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Waarheid 
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Reacties op verlies van waarheid
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Verstand en gevoel
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Crisis van de verlichting

“Verlichting heeft steeds tot gevolg dat het 

denken vanuit bepaalde standpunten wordt 

vernietigd en alle perspectivisch-conventionele 

moraal in lucht oplost; psychologisch gaat dat 

samen met vervaging van het ik, literair en 

filosofisch met het verval van de kritiek.” 
(Sloterdijk,1983,blz. 21) (dit schrijft Musil (1880-1942)na het lezen van Kant)
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Nietzsche en de reactie op de 
crisis van de verlichting

A Beamen van het zinloze leven 

Affirmeert het lijden, laat het toe, is monter.

B Ontkomen aan het zinloze van , maar wil het 

positieve weer terugwinnen: 

1.Door te ontkennen dat er zinloos lijden is,

2.Door het weg te nemen
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Verwarring levert angst op

“Filosoof-psychiater Damiaan Denys behandelt mensen met 
angststoornissen. Maar ons genezen van de angst is allerminst zijn 
bedoeling. ‘Angst herinnert ons aan de mogelijkheid dat het anders kan.’

‘Verschoon elke dag je vaatdoekje’, ‘Schep eten om in de magnetron’, want: 
ziekmakers zie je niet. Met deze campagne waarschuwt het Voedingscentrum 
voor voedselinfecties die overal op de loer zouden liggen. ‘We zijn in de greep 
van de angst’, aldus psychiater-filosoof Damiaan Denys. We zijn bang voor de 
meest zeldzame ziektes en onwaarschijnlijke terroristische aanslagen. Maar 
ook voor het alledaagse: het klimaat, techniek, voeding – zelfs een vaatdoekje 
is een potentieel gevaar. Alles wat zich aan ons voordoet, zien we vanuit het 
perspectief van de angst. ‘We handelen inmiddels vaker om angst te 
vermijden dan omdat we daadwerkelijk iets willen.”

(https://www.filosofie.nl/nl/artikel/42184/damiaan-denys-in-de-angst-
ervaren-we-dat-we-vrij-zijn.html)
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Roep om authenticiteit

‘In de natuur zijn dieren nog vrij en spontaan. 
Dieren hebben geen last van gepieker, gesomber, 
schaamte en kritische distantie. Ze lijden ook niet 
onder opgelegde normen en waarden. Op een 
bepaalde manier zijn dieren ‘vrijer’ dan wij. Zij 
hebben wat wij ook willen bereiken: spontaniteit, 
schaamteloosheid, authenticiteit. Zij zijn puur.’ zegt 
Rousseau.

https://www.filosofie.nl/Artikelen/bambi-en-het-
ah-gevoel.html?return=201611131457
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Authenticiteit als nieuwe 
waarheid
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“He tells it like it is.”                                    bron The newyorker

Waarheid en authenticiteit
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We kunnen niet terug!!
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Oordeelsvermogen 

– Overleven ( van jezelf en de groep)

– het geheugen, 

– het geweten, 

– de herinnering, 

– het denken, 

– het gevoel, 

– de intuïtie, 

– empathie,

– de verbeeldingskracht ,

– de wil tot macht,

– de wil tot waarheid. 
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Homeo-dynamica
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