leeswijzer Sloterdijk
In de leeswijzer is rekening gehouden met de nieuwste editie van Boom uit 2013 en de editie van de
Arbeiderspers uit 1984/1992. De rode tekst is voor de nieuwste editie, de zwarte voor de 1884 editie.
De onderstreepte tekst is (een gedeelte van) de titel van een hoofdstuk of paragraaf. Cijfers die voor
een hoofdstuk of paragraaf staan kunnen in andere edities ook Romeinse cijfers zijn.

1- Inleiding.
a. Voor wie de nieuwste editie heeft de Voorwoord en Inleiding, blz. 11 t/m 34
b. Voor iedereen met een andere editie het voorwoord blz. 11 t/m 30

Deel I Cynisme vijf overwegingen vooraf
2- Van de vijf overwegingen vooraf
a. 1- Cynisme_Schemering van het valse bewustzijn 33 t/m 42 of 37 t/m 44
b. Een deel van 2-Verlichting als gesprek blz. 45 t/m 48 (tot een academische idylle) Of
43 t/m 46 (tot een academische idylle)

3- 3-De acht ontmaskeringen en 4-Na de ontmaskeringen
Van 3-De acht ontmaskeringen:
a. 1-Kritiek van de openbaring 61 t/m 66 of blz. 59 t/m 63
b. 8-Kritiek van de particuliere schijn 116 t/m 126 (tot “Tweehonderd jaar geleden
stonden de zaken er…) of 103 t/m 110 (tot “Tweehonderd jaar geleden stonden de
zaken er…) en 137 vanaf “ik zal het ontstaan van het innerlijk… t/m 141 ( einde §3)
of 119 vanaf “ik zal het ontstaan van het innerlijk… t/m 122 ( einde §3)
Van 4-Na de ontmaskeringen
c. 5 Levensgevoel in het halfdonker blz. 175 t/m 179 of 148 t/m 151

4- 5-Op zoek naar de verloren vrijpostigheid
a. 1-Griekse filosofie van de vrijpostigheid 180 t/m 183 of 153 t/m156
b. 2- vrijpostige sociale geschiedenis 202 t/m 207 of VI vrijpostige sociale geschiedenis
blz. 170 t/m 174
c. 9- onbeschaamd geluk 216 t/m 222 of IX onbeschaamd geluk 180 t/m 185

Deel II cynisme in het wereldproces
5- I-Fysiognomisch hoofddeel
a. De psychosomatiek van de tijdgeest blz. 195 tot blz. 200 3 mond , luid lachend grote
bek of blz. 235 tot blz. 241 3 mond , luid lachend grote bek
Kabinet van cynici
b. Diogenes van Sinope 258 t/m 278 of 214 t/m 227

c. Het ‘man’, of het meest reële subject van het modern diffuse cynisme 319 t/m 342 of
260 t/m 277

6- II-Fenomenologisch hoofddeel
Kardinale cynisme (336 t/m 348) of De kardinale vormen van cynisme 281 t/m 283
a. Het medisch cynisme 421 t/m 436 of 339 t/m 349
b. Het cynisme van de wetenschap 453 t/m 471 of 362 t/m 376
c. School van willekeur- informatiecynisme, pers 481 t/m 494 of 384 t/m 394

7- IV Historisch hoofddeel
a. Het symptoom Weimar 597 t/m 601 en Kristallisatie in Weimar 601 t/m 606 of Het
symptoom Weimar 475t/m 478 en Kristallisatie in Weimar 479 t/m 483
b. Dadaitische chatologie 606 t/m 621 of 484 t/m 495
c. Excursie 2 de ijshonden over de psychoanalyse van de cynicus 626 t/m 632 of 499
t/m 504

8- Vervolg historisch hoofddeel
a. Excursie 6 politiek couéïsme. Modernisatie van het liegen blz. 739 t/m 746 of 594
t/m 598
b. Excursie 7 spectraalanalyse van de domheid 746 t/m 750 of 598 t/m 602
c. 15 dubbelbesluiten van Weimar 783 t/m 794 of 628 t/m 636

9- Slot
Op weg naar een kritiek van de subjectieve rede blz. 801-822 0f 634 t/m 660

10- Slottekst op website

