijvend open vraag naar gastvrijheid biedt de schaduw der tragedie soelaas. Derrida keert derwaarts,
Oedipus tegemoet, model* voor ‘vaderzoonrivaliteit’ (Freud, 1897). Binnen ‘de gelukzaligheid der 1ste familie’?
Derrida vergast dé filosofie op haar door haar voorgestelde vijand en demonstreert haar verborgenheid.
Hij verwijlt bij Oedipus, een gepijnigde oude ziel (deel 1) maar blijft dé traditie trouw: voor Plato schenkt de
mythe immers een wijze om de diepere waarheid over en óver ‘s mens natuur en aarde uit te zeggen, maar, is
bij Plato zich mythopoëtisch ver plaatsen een middel om wijsgerig inzicht lyrisch te delen, dan maakt Derrida
een grammaticale wende: uit dé filosofie naar de mythe die zijn vraagstuk her–schept (deel 0).
Oedipus komt bij Derrida’s vraag ván De Vreemdeling binnen en in Derrida’s thema ‘blindheid’ (deel 1)
toe. Vanwege Oedipus’ eigenhandig veroorzaakte blindheid, kan de tragische, “buiten zijn schuld”, zíjn Lot niet
(over)zien. Derrida schort de/het zicht–loze van de dood op, door via de blindheid der taal (haar verstomming
als laatste taal: die van de als vrij burger geboren Socrates). Bij diéns ‘laatste oordeel’ is dé taal blind voor ‘horen
spreken’: “Als ik als vreemdeling hier voor de rechtbank stond, zouden jullie niet alleen mijn accent (…)
tolereren, maar ook de spontane, oorspronkelijke en idiomatische wijze waarop ik mijn zinnen formuleer.”
Daarentegen kan Oedipus, de zich zijn Lot niet-schuldige eigenhandig handelende Vreemdeling, juist in den
vreemde geen plaats voor de dood kán vinden: dood geen thuis hebben maakt van dé Vreemdeling (aan-derand van hét denken en doen ná 2015 als dé Vluchteling ingekleurd; deel 4), een vreemdeling in den vreemde.
De laatmoderne filosoof Derrida keert zich daarop naar de thuisloosheid der levenden (deel 5), naar
daar waar, via politioneel en technologisch indringen van de wetgevende openbare orde, hét politieke de grens
naar het private verstoort: de blindheid ‘die alles overziet’ oftewel publiekrechtelijke indringing in het eigene,
schendt het zelf (L ipse); geschonden zelf–behuizing ontneemt het private van de denk–ruimte, en, de
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mogelijkheid om vanuit die behuizing óver gastvrijheid uit te zeggen. Bedremmeld door private niet-vrijheid,
ontvalt de mogelijkheid tot gastgeven (deel 1): in vrijheid (deel 1) een gast te laten komen, en, te laten gaan.
de behuizing van de denk–ruimte
Bij Kants treft Derrida een verlicht begin van genoemde vrijheidsroof aan. Weerwil jegens indringing in het
private, in de ipse, in het eigen denk–ruimte noopt logische oppositie. Derrida tast naar niet–indringing in Kants
notie van ‘waarheidsgetrouwheid’ en in verzen des binnen het Oude Testament en duidt het betekenisveld der
absolute wet tot gastvrijheid: anders gezegd hij duidt wederzijdse beïnvloeding van vóórgestelde tegenstellingen.
In Kants absolute ‘wet van de zelf–wetgeving’, dringt de schaduw (deel 4) van het tegengesteld aan: de
‘waarheidsgetrouwheid’ die publiekelijk en rechtelijk als ‘de wet van de absolute waarheid’ is geëcht, belaagt het
verborgene, het private en het geheim, volgens Derrida, en daarmee het recht om te liegen. De denk–ruimte
rest de aporie omdat dé gast met dé vrijheid in spanning staat: als spanning tussen verschillende ervaringen
zoals gast~vrijheid, gastvrij~heid, gast en vrijheid. De richting van het vraagstuk van de vreemdeling verleggend
naar de vraag ván de vreemdeling en “daarmee ook haar betekenis als zodanig om te keren”43, wendt Derrida
zich naar Plato omdat in diens dialogen “het dikwijls de Vreemdeling [xenos] is die met vragen komt. Hij is
degene die de vraag aandraagt”44. Derrida leest Plato “op plaatsen waarvan we meenden dat ze ons vertrouwd
waren”45 en stelt, genitivus subjectivus, die aan zowel lezer als schrijver vóór.
De vraag ván de vreemdeling geldt in dit geval een ‘demonstratie’ van onze notie van de gastvrijheid.
Derrida streeft geen traditioneel logisch constructiebewijs na (L quod erat demonstrandum: hetgeen bewezen moest
worden) maar deconstructie: queeste naar en pleidooi voor een niet metafysisch ont–werpende denk–ruimte,
volgt uit dat ‘waarin het verwijzende zich vergist’ (L quo erat demonstrandum). Derrida, ‘langs de buitenwegen [van
dé filosofie] wandelend’ (deel 0) bevraagt denken en doen als in de joodse Witz ‘is er leven na de geboorte?’
Derrida legt aan de lezer de vraag op te ‘duiden wat niet gezegd is’. De labrys, de januskop en Derrida’s
open vragen hebben minstens twee richtingen, net als ‘vleesgeworden woord’ uit twee naturen opleeft of zoals
Socrates (als “van nature, zeggen we”) binnen 1 persoon een ‘double bind’ dragend geheel is van ‘mijn godheid
en ik’ (deel 1, deel 5). Onderscheiden maar niet gescheiden van de/het vreemde vermag Socrates met hulp van
zijn daimonion, de verlossing van de vrucht ‘gedachten’ uit de ruimte van de door ontmoeting bezwangerde
ziel. Metabletisch als ‘negatieve natuur’? Niet minder ‘negatief’ dan Socrates’ maieutiek voor ‘edele jongelui’?

*

https://ar.wikipedia.org/wiki/ > رحم_متنقلdolende, zwevende of mobiele baarmoeder; https://en.wikipedia.org/wiki/Wandering_womb

(vert.): ‘In het midden van de flanken van vrouwen ligt de baarmoeder, een vrouwelijke viscus, die veel op een dier lijkt; want het wordt van zich af
bewogen in de flanken, ook naar boven in een directe lijn naar onder het kraakbeen van de thorax, en ook schuin naar rechts of naar links, naar de lever
of de milt, en het is eveneens onderhevig aan prolapsus naar beneden, en in één woord, het is helemaal grillig. Het verheugt ook in geurige geuren, en
komt naar hen toe; en het heeft een aversie tegen stinkende geuren, en vlucht van hen weg; en over het algemeen is de baarmoeder als een dier in een
dier’, Galenus (2de eeuw nC). De these van de ‘mobiele schoot’ resp. ‘het dier in het dier’ wordt tot laat in de middeleeuwen aanvaard.
Freud her–schept ‘zweven’ als technè: de analyticus moet (als tegenhanger van de vrije associatie der patiënt), met ‘vrij zwevende’,
‘flotterende’ of ‘gelijkzwevende aandacht’ (G Gleichschwebende Aufmerksamkeit; 1912) naar patiënten lúisteren, het eigen onbewuste zoveel mogelijk
de vrije loop laten, motiveringen die aandacht sturen in toom houden, geen uitlatingen a priori voorkeur geven, zich niet fixeren. ‘Gelijkzwevend’ is
oorspronkelijk een muziekterm die ‘gelijkgestemd’ betekent. https://service.ubib.eur.nl/dbanken/freud/pdf/Freud,%20Werken,%20Deel%2011.pdf

Legitiem op basis van Hippocrates’ gynaecologische kennis over de ‘zwervende baarmoeder’* (L sufficatio uterus)?
Inzake Socrates en Plato: ‘gedachten’ ín, en, óver de ‘mobiele’ schoot (G chora) of met (Galenus, 2de eeuw nC)
‘het dier in het dier’ die tot laat in de middeleeuwen zijn aanvaard? Mits, betekent dat alsdan de gift van de
‘geboorte’ ván de/het vreemde gastvrij ont–vangen? Bij Socrates voorzeker niet. En ‘hier’, bij ‘gastvrije’ Derrida?
Derrida wijst de axiologie en het moderne waardesysteem af: zíjn ipse be–zóékt reeksen van ontmoeting
met de/het vreemde. Thuisloos in hét denken zwerft hij dé denk–ruimte in: binnen en buiten de canon, doorheen
licht en duister van dé filosofie, religie, literatuur, politiek etc. en, omarmt wat hem dáár aanwezig en present
bevrucht; zijn besef te móéten duiden sluit in dat wé de parallax (G parallaxis: verandering; heen en weer bewegen)
in dé waarheid of ‘absoluut ideale objectiviteit’ als fata morgana ontzien en denken naar curiositas (deel 5) leiden.
XENOS’ queeste naar het ontvankelijkheidsbeginsel in westers denken en doen, volgt uit dat daaraan voorafging,
namelijk de vraag “wat is ‘westers’, en, hoe kom je ervan af (in de zin wáár er ruimte te ruimen)?” In dé moderne/westerse
filosofie, blijkt het 2de vraagdeel overbodig. Juist vanwége traditie: dé filosofie bevraagt háár wijs–begeerte niet;
háár ‘blindheid’ licht op, op “een plaats waarmee we dachten vertrouwd te zijn”, bevrucht, en, leidt XENOS in.
naam–geven
De vluchtburcht (G polis) Athene wordt beschermd door gelijknamige godin (ná ‘onenigheid’ met god Poseidon;
deel 1). ‘Athene’ is een meervoudigheid en bezit verschíllende hoedanigheden die, via 2de naam (deel 4), over
haar wezen en zijn uitzeggen. De godin der wijsheid* regeert over de Athenaiai, de priesteressen die de stadstaat
heil bezorgen. Bescherming dient beschermd tijdens verplichte cultusdiensten en religieuze feesten die in aantal
die der volksvergaderingen oversteeg. Omdat hét Lot als Vrouwelijke Drievuldigheid (G Moira; L Parcae; Fatae)
hoogste bepaling46 is en (net als Plato’s onkenbare Goede) de sterfelijken én de goddelijken afpaalt, dient zorg
maar jégens het Lot (L fatum) is geen vóórzorg mogelijk; Senegalezen léven haar, dé bestemming (Arab.: mektoub).

*

Plato, Cratylus, 407b; Plato, Timaeus, 21e, over Athene
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In het christendom ontvangt slechts 1 vrouw, Maria, slechts eenmalig 1 god die de toegang tot het eeuwig heil der ganse mensheid baart.
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In Eurotaoïsme (1989) merkt Sloterdijk op dat het Lot door het moderne vooruitgangsdenken in de vergetelheid is geraakt: het westerse

denken en doen uit een catastrofedrift, op grond van de voorstelling van een voorzienigheid (deel 3).
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www2.let.uu.nl/Solis/homelet/publicaties/lezingenreeks/pdf/Blok_Josine_oratie.pdf: “Elk (…) moest verklaren wie zijn vader en moeder

waren en van welke burgerij zij weer afstamden, en vervolgens welke familiecultus van Apollo Patriôios en Zeus Herkèois elk bezat en waar hij zijn
hiera verzorgde”.
*

Pericles’ lijkrede: “Wij hebben een staatsvorm die niet een kopie is van de instellingen van onze naburen [deel 3]. In plaats van de andere

na te bootsen zijn wij juist een voorbeeld voor hen. Onze staatsvorm heet democratie, omdat zij in handen is van velen en niet van enkelen. In
persoonlijke geschillen verzekeren onze wetten gelijk recht aan allen en de publieke opinie eert eenieder die zich door iets onderscheidt in het openbare

In de (pre)socratische Helleense gemeenschap is ‘aan de goden verschuldigd zijn’ (G ta hiera kai ta hosia) dwingend
present. Daarom is open–baren een zaak van vrije burgers, van hen die vrij zijn (deel 1) om god te ont–vangen:
aan bijzondere want heilige, vrije burgervrouwen; zij die dé lichamelijke integriteit bezitten waardoor de god, in
dit geval de ‘eeuwig’ terugkerende Dionysos47 zich verenigt met de gemeenschap der sterfelijken (G polis en poleis).
Dergelijke Hiera, in erfelijke lijn priesteressen en evangelica-avant-la-lettre, bezorgen de goddelijke vrede op de
aarde (Hegel stelt millennia later dat de wet van God ‘vrouwelijke domein’ is en in lijn met Aristoteles, dé familie
ook, krimpt hét feminiene/ontvankelijke naar object en de/het vrouw en dier plaats ex aequo de plaats van het
dier, in het Unter–Irdische; in Kosmopolieten vraagt Derrida of er nóg een legitieme grond bestaat voor het be–
slissend onderscheid tussen stad/burcht (G polis) en staat (G polis); met XENOS: tussen EU en dé wereldbol.)
Volgens Blok48 is aan vrouwen voor–behouden priesterschap, de enige erfelijke aristocratische functie
in Athene. Tot aan Pericles’ democratisering* (5de eeuw vC; deel 1) en besluit dat zij die door Pallas Athene
werden beschermd, nu democratisch, ergo zelf hun beschermster mogen kiezen. Hét volk kiest Athene Nikè,
evangelica van de overwinning én de zege der goden (die de bemiddeling des overbodig maakt). Terzelfdertijd
krijgt Athene de burgerschapswet die aan de Atheense bevolking (G demos) oplegt dat ‘alleen wie afstamt van 2
burgers een Athener kan zijn’. De wet sluit het recht uit dat een metoik, de vreemdeling die Athene bezoekt en
er resideert (zoals Aristoteles een eeuw nadien) géén ‘vrij burger’ meer kán worden via huwelijk. Stelt Aristoteles
dat Pericles de wet oplegt ‘omdat er teveel burgers waren’, dan duidt Blok de wet (447 vC), als een eerste waarin
formeel juridisch burgerschap (dat Aristoteles vóórstaat en Plato niet) is opgesteld in plaats van burgerschap dat
op aloude aristocratische genealogie grondt. De keuze-van-een-nieuwe-godin slecht het laatste bolwerk van de
aristocratie, de erfelijke overerfbaarheid, resp. de nood aan feminiene ontvankelijkheid voor ongeschreven en
goddelijke Wet; het einde van de presentie van het goddelijke valt samen met de startup* ‘formeel burgerman’.

leven boven anderen, niet om de klasse waartoe hij behoort, maar om zijn waarde alleen. Armoede is voor niemand die de staat van nut kan zijn een
beletsel, hoe gering zijn aanzien ook is.”
*

Het masculiene principe der bezittende burger die huis, vrouw en vee gijzelt als bezit, neemt het feminiene principe van ontvankelijkheid

over. Een principe dat door de christelijke kerk weer hernomen wordt totdat dat zelf, via de scheiding der machten etc., door de staat wordt
gedomineerd. Stelt problematiseren zich nog in satellitarian era waarin oligarchische algoritmische oiko$nomoi aan intelligible tourism vóórstelt?
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*

Alètheia is de naam van een godin; blijkbaar is zij geen beschermgodin die met haar hoedanigheid de Hellenen beschermt.

Geslachtelijk gebonden niet-familiaal formeel burger wettelijk recht (deel 3) impliceert verplaatsing: openbare
functies van vrouwen en openbare functies van mannen veranderen (en laten via de androcentrist Aristoteles
in dé filosofie en op het christelijk/westers wereldbeeld sporen na). De voorrang van conceptueel recht
resulteert volgens Derrida in asymmetrische geslachtelijkheid en instantieert scheiding tussen wie en/of wat in
hét openbare naar een feit49: enerzijds wordt de/het verbindende tussen de goden en de wereld opgeheven;
anderzijds maakt de burgerschapswet geen verschil tussen wié een burgerman is, maar wel tussen wát hij is; en
zij, naar de schaduw des verplaatst. Omdat hét private bezit een voorwaardelijkheid is voor de democratische
‘watheid der burger’, is hij op de markt (G agora) van bezit, ‘iets’. Iets–zíjn toont zich via ‘bezit’ (van vrouw tot
schaap) en huishoudwetten (G oikos-nomoi; oikos: huis; nomoi: wetten; economie). De formele burgerschapswet
(deel 3) sluit het mystieke era van de/het bezorgend af, en, de her–schepping (deel 0) van de gemeenschap.
In navolging van Aristoteles en Paulus noemt Hegel de familie de 1ste eenheid der burgergemeenschap
en meent dat het ‘duistere vrouwelijke’ door de Griéken terzijde is gesteld; XENOS meent met verwijzing naar
Plato (deel 5) dat het vrouwelijke* niet duister maar ongrijpbaar is en juist het politieke dat door over–mannen
in bezit genomen wil worden; lokaal/modern/westers/idealistisch grijpen naar be–grip (deel 0) neemt ook dat
‘in bezit’, wat Plato’s tijdruimtelijke paradigmaverschuiving van matriarchaal naar patriarchaal besef in Timaeus
definieert als ‘dat wat geen indruk achterlaat tussen Zijn en Worden’. Niet dé vrouw is langer bemiddelaarster
tussen buitenwereld en wereld, maar iets áls vrouw; mystieke ontvankelijkheid naar be–grip gevoerd, is dat wat
uit het geest–ontwerp van Plato’s 3de soort (deel 5) tegelijkertijd naar onze absolute vergetelheid is af–gevoerd.
De historica Blok richt zich op de gelaagdheid en de verwevenheid van het openbare religieuze en
publiek politieke in de Atheense gemeenschap: na Pericles’ politiek-economische act om het beschermende
goddelijke tot kéuze te maken valt dé markt (G agora) aan de burger en het publieke toe: zonder ‘open’ baring.

1997, Temps Des Cerises, Tilburg, EU-NL, woning-papilionem, GVH

1.

Vat om vloeistof op te vangen, vergaarbak. 2. Toevluchtsoord; G Khôra, receptacle (as a “third kind” [triton genos]); -G
chora: interval; baarmoeder; matrix; hinterland van de stad (G polis astu) van een Oudgriekse stadstaat (G polis chora); plaats [‘place’]; ruimte [‘space’]; veld [‘site’]; streek; territorium; gebied; economisch benut omland (L ager); -"soms niet
dit of dat, soms zowel dit als dat”, Derrida; -catuskoti tetralemma [‘on/mogelijkheid vierkant’]; - “she/it receives all
without becoming anything, which is why she/it can become the subject of neither a philosopheme nor mytheme. In
short, the khôra is tout autre [fully other], very”, John Caputo; -architectural phenomenology; -"although the khôra can
be designated and regulated, it can never be definively posited: as a result, one can situate the khôra and, if necessary,
lend it a topology, but one can never give it axiomatic form", Kristeva; -"between the logic of exclusion and that of
participation", Derrida; -“radical happening of an ontological difference between being and beings”; tussen; separatrix,
Eric Bolle; “basis for tackling the meditations on dwelling and on being and space in Heidegger's thought and the critical
conceptions of space and place as they evolved in architectural theory and in history of philosophy and science, with a
focus on geometry and optics”, El-Bizri; -bodem; dorp; woestenij; no man’s land; spatie; lege uitgestrektheid waarin
objecten zich bevinden plus het recht van de onvermijdelijke instabiliteit; dat wat vooraf bepaalt dat alle dingen
veranderen; bron van worden en corruptie (perversie, oneigenlijk gebruik); niet iets, maar de toestand der mogelijkheid
van alle dingen;-taalverwantschap ‘chora’ met het Griekse woord voor ‘scheiding’; -bij Plato: de ‘onmogelijkheid van
continuïteit tussen gevoeligheid en begrijpelijkheid’> participatie (G methexis) is het tegenwicht tegen de onmogelijkheid;
-bij Plato: ‘nabootsing van de matrix van kosmische realisatie van de ideeën door de Demiurg’; -"chôra moet worden
beschouwd als een recipiënt die in staat is om alle vormen te ontvangen juist omdat deze geen heeft", Chantal Jaquet;
zoogster van het worden; voorafschaduwing van stof bij Aristoteles: het wezen van de onbepaald stof [internet?
rekennetwerk] die verstoken is van eigendom en dat wat Plotinus (deel 3) als de bron van het kwaad vooronderstelt.
mmmmmmmmmmmmmmmmmm

2.

RECEPTACULUM —, znw. onz. Het lat. receptaculum, al dan niet vernederlandst; 1- vergaarbak; 2- toevluchtsoord
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Homerus> ‘chora’ masculien= hinterland van de stad-staat (G polis); achter en aan-de-rand der burchtstad; ‘chora’ feminiene= ‘womb’;

51

Plato, Brief VII
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Aristoteles, Metafysica 5.1024a: http://www.perseus.tufts.edu> The term "genus" <or "race"> [deel 4] is used: (a) When there is a

continuous generation of things of the same type; e.g., "as long as the human race exists" means "as long as the generation of human beings is
continuous." (b) Of anything from which things derive their being as the prime mover of them into being. Thus, some are called Hellenes by race,
and others Ionians, because some have Hellen and others Ion as their first ancestor. Races are called after the male ancestor rather than after the
material [nt. vert.: Aristotle regards the mother as providing the material, and the father the formal element of the child]. Some derive their race
from the female as well; e.g. "the descendants of Pyrrha." [nt. vert.: Wife of Deucalion, the Greek Noah]

2.3 glazen bagage
De laatmoderne Europese westerling kent dé vreemdeling; het vreemde (als gastvriend of xenos) is aan hem/haar
ontsnapt. Historisch een voldongen feit (deel 1,deel 4) kan laatmodern denken en doen geen antieke gastvrijheid,
noch niet-westerse gastvrijheid ont–vangen: een 3de soort staat die op een 3de plaats. Bij de Antieken lijkt het
ontmoetingsvraagstuk met dé vreemdeling niet minder afwezig, zodat de status ‘xenos’ sporen nalaat op actueel
vreemdelingen en actueel vluchtelingenvraagstuk. Kwam de/het vreemde als mogelijke godin/god, bij eenieder
toe en vereist op-de-wereld van sterfelijken gastvrijheid (deel 1), dan komt de seculiere xenos aan noch thuis.
Wás de xenos een ‘vrije burger’, een burger die meer rechten of privileges dan een formele burger genoot,
dan bepaalt genealogie de achting (D Andacht) voor dé Vreemdeling. Dat vermogen raakt in formeel burgerschap
overbodig: nu en toen (deel 3) gereduceerd, verkleint de polis van Pericles die mogelijkheid door juridisch ingreep
in de stád: de chora50, het land aan-de-rand rondóm wordt uitgesloten van de nieuwe verzekerde zekerheid die
de stadsburcht noopt (en voorloper b/lijkt van nationalisme, eurocentrisme en/of EU). Het Atheense bestuur
constitueert een rechtsstatus die afkomst tegen herkomst inruilt: zij die voor langer in de polis wensen verblijven,
zoals bijvoorbeeld de Macedonische Aristoteles, kunnen niet meer Athener worden en krijgen, ofschoon de polis
burger wettelijk is geregeld, geen ‘wohltätiger Vertrag’ (deel 3) maar ‘ontzien’ waar Socrates’ Apologie aan refereert.
Plato kent naast aloud dé xenos onbekende vreemden. Zijn ‘ongeschreven leer’51 leert dat hij naar Sicilië
reist. Als 40-jarige in dát jaar dat Sparta en Perzië de onterende Koningsvrede (G koiné eiréne; 387 vC) en suzereiniteit
aan Athene opleggen. Na een dispuut over tirannie zet koning Dionysos I hem als rechteloze slaaf uit Syracuse
in Sicilië terug buiten. Door een vreemde vrijgekocht, keert hij na 20 jaar terug. Op uitnodiging. Om met ‘s
konings zóón De ideale staat (380 vC) ter verwerkelijken. Hun beider vrucht in die zaak? Misgeboorte.
Wat zegt Plato zélf over ‘De Vreemdeling’ uit? Over hem die een vriend der wijs–begeerte is, en, als een
gastvriend/xenos present aanwezig? Wat zegt Plato uit als we Socrates in Theaetetus (368 vC) ‘horen spreken’:
“Als ik meer interesse voelde voor de Cyreners, Theodorus, zou ik vragen naar de toestanden en de mensen van
ginds. Ik zou dan willen weten of daar jongeren zijn die belangstelling betonen voor (…) de wijsbegeerte. Maar
in feite houd ik minder van hen dan de mensen van hier”? Socrates spreekt tégen Theodorus ván Cyrene, zijn
leeftijdsgenoot met bijnaam ‘de goddeloze’, die de wiskundeleraar van én Plato én wiskundige Theaetetus is. We
kunnen slechts gissen wáár ‘het leefbare’ in die ontmoeting kiemt.
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Plato, Politeia, 415d (vert. de Win, 1978):

Dat is het verhaal dat we ingang moeten doen vinden. Ziet gij daar een
. middel niet?
_ Volstrekt niet, zei hij.
Althans niet voor de eerste generatie zelf, maar wèl voor hun zonen en kindskinderen en voor de verdere toekomstige mensheid.
_ Als we dààr in al zouden slagen, zei ik,
zou dat reeds een flinke stap voor uit zijn om hen beter zorg te doen dragen voor de staat en voor elkaar.
Ik meen immers te begrijpen waar ge heen wilt.
Het lot van die fabel zal afhangen van haar verspreiding.
En dat is het werk van de traditie.
Wij, van onze kant, zullen de Aarde-kinderen bewapenen en doen opmarcheren onder aanvoering van de leiders.

Hoewel Socrates niet onder de indruk is van de vrucht ‘misgeboorte’ die de jonge Theaetetus in Theaetetus baart,
laat dezelfde indruk na op Plato. Meer bepaald diens veelvlakkentheorie die Plato bemiddelt om in Timaeus zijn
ideeënleer om te vormen naar vormenleer: de ‘theorie van alles’ die het Westen langdurig structureerde (deel 1).
Weten we uit Theaetetus niet wat Plato?/Socrates? jegens de Vreemdeling ervaart, dan werpt Plato in Politeia ‘de
absolute vreemdeling’ voor: Plato maakt op die plaats ‘lijvende’ onderscheiding, ontwerpt vijanden, zaait fabels,
zet de blindheid der taal in en laat haar in Het Ideale Bestel over de aanschouwingsvormen tijd en ruimte heersen.
de oorspronkelijke oorsprong van ‘het mens’
De Grieken zijn via Hellen ‘een’51; de afstammelingen van Hellens kinderen, de Aioliërs (de stam van Odysseus;
deel 1), Doriërs en Ioniërs, zijn elkaars broeder en zuster. Hellen is de 1ste zoon van Pyrrha en Deukalion, de
enigste mensen die ooit de zondvloed overleefden. Het orakel geeft aan de overlevenden de opdracht om nieuwe
mensen te maken. Door elk voor zich ‘de moeder te bekogelen’ zoals het enigma wil, komen uit de klei die
Pyrrha naar de aarde werpt vrouwen voort en ontstaan uit Deukalions worp mannen. Onderscheidenlijk van de
abrahamitische schepping zegt de antieke mythe mens–maken als gelijkheid uit: er is 1 mens-makende vrouw en
1 mens-makende man (deel 5); verscheiden maar gelijk(w)aardig, zijn vrouwelijk en mannelijk gelijk scheppend;
zelf–scheppend zonder betrekking tot elkaar, krijgen Pyrrha en Deukalion ook samen kinderen: het 1ste is Hellen.
In Politeia haalt Plato de mythe in de ideale staat terug binnen. Via een ‘noodzakelijke leugen’52 roept hij
de/het makende (G demiourgos; L homo faber, deel 5) aan en be–tekent die act als verdediging, opdat zíjn ont–werp,
de bronzen wachter (deel 4), in zíjn ideale staat de zilveren en de gouden mensen zal dienen. “Als van nature,
zeggen we”. De bronzen mens moet moeder en broeder verdedigen want is hen de zelf–schepping verschuldigd.
Is bij Pláto ‘zelf–schepping’ gelijkstemmend met ‘verdediging van de soort’ (deel 3), dan is de hondse (vG kynos)
wachter aan zowel de moeder (aarde; phusis; materieel beginsel; natuur) als de broeder (staat; ziel; immaterialiteit)
verschuldigd; wachters bezitten volgens hun ontwerper de ‘aangeboren natuur/zorg’ om de staat te beschermen.
Plato’s strategische manipulatie van de aloude mythe, is een dubbele ontkenning van wat hij elders staaft:
ten ene, rechtvaardigheid op en omwille van zich; ten andere, verzet tegen onzuivere onzuiverheid ‘nabootsing’.
Dubbele ontkenning van wat of nagestreefd of uitgewezen dient worden, werkt in de plot van zijn filosofie ná:
de Idee ván de rechtvaardigheid (die onder de Idee van het onkenbare Goede ressorteert) moet op-de-wereld
verschijnen: in en als Het Ideale Bestel; appèl aan nabootsing (die de ziel scháádt; deel 3) nóópt Plato tot zíjn mythe.
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Parmenides, 130c
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Socrates’ drieheid wordt reeds in de Theogonie van Hesiodos (8ste eeuw vC) genoemd als de Horen (vG horai: tijden; uren), de dochters

van de rechtvaardigheid: Dikè (recht), Eunomia (goed bestuur; vG eu: goed; nomoi: wet) en Eirene (vrede). In de (pre)socratische tijd werd aan Dikè,
een als sterveling geboren vrouw die door Zeus naar de Olympus wordt gevoerd en in zijn nabijheid de beschadiging van het recht op aarde aanklaagt
met straf en, omgekeerd, met lof. Aan Dikè, de mythische moeder van rust en vrede worden antropomorfistische eigenschappen toegedicht. Heidegger
stelt in Sein und Zeit (1927) dat de ‘dikè’ de dodelijkheid is die in wezen alle dingen bindt en ontbindt; de kennis over ‘dikè’ of recht en de wetten van
de onvermijdelijkheid vormen het Wezen/Zijn van het Zijn en constitueren de filosofie. ‘Dikè’ is een andere naam voor handhaving der harmonie in
het ontologisch domein, voor Zijn; vertaling van ‘dikè’ naar de juridisch ethische ‘rechtvaardigheid’ verliest die metafysische betekenis.
54

Demiurg (vG demiourgos v demios: mensen, land, domein; v ergon: ww> werkproces, znw> werkproduct); maker: de mythische Daedalus;

maatschappelijk-cultureel: een profeet, dokter, zanger, jurist, magistraat, heraut, bouwer. In de homerische stad is de demiourgos een rondreizende

De dubbele ontkenning is in werk gezet om voor de Idee van hét ideale ontvankelijk te maken, en, om de hondse
soort op de 3de plaats ‘zuiver’ ontvankelijk te maken voor het (uit)dragen van dat zuivere ideaal. Politeia is zowel
voorbrenging én bewerking, praxis én poièsis, heengaan én terugkomen, mythe én begeerte. Plato is ‘er’ de xenos
én philos die philia-sophia met vriend én vijand bespreekt en óp-de-wereld verwerkelijkt: anders dan Aristoteles
die praxis op poièsis vóórstelt en terugtrekking op de polis resp. markt: einde risicovolle nostos ‘sophia’ (deel 1).
In Parmenides twijfelt Socrates over de Idee ‘mens’53. “Erkent gij ook een absoluut Idee-op-zichzelf van
het rechtvaardige, het schone, het goede [*] en zulke dingen meer?” Socrates: “Zeker”. Parmenides: “En verder:
neemt gij ook een Idee van de mens aan, onderscheiden van ons en van alle mensen zoals wij? Een Idee-opzichzelf van mens, vuur, water?” Socrates: “Daarmee heb ik inderdaad dikwijls verlegen gezeten (…) moet ik, ja
dan neen, in die gevallen dezelfde oplossing voorstaan als in de vorige?” Socrates’ twijfel wordt in de tekst terzijde
geschoven. Parmenides prefereert te ontkomen aan de complexe veelheid van Ideeën (zoals aan de Idee vuil etc.)
en concentreert zich op het bestaan van Ideeën-op-zichzelf. Het vele en het ene wordt tot gesprekonderwerp.
Ontwerpt Politeia ‘het mens’ als politiek dienstbaar aan en religieus bruikbaar voor actieve philia-sophia,
dan werpt Timaeus kosmogenese voor. Na het onvermengde, de óf bronzen óf zilveren óf gouden soort (G eidos),
denkt Timaeus het ontstáán en wel van Worden uit Zijn. Plato weet ‘het kind’ uit ‘de vader’ (op-de-wereld: hun
formele relatie; naamgeving; mythisch: zelf–schepping) maar beide soorten, Zijn alsook Worden, behoeven een
bemiddelde 3de soort (L triton genus) voor hun transitie: zoals een ‘moeder’; zuivere drager; mobiel voertuig van
en als geheim. Via Theaetetus’ wiskunde rolt Plato dat geheim open: weer als variant op aloud niet-geslachtelijk
ontstaan. Hij plaatst de góede de bouwer54 (G demiurg) bóven driedimensionale vormen die de niet-polaire triade
man-vrouw-kind uitzet: als en vérsus altoos Lot (G Moira) dat als Drieheid door absolute vrouwelijkheid is bezet.
Het ‘kind/goddelijke’ dat Worden be–tekent ís, komt als alom-ontvankelijk geheim toe via de ‘moeder’,
de ‘natuur–zorg’ (deel 3). Een filosoof kan niet makkelijk ‘zien’ meldt Politeia, als hij/zij in contact staat met Zijn,
vanwege schitterende lícht, want “de ziele-ogen der massa zijn immers niet sterk genoeg om zonder verpinkende
blik op het goddelijk gevestigd te houden”55. Een filosoof (noch de sofist volgens De Sofist) is zélf niet zichtbaar
als hij/zij, zonder vrienden, op zoektocht (deel 1) dat licht ontvangt (resp. het duister) in het oord van verkeren.
Op zoek naar het onderscheid tussen sofist, politicus en wijsgeer vergelijkt Plato in De Sofist de eerste
met de laatste. Hun verhouding tussen donker en licht denkt Plato als het zijnde en het niet-zijnde. In De Sofist

niet-burger die, als middenklasse tussen landadel en slaaf, de stad door zijn komst beschaafde en is een verbinding tussen goden en sterfelijken.
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Politeia, 517a: “Zou hij geen mal figuur slaan zolang zijn blik vertroebeld is, en totdat zijn eigen zich hebben aangepast –en die

gewenning kon wel eens een heel poosje duren!” Noot vertaler de Win, 1962: “Ook de wereldvreemde wijsgeer in Theaetetus, 173c [Thales die,
naar sterren kijkend, in een put valt] slaat een mal figuur in de ogen van de waanwijzen en zelfgenoegzamen.”
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De Sofist, 254a
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De Sofist, 239c
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De Sofist, 241e
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De Sofist, 240c

komt de vraag in Parmenides naar de absolute-Idee-op-zichzelf terug, verborgen in de vraag áán de Vreemdeling.
De sofist onderscheidt zich van de wijsgeer meent Plato, want “de sofist loopt zich te versteken in de duisternis
van het niet-zijnde, en past er zich bij aan door er lang in te verwijlen. De moeilijkheid om hem in het oog te
krijgen, is een gevolg van de duisternis van de plaats.” Helder. Heen én weer, uit én terug in de grot der
gewoonten gaan, vergt linksom rechtsom enige aanpassingstijd: aan verblindend zonnelicht en aan duisternis56:
míts de risicovolle ‘nostos’ van ‘sophia’ (deel 1) aan de ‘nous’ of geest van hét (blinde) denken is (voor)gegeven.
Derrida lijkt aan duisternis van ‘plaats’ gewend. Preferent in die denk–ruimte ‘aanwezig’, ontwaart hij
‘er’ het fenomeen der canon en die deficiënties (deel 4) die volgens Derrida aan dé traditie het lévende aanreiken.
Diezelfde canon schrijft via Plato uit en aan dat een sofist zich ín zo’n derridiaans oord bevindt, ‘er’ schuilt en
‘er’ zelfs onderduikt. Een sofist wijlt. Verwijlt. In en op een plaats die niet te doorzoeken is57. Daar. Daar waar
geen definities maar vóórbeelden, schijnbeelden, afbeeldingen, nábeelden, en, nabootsingen58 (deel 4) zijn. Ergo
een sofist raakt gewend aan de duisternis van het niet-zijnde. Bijgevolg aan het ‘donker’ van het zijnde, gegeven
dat Plato vóórstelt “het niet-zijnde als het andere van het zijnde waarmee het zijnde altoos is verstrengeld”59.
thanatos maal [x] a–thanatos
Zoals opgemerkt (op de plaats die XENOS verliet en Derrida eerst naar verstaanbaarheid tout court alludeert),
houdt Derrida halt bij mogelijke ‘vadermoord’ die Plato ín De Sofist luchtig (deel 3) tevoorschijn voert. De gek
(G manikos), ‘de vreemde zoon’ die vraagt om niet voor vadermoordenaar gehouden te worden, bezet Derrida
als dé vraag die tot dé bestaansvraag leidt. Zij bezet hem in zijn innerlijke strijd (G polemos) tegen de logos, die
ook Plato bezet wanneer die zich op die plaats in De Sofist áchter Theaetetus en Vreemdeling verschuilt en de
aanwezig zijnden, zijnde gasten, de hachelijke bestaansvraag aangaan en wijl dé vraagsteller Socrates dé afwezige
is. Tegelijkertijd is Socrates dat niet, afwezig. Hij is aanwezig in zover hij de bestaansvraag factisch beantwoordt.
Socrates heeft edoch angst: voor, met Heidegger, ‘das Gerede’ dat over wijsgeren oordeelt; net als Plato die dat
in Brief VII bekend. Allen beklijft de schrik voor het politieke van de sterfelijkheid in het filosofische: om terug
(deel 1) in de grot der gewoonten “een mal figuur te slaan”60, “van kant gemaakt” en te worden ver–wezen.
Erger nog om daar, ‘waarachtig onleefbaar’ een onverstaanbare Vreemdeling te zíjn, of, te wórden. Andersom
lijkt in De Sofist (360 vC) een wende: beweegt Plato de (nabootsing van) de aloud determinerende dialectiek uit?
de mystiek in? onbevreesd voor ‘duister’? Bij de jónge Plato bezoekt de onsterfelijke (G athanatos) be–zoekt de
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De Sofist, 248e

ziel een lichaam (G soma). Niet-cartesiaans, is de gastgever ‘lichaam’ geen externiteit (L res extensa: uitgebreidheid)
der zelfbewuste geest maar voorwaarde voor de ziel (G psuche) ‘er’ te gast: beide verhouden welbepaald ‘double
bind’. Plato’s Ideeënleer volgt de lijn van het theoxenia (deel 1) dat de sterfelijken tot gastgeven verplicht. De
ziel, de ongeschreven meester van de gastgever die van het lichaam haar gastrecht ontvangt, is derhalve niet
ongevoelig voor het wezen van haar gastgever. Samen ontvankelijk voor begeerte, moed en/of rede volgens
Politeia meestert de hógere ziel beider opwaartse én neerwaartse bewegingen volgens Phaedrus. Actief én passief
want ‘kennen’ en ‘gekend worden’ is niet te reduceren tot actief óf passief. “Wil men dat kennen een ‘actiefzijn’ is, dan volgt daar noodzakelijk uit, dat dit van zijn kant ‘lijdt’ [Odysseus en zwerftocht tegelijk; deel 1]. En
volgens deze redenering wordt het zijn, dat gekend wordt door de kennis, in de mate waarin het gekend wordt,
in diezelfde mate ook bewogen ten gevolge van zijn passief-zijn (…) dat kan niet gebeuren met wat in rust is”61.
Plato’s, met kennis van dé Ideeën beladen, eeuwige ziel reist (G metempsychose; deel 5) bij de gast–gever
binnen en, daaraan parallel, de gemeenschap in. Dankzij de gast ontmoet de gever wording: gewaar–wording.
De Vreemdeling kapittelt die stelling van Theaetetus in De Sofist: “beweert ge dat het zich altijd ongewijzigd op
dezelfde wijze verhoudt, terwijl worden nu eens zo, dan weer anders is”; want wij, zo hij, treden dankzij de ziel
door gedachten in verbinding met werkelijk Zijn. Om alsdan te resumeren dat de jonge Theaetetus minder
begrip heeft van ‘gemeenschap hebben’ dan dat hij ‘er mee vertrouwd’ is. Theaetetus’ onwetendheid is derhalve
verontschuldigbaar. Derrida waarschuwt voor gemeenplaatsen ‘waarvan wij denken dat zij ons vertrouwd
waren’ en voor die, die wij menen te begrijpen. Hij leest de canon, bezoekt de traditionele gemeenplaatsen en
haar ‘Kodak moments’, kent Plato actualiteit toe en stelt met de Vreemdeling dat een filosoof alles moet wensen:
het onbeweeglijke zowel als dat wat in beweging is, de beweging én het onbeweeglijke. Het Andere be–staat.
In zover het Andere een vorm van niet-zijnde is dat stevig en hecht een eigen natuur bezit, is de natuur
van het Andere in stukjes verspreid: óver alle wezens en hun betrekkingen die het Zijn van het niet-Zijn zijn.
“De genres zijn onderling vermengd en speciaal het Zijn en het Andere doordringen al het overige en ook
elkaar. Zo dankt het Andere, dat deelheeft aan het Zijn, z’n Zijn áán die deelneming: wel is het niet datgene
waaraan het deel heeft, maar iets anders; en daar het anders is dan het zijnde, moet het fataal, dat is overduidelijk,
niet-Zijn zijn. Aan de andere kant is er dan het Zijn: daar het aan het Andere deel heeft, moet het wel anders
zijn dan die overige genres. En daar het anders is dan al die genres, is het niet elk van hen afzonderlijk en
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evenmin het totaal van het Andere: het is alleen op zichzelf. Zo valt het ook niet te loochenen dat, in duizenden
en duizenden gevallen, het zijnde niet is. Ook het overige, zowel individueel als gezamenlijk genomen, is het vele
opzichten, maar in vele opzichten is het ook niet”62. Plato’s Vreemdeling plaatst zich op een afstand van de vader
der logos Parmenides, die stelt dat, juist omdat de waarneembare werkelijkheid voortdurende aan verandering
onderhevig is, zij niet ‘is’. Van iets dat veranderlijk is en derhalve ook ‘niet-is’, kan niet gezegd kan worden dat
het ‘is’ stelt de gast uit Elea: dat wat ‘is’, is zich immer gelijk. Het veranderlijke leidt niet tot kennis (G episteme),
omdat zintuiglijke waarneming zich onttrekt aan blijvend Zijn. “Nee, nooit kan de opvatting zegevieren dat het
niet-Zijnde is. Houd u integendeel, bij uw onderzoek, uw gedachte ver van deze weg.”
Alle meningen (G doxa) zijn, net als de waarneembare werkelijkheid, onderhevig aan voortdurende
verandering. De mens noch diens object der waarneming, ‘de wereld’, maken deel uit van het on–veranderlijke.
Echter, als eeuwig-in-zichzelf-onveranderlijke Ideeën bestaan dan wordt ‘de Idee mens’ complex. In Parmenides,
Plato’s oudere werk, twijfelt Socrates over de Idee ‘mens’ (deel 4): “Erkent gij ook een absoluut Idee-op-zichzelf
van (…) het rechtvaardige, het schone, het goede en zulke dingen meer?” Socrates: “Zeker”. Parmenides: “En
verder: neemt gij ook een Idee van de mens aan, onderscheiden van ons en van alle mensen zoals wij? Een Ideeop-zichzelf van mens, vuur, water?” Socrates: “Daarmee heb ik inderdaad dikwijls verlegen gezeten (…) moet
ik, ja dan neen, in die gevallen dezelfde oplossing voorstaan als in de vorige?” Socrates’ twijfel wordt in die tekst
terzijde geschoven. Parmenides prefereert te ontkomen aan een complexe veelheid Ideeën (modder, vuil etc.) en
concentreert zich op het bestaan van Ideeën-op-zichzelf. Het vele en het éne wordt onderwerp van gesprek. In
De Sofist keert de vraag naar de absolute-Idee-op-zichzelf terug en wel verborgen in de vraag áán de Vreemdeling.
Wat Derrida uit De Sofist als vadermoord aanhaalt, lijkt Plato in Theaetetus zelf te plegen. In het hinterland
(G chora63) van Attica, in Megara, legt Plato via schrift van de gastheer met naam Euclides, zijn eigen Ideeënleer
op de pijnbank. Hij ontneemt zíjn leer continuïteit en ontheemt het ideale in, en, van zijn gemeenschapsmodel.
De kritiek is indirect en ingeweven en, richt zich via uitspraken van Parmenides’ leerling Zeno op de methode:
Plato wijst de dichotomie af waarin elk ding van het geheel te scheiden is. Zo’n dialectische methode acht hij
‘wel de meest radicale manier om elke vorm van rede te doen verdwijnen. Het is immers slechts door een
wederzijdse verstrengeling van de vormen dat wij mensen aan rede toekomen’, meent hij64. Het niet–zijn is een
bepaald genre tussen de andere en ligt verspreid over alle wezens. Als mening en rede zich echter vermengen
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(zoals bij de sofisten), dan ontstaan er zowel valse meningen als valse rede.
Om valsheid, bedrog vol drogbeelden, voorstelling en inbeelding te scheiden van de onvermengde rede,
onderscheidt Plato de voortbrengingskunst van de verwervingskunst. De voortbrengingskunst is dat wat ervan
tevoren niet was, maar later tot aanzijn wordt gebracht en betreft het vervaardigen65; verwervingskunst is edoch
dat wat niét vervaardigt. De gedachte waarin de ziel met het werkelijke gemeenschap heeft (G methexis; deel 5),
vindt plaats binnen de ziel. De ziel spreekt zichzelf toe zonder stem; de rede is de stroom uit de ziel die door de
mond vloeit en met geluid gepaard gaat: met bevestiging en ontkenning. In de rede is de gedachte in samenspraak
met de ziel die zelf met zich is; een mening brengt de voltooide gedachte buiten. Plato onderscheidt de menselijke
voortbrengingskunst (elk vermogen dat oorzaak is dat iets, wat voorheen niet bestond en later tot aanzijn komt)
van de goddelijke voortbrengingskunst.
Desbetreffend stelt Plato: de goddelijke werking van de natuur komt voort uit een automatische oorzaak
die, gepaard aan rede, ‘kennis’ is. De werken der natuur zijn de gewrochten van goddelijke kunst, terwijl de
menswerken gefabriceerd zijn met behulp van het vorige. De werken die door de menselijke kunst worden
voortgebracht bestaan uit vier delen: twee menselijke aan onze kant, twee goddelijke aan de andere kant. De
menselijke voortbrengingskunst verdeelt zich en is altijd twee aan twee: ding (het product van de dingen der
scheppende kunst) en beeld (het product van de beeld voortbrengende kunst).
Het scheppen van de dingen en het scheppen van gelijkenissen behoort tot beeldvoortbrengingskunst.
Dié kunst verdubbelt het genre: één maakt het na–beeld en, één de schijn–voorstelling (deel 4). Ergo: haar
verdubbeling verdringt het goddelijke, waardoor de valsheid, het onware en het onwerkelijke, tot verschijning
komt, verklaart Plato.
de xenos, Plato’s Vreemdeling
In Theaetetus laat Plato een slaaf een tekst lezen (naar Atheens gebruik is de slaaf een opvoeder; bij de nieuwrijken
wordt de taak van de slaaf, tegen betaling door de sofisten overgenomen). Het schrift dat de dialoog weergeeft
waarin Socrates zijn geheim ontbloot en Theaetetus zich aan diens maieutiek overgeeft om het begrip ‘kennis’ te
definiëren is van Euclides van Megara (450-380 vC). Hier staan we stil bij de verhoudingen tussen Plato, het
vreemdelingvraagstuk en, de vreemdeling Euclides.
De hypothese van XENOS is, dat Theaetetus een dankschrift is aan Socrates’ leerling die in politiek roerige
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tijden aan de vluchteling Plato en anderen, een onderkomen (F abris) en wijkplaats (F asylum) bood. Plato bergt
d xenos Euclides op. Aan de vergetelheid voorbij? Daar waar Socrates uitgeschreven raakt, ontvangt nu zijn
vriend en gastgever Euclides gift (terug): blijvend oord in geschreven woord (368 vC) dat het ‘laatste’ van Socrates
tussen philoi uitzegt die, aan het einde van zijn ontmoeting met Theaetetus, ‘Socrates de jonge’ genoemd, zich
naar zijn afspraak met het Atheense gericht spoedt. Op vrije voeten verschijnt Socrates ‘de andere dag’ in Over
het zijnde op die ‘plaats’ (terug). Een moment. Als bemiddelaar. Bij de afspraak met xenos Theodorus cum suis.
De Ley66 meldt dat Euclides van Megara Parmenides’ leer volgt, maar in Athene door Socrates’ ethiek
wordt geraakt (deel 0). Zo zeer, dat hij tijdens de vete tussen Megara en Athene waarbij alle Megariërs uit Athene
verdreven worden, in vermomming de stad bezoekt vanwege Socrates die daar aan-de-rand der Atheense markt
(G agora) leerlingen ontvangt. Na Socrates’ terechtstelling blijft Euclides in Megara en sticht een School. Hij en
zij, de School, worden het toevluchtsoord voor Socrates’ leerlingen die in de nadagen van diens gericht, angstig
en ontredderd de polis ontvluchten. Ook Plato is er een jaar te gast.
Euclides’ leerling Zeno van Citium schenkt naam en faam ergo ‘duur’ aan de stoïcijnse school die tot in
het Romeinse Rijk een leidende positie in de filosofie inneemt en onverstoorbaarheid (G apatheia) nastreeft. Zo
ontkent de Megarische School de betrouwbaarheid van het sensitieve en van elke vorm van veelheid en beweging:
Parmenides’ stelling over de eenheid van het Zijn, verbindend aan Socrates’ these dat ‘deugd’ (G arete) ‘kennis’
(G episteme) evenaart, identificeert Euclides ‘het Ene’ en ‘de vorm van het Goede’ als rede, god, geest of wijsheid,
als ware essentie van eeuwig onveranderlijke Zijn. “Het Goede is Eén, maar we kunnen het met verscheidene
namen benoemen soms als God, soms als Rede.”
Euclides’ neo-eleatische school tracht de grondprincipes van de eleatische zijnsleer te verzoenen met de
socratische ethiek van het Goede. Op de vraag wat over zijn kan worden gezegd, bijvoorbeeld dat ‘het is’, meent
Euclides’ school dat Zijn niet door de rede te be–grijpen is. Het Zijn is het Goede, het Ene, dat wat eeuwig én
ondeelbaar is. Vragen naar het Zijn, betekent vragen naar het Goede en niét naar de verschijning van het Zijn.
Euclides argumenteert dat niet-Zijn niet kan bestaan zonder een ‘soort’ Zijn te worden, gegeven dat de essentie
van het Zijn het Goede is en het tegengestelde van het Goede niet kan bestaan (een postulaat dat in de ‘theorie
voor alles’, Timaeus, het ontvankelijkheidsbeginsel van het Zijn naar een ‘zuivere’ 3de soort ont–werpt; deel 5).
In Theaetetus formuleert Plato/Euclides de vraag naar kennen zonder kennen afhankelijk te stellen van

67

De Sofist, 250a-b

68

Theaetetus, 140c

Ideeën. Hoewel een definitief antwoord uitblijft, blijkt ‘kennen’ propositioneel gestructureerd. Dialectiek volgt
twee wegen: samen–zien (G synopsis) en onder–scheiden (G dihaeresis). Om een Idee begripsmatig te definiëren,
moet haar plaats worden aangegeven onder een hoger Idee waarmee het samenhangt. Door van het hogere uit
te gaan en op de juiste plaatsen onderscheidingen aan te brengen, kan worden afgedaald naar de oorspronkelijk
als uitgangspunt genomen Idee. De hoogste genera, de Ideeën die alle andere Ideeën gemeenschappelijk hebben,
zijn Bestaan, Identiteit, Niet-Zijn (anders zijn dan hetzelfde), Rust en, Beweging. Elk Idee bestaat, én, is aan zich
gelijk, én, is niet als alle andere, én, is onveranderlijk, én, wordt door de beweging van hét kennen aangeraakt67.
De vraag rijst waarom Euclides van Megara (450-369 vC) in Theaetetus als schrijver wordt opgevoerd.
Ergo waar ‘schrift’ voor Plato be–tekent alsook wat het voor Plato betekent. Onder welke omstandigheden is
het passend ‘de rede’ niet-dialogisch schriftelijk vast te leggen of, met Heidegger, haar te ont–heimen, haar te
ontdoen van haar geheim en tegelijkertijd, “maar ga me niet verklappen”68, aan háár een geheim toe te
vertrouwen, zoals het daar en hier bekende publieke geheim van Sócrates’ nabootskunde (deel 5)?
Desgevraagd naar ‘schrift’, wendt Plato/Socrates zich in Phaedrus naar een mythe ‘uit den vreemde’ over
god Thoth, de uitvinder van het getal, het rekenen, de geometrie en de astronomie, die de bijzonderheid ‘schrift’
(G grammata: woorden) aan een koning aanbiedt om diens volk wijs te maken en hun geheugen (G mnèmè) te
verbeteren. De koning weigert het goddelijke geschenk omdat vergetelheid (G lèthe) zal ontstaan; schrift zal iets
her–inneren als ver–drag in vreemde tekens en ge–drag (deel 3) dat iets tevoorschijn voert (G alètheia) en present
stelt, buiten zich leggen. Gods uitvinding biedt bijgevolg aan de leiders van een volk geen werkelijkheid aan,
besluit de koning die alsdan het vervaardigen (G poièsis), van het gebruik (G chrèsis) van ‘schrift’ onderscheidt: het
geschreven woord (deel 1,deel 3) kan hoogstens helpen om kennis te activeren die reeds verworven ís, maar een
tekst fungeert als gelegenheid voor hérschepping (deel 0) en wel in de herínnering. Niet schrift als zodanig wordt
er verworpen meent Derrida, maar de vóórstelling of het geloof dat ‘kennis’ kán worden overgedragen door en
belichaamd in een tekst. Met XENOS: ‘schrift’ is niet het xenia (deel 1) van kennis, ‘er’ present, maar de xenia.
Derrida neemt Plato’s positie over. Teksten vergelijkend met schilderijen, wijst Phaedrus op de deficiëntie
van en het grote gebrek in ‘schrift’: zodra het zich van zijn auteur heeft losgemaakt, is het niet in staat om zichzelf
uit te leggen; het kan maar één iets aanwijzen en wel altijd hetzelfde. Evenmin weet ‘schrift’ niet uit zichzelf tot
wie het zich moet richten, en, evenmin niet tot wie niet. Tegenover de bastaard of niet-authentieke logos stelt
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Plato de legitieme: ware kennis is niet in tekst te vangen of in een of ander op-zich-staande constructie maar
moet, ‘binnen de ziel’ gelokaliseerd, aangeraakt worden (deel 0). Weten en wijsheid laat zich niet objectiveren of
verdingelijken meent Plato: zij laat zich niet mee–delen op de wijze waarop voorwerpen, koopwaren etc. worden
overgedragen, geruild en/of verkocht (XENOS: ergo kantelt de ‘participatie’ in Plato’s oudere Ideeënleer mee).
De legitieme logos wordt gerealiseerd in lévend gesprek en heeft niét de bedoeling keninhouden verder te geven.
Juist omgekeerd, probeert de gesprekspartner de leerling het betreffende weten juist zélf te laten verwerven.
Plato verbeeldt de actieve dialecticus als iemand die zaait en plant; zijn/haar vruchtbare betogen blijven een kiem
insluiten waaruit in andere gemoederen (G ethos) weer andere betogen opschieten. Ergo vitalistisch de kiemkracht
onsterfelijk weten te houden en bezitters des zo gelukkig maken als een mens dat kan zijn69, is de zaak der kennis.
In La Dissémination (1972), Derrida’s werk dat over hermetische schriften (deel 4), kabbala, getallenleer,
Chinese taal en ‘pharmakon’, verwijst Derrida naar Plato’s Phaedrus waar de term ‘pharmakon’ valt in het gesprek
tussen de Egyptische koning Thamos en de god van schrift, Thoth, over de kunst en technè van ‘schrift’. Thoth
acht zijn uitvinding een recept resp. recipiënt of ontvanger (deel 5) voor zowel herinnering als wijsheid. Volgens
Derrida is Phaedrus echter al sinds het commentaar van de historicus Diogenes Laërtes (3de eeuw nC) daarover,
fout gelezen (XENOS: fout in hérinnering binnen gebracht). Plato’s Phaedrus getuigt naar Derrida’s mening met
name niét van slecht geordend geschreven dilettantisme, maar is er de uit–drukking van. Phaedrus laat de in–druk
na (deel 5) van dat waarover de tekst handelt, namelijk over het ‘pharmakon schrift’ dat ‘er’ én gif én remedie is.
Net als ons, wij lezers Over gastvrijheid te doen ten doel is namelijk het verborgene, de enclave en de/het
vermeend vertrouwde duiden, meent Derrida dat het woord ‘pharmakon’ geen uitspraak doet óver ‘schrift’ maar
áls ‘schrift’. Want ‘pharmakon’ is niet eenduidig te vertalen en kan gift, remedie en, tevens, óók schrift betekenen.
In die betekenis is ‘pharmakon’ een ergon: iets dat niet uit zichzelf kán ontstaan, maar dat door het van buitenaf
neerdalende oordeel, tot zijnde en tot waarde wórdt. Ecco de niet uit–schríjvende, niet van-oordelen-afhankelijke
Egyptische koning is zo–doende ‘oorsprong van waarde’: wat hij uit–spréékt zal zijn; zijn woord volstaat. Het
‘pharmakon’ is de gift van god aan de vader des volks. Geen vadermoordenaar, wijst de vader gods aanbod af.
De oorsprong en macht van ‘taal’ als logos, is de macht van de ‘vader’ die de masculiene metafysica van
hét (‘dus’ westerse) denken en doen bepaalt. Logos is niet ‘de vader’, stelt Derrida, maar omgekeerd: oorsprong
is ‘de vader’ der logos. Het sprekende subject is ‘vader’ van spraak; logos is ‘zoon’, de zoon wiens aanwezigheid
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tenietgedaan wordt zónder ‘vader’: de ‘vader’, die antwoordt door vóór de zoon of logos te spreken. Zonder de
vader is de zoon ‘niets’ oftewel slechts schrift en de xenia (deel 1). XENOS: de ‘zoon’ (hier bijvoorbeeld Hellen,
Plato, De Vreemdeling) is bijzaak (G parergon) der oorsprong (deel 5). Volgens ‘schrift’ Politeia moet het parergon
wíjsgeer–koning of koning–filosoof de politiek, alsmede het politieke (actief) her–vormen: “U echter hebben wij
ter wereld gebracht met het oog op uw eigen welzijn en dat van de staat: om wat leiders en koningen zijn in een
bijenzwerm. Een betere en volmaaktere opvoeding hebt ge gekregen dan die wijsgeren van daareven, en gij zijt
beter dan zij in staat om aan wijsbegeerte en politiek samen deel te nemen. Zo moet gij dan ook, ieder op uw
beurt, afdalen in het gemeenschappelijke verblijf en u eraan gewennen in de duisternis te kijken”70.
Plato en de/het vreemde van de grotbewoner
Bovenstaande frase loopt parallel aan wat Plato welbepaald in en aan de verbeelding oproept (deel 1), namelijk
de cinematografie van de grot waar, letterlijk en figuurlijk aan lokale beeldtaal vastgeketende bewoners huizen,
wier beeld en beweging ogen–schijnlijk met onbeweeglijkheid is gestraft. Schijn bedriegt. Immers, wanneer een
hunner (ondersteld wordt de persoon Socrates) uit die, met XENOS ‘grot der gewoonten’ of ‘habitus’ vandaan
gaat, geschiedt dat vooreerst voorzeker “met geweld”71. Die uitverkorene ‘lijdt’ (deel 1) minstens aan onvrijwillige
verplaatsing, later aan verblindende licht en, bij terugkeer in de gewoonte aan dat wat aan het eigen/e is ontsnapt.
Over de terugweg in de grot van “zo iemand” (die iemand, die met geweld van de gefixeerde plaats uit
de habitus vandaan is gesleept, steil omhoog ‘buitenwerelds’ het zonlicht, ‘kind van de goedheid’ ingetrokken,
de ogen zo vol stralen dat hij/zij niet in staat is om on–middellijk ‘vertrouwde gemeenplaatsen’ te onderscheiden)
“Als zo iemand weer in de grot zou afdalen en zijn vorige plaats innemen: zouden zijn ogen niet vol duisternis
zijn, nu hij zo plots uit de zon kwam (…) Zou hij geen mal figuur slaan zolang zijn blik vertroebeld is, en totdat
zijn ogen zich hebben aangepast –en die gewenning kon wel eens een heel poosje duren! Men zou zeggen dat
zijn tocht naar boven hem de ogen heeft gekost (…) [als] zo iemand probeerde hen [die op hun vaste plaats
verblijven, aan benen en hals geketend, het hoofd onbeweegbaar] te bevrijden en naar boven te brengen, zouden
ze hem dan niet van kant maken, als ze hem soms in de handen konden krijgen en doden?” Socrates in Politeia.
Euclides’ schrift Over de kennis eindigt met Socrates die vriend én vijand verlaat door de voor hem
dodelijke rechtbank. Voor vertrek resumeert Socrates de status der gedachten waarvan hij Theaetetus verloste:
diens ‘kennis’ van de kennis van de Ideeënleer, baart een misgeboorte over het Zijn van ‘kennis’.
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In de Zevende Brief stelt Plato dat filosofische ‘kennis’, anders dan in andere wetenschappen, niet iets is dat onder
woorden kan worden gebracht. Eerst na langdurige omgang mét kennis (zoals daar waar de leraar en de leerling
zich ‘er’ gezamenlijk mee bezighouden) ontstáát kennis: plotseling; in de ziel; zoals het licht dat opvlamt wanneer
een vuur wordt ontstoken. Mits en alsdan, voedt de ziel zichzelf (deel 3) en wel haar zelf (G ipse) on–middellijk.
Theaetetus wordt vanwege de verlossing van bezwangerde zielen door Socrates’ reikend bakeren, ook wel
‘teruggaan naar de grot’ of ‘terugkeer naar het laboratoire’ genoemd. Met het beeld van verloskunde/maieutiek
benadrukt Plato, via Euclides’ schrift, dat Socrates geen kennis over–draagt. Het is Socrates’ goddelijke taak en
vice versa dat wat aan kennis ín de leerling sluimert, op te wekken. En op een goede manier buiten te brengen,
zoals Derrida’s deconstructies demonstreren dat de filosofische cánon ‘zwanger’ is maar wellícht ‘schijnzwanger’.
Deconstructie is geen reden tot defaitisme. Derrida brengt deconstructie in verband met wat hij het
andere noemt. Dit andere (F l´autre) roept onhoorbaar en slecht leesbaar door alle tekstuele constructies heen,
met Plato: ‘als dat wat rondom niet-zijnde huist’. De roep van de/het andere komt er steeds op neer dat iets of
iemand verwaarloosd of veronachtzaamd wordt. Het is de roep tot rechtvaardigheid, tot dat wat altijd de enkeling
en afzonderlijkheid betreft. Rechtvaardigheid is volgens Derrida altijd datgene wat dwars ingaat tegen de regel,
het algemene, de these, het principe en, tegen dat wat aandacht vraagt voor het bijzondere ofwel ‘singuliere’.
Voor Plato, Socrates, XENOS etc. is de singuliere weg, zoals terúg in de grot der lokale gewoonten, niet
ongevaarlijk voor wie zijn/haar habitus spatiotemporeel verlaat. Met wat daaraan ‘buitenwerelds’ is verrijkt, daar
terugkeren, kan fataal zijn: ‘das Gerede ‘van das man/the they, voor en door ‘vertrouwde gemeenplaatsen’, baart
altoos schaduwdood en/of schrik. De benaming die men aan een wijsgeer toekent is, nominalistisch voor baker
Socrates, wezenlijk van belang. Zij die verder dan ‘langs de buitenwegen’72 uitgaan ‘van stad naar stad trekken’73
geven te denken en vice versa. “Deze die door de onkunde van d’anderen, allerlei verschijningsvormen aannemen
bezoeken vaak de steden en houden daarbij vanuit de hoogte het leven van de mensen hierbeneden in het oog.
Volgens de enen zijn zij niemendal waard; volgens de anderen bezitten ze alle mogelijke verdiensten. Nu eens
houdt men hen hier voor staatslieden, een andermaal voor sofisten; het gebeurt ook wel dat ze bij sommigen de
indruk wekken stapelgek te zijn. Aan deze Vreemdeling hier [in De Sofist] zou ik [Socrates] nu wel graag de vraag
stellen, als het hem gelegen komt, wat men daarover zoal denkt in zijn land en welke benamingen men eraan
geeft?” Theodorus: “Waaraan dan wel?” Socrates: “Aan de sofist, de staatsman, de wijsgeer.”

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
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‘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 Eckhart

de elkaar voortdurend afwisselende ofwel de 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 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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