Nieuwe interactieve lezing op woensdagavond 28 november 2018:
“Met Diogenes op zoek naar de echte mens” oftewel “ Wat hebben
de mensvakken ons geleerd?” door Dr. E.G. Van Duijnen.
In het Gildehuis, aanvang 19.00u, toegang € 2,50
Wie was Diogenes?
Diogenes van Sinope kortweg Diogenes (Sinope, 404 v.Chr. – Korinthe, 323 v.Chr.) was een
filosoof uit de school der cynici.
Volgens een populaire legende sliep hij buiten in een regenton, maar tonnen zouden pas
later uitgevonden zijn. Het zou echter wel een grote kruik, een Griekse amfora, geweest
kunnen zijn. Aangezien hij leefde als een hond, kreeg hij uiteindelijk ook de bijnaam 'hond'.
Zijn enige bezittingen waren een mantel, een kom om uit te eten en een nap om uit te
drinken. Op klaarlichte dag zou hij op een marktplein met een lantaarn naar een "mens"
gezocht hebben (waarmee hij een waarachtig oprecht persoon bedoelde). Nadat hij iemand
een stuk brood zag gebruiken als bord en zijn handen als nap, ontdeed hij zich ook van zijn
kom en zijn nap. Bekend was ook dat hij publiekelijk masturbeerde, vanuit zijn standpunt
over zelfvoorzienendheid (autarkie).
Volgens een door Plutarchus opgetekend verhaal was Alexander de Grote zeer
geïnteresseerd in Diogenes. Hij maakte volgens dat verhaal een lange reis om hem te
ontmoeten. Toen Alexander hem op een zonnige dag aantrof, vroeg hij aan hem wat hij wilde
hebben. Hij kon alles krijgen. Diogenes zei toen half ontwijkend, waarschijnlijk beducht voor
een twistgesprek met de licht ontvlambare veroveraar: "Als ik alles kan krijgen, wil je dan een
stap opzij doen, want je staat voor de zon". Hierop zei Alexander: "Als ik Alexander niet was,
zou ik Diogenes willen zijn". Diogenes zei daarop: "Als ik Diogenes niet was, zou ik ook
Diogenes willen zijn".
Vanuit zijn cynische opvattingen een discussie over zijn invloed op de mensvakken en
wat ons dat heeft geleerd!

