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1. Periode van de duidelijkheid (137)

2. Periode van de drie grote affecten (140)

3. Periode van de catastrofe (145)

1- Onduidelijkheid
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Dit is de fase waarin de moraal zich aanpast aan de 
kritiek.

“de moraal wordt pluralistischer, de religie minder 
dogmatisch, de filosofie kritischer - maar in al die 
aanpassingen wordt het oude geloof bewaard. 
Zolang dit alles met succes gebeurt, breekt het 
nihilisme nog niet echt door. Blijkbaar is er in deze 
fase nog genoeg scheppend vermogen in de mens 
om te maken dat hij zijn creaties aanpast aan de 
omstandigheden.” (136)

1-Onduidelijkheid in 21ste eeuw
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Van Tongeren zegt: “Blijkbaar is er in deze fase nog genoeg scheppend 
vermogen in de mens om te maken dat hij zijn creaties aanpast aan de 
omstandigheden. Hij maakt de twijfel tot een onderdeel van zijn 
geloof, het pluralisme tot onderdeel van zijn moraal van respect voor 
en tolerantie ten opzichte van andere opvattingen, de scepsis tot een 
onderdeel van zijn epistemologie of het relativisme tot een ironische 
omgang met de 'waarheid' van de grote verhalen. Mijn omschrijving 
probeert uitdrukkelijk de associatie met eigentijdse figuren van 
theologie, ethiek en metafysica te wekken. Het lijkt erop dat wij, in de 
eenentwintigste eeuw, nog steeds in deze fase verkeren, dat wil 
zeggen: nog steeds slechts aan de vooravond staan van de gebeurtenis 
die Nietzsche meende te voorzien. Dat zou verklaren waarom de 
huiveringwekkende dreiging van die gebeurtenis nog niemand schijnt 
te deren.”(136)

Dat was 2012, wij zien nu verschijnselen dat we uit deze fase naar de 
volgende fase gaan. 

2-Duidelijkheid
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Het veelvormige kan niet meer tot een eenheid 

worden gebracht; “Overal verlamming, 

moeizaamheid, verstarring of vijandschap en 

chaos: beide steeds meer in het oog springend, 

naarmate men opstijgt naar hogere vormen van 

organisatie. Het geheel leeft helemaal niet 

meer: het is samengesteld, berekend, 

kunstmatig, een artefact.” Er treedt  verlamming 

op en moeheid.(138)

2-Duidelijkheid 21ste eeuw
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Van Tongeren ziet de nutteloze verzameling in het 
internet. Dat heeft echter, ons inziens, te maken 
met wat ermee gedaan wordt.

De decadentie zit (ook) in de verheerlijking van het 
kwaad, de roes , het bingewatchen en drugs)

Er is sprake van wat Nietzsche noemt  de 
‘zondagstooi’ We kunnen en mogen van alles, maar 
doel en waarden zijn zoek. En zonder doel en zin is 
ook het leukste festival of de best betaalde baan 
een lege huls. 25% vindt zijn baan zinloos. (bron Bregman, Gratis 

geld voor iedereen)
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3-De grote affecten
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• Verachting; niet jegens, maar van de zwakkeren. De 
haat tegen het sterke is aangewakkerd i.p.v. hen te 
steunen in eigenmacht. Maar deze houding wordt 
ontmaskerd. 

• Medelijden; er is medelijden met de zwakkeren en met 
de anderen, maar die wordt ontmaskerd. (140)

• Vernietiging; het passieve gevoel slaat om in een 
fanatiek en actief nihilisme van zelfhaat tot destructie. 
Elke schijn van waarde moet vernietigd worden. Dat 
wordt vervolgens zelf een waarde waar men zich aan 
vastklampt.(144)

3- De grote affecten 21ste eeuw
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Verachting van mensen tegen groepen die eerder als 
hogere cultuur gezien werden zoals: linkse gekkies, witte 
wijn sippende grachtengordel bewoners. Minachting en 
geweld tegen groepen waar je respect voor had: politie, 
hulpverleners, leraren, clerus en overheid.

Medelijden verliest zijn zin en nut. Denk aan boeken als 
De hulpverlenings-karavaan.

Vernietigingsdrang van mensen die vinden dat het stuk 
moet voor het beter wordt, als het al ooit beter wordt: 
drugscriminaliteit, durfinvesteerders, hooligans tot 
boerenprotest.

4- De catastrofe
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Wanneer het doel verdwenen is uit ons verhaal 

over onszelf wat dan?

• De ene richting is het ‘ja tegen het leven’ dat 

Nietzsche bij bijvoorbeeld Spinoza ziet.

• De andere is het ‘nee’ van mensen die 

hiermee niet kunnen leven en daarna 

overgaan tot vernietiging. Dat kan zich keren 

tegen henzelf of anderen.

4-De catastrofe 21ste eeuw   
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Camus schrijft in de dertiger jaren: ‘Er is maar 

één werkelijk serieus filosofisch probleem: dat 

van de zelfmoord.’Dit is de openingszin uit De 

mythe van Sisyphus. Een essay over het absurde. 

Zijn conclusie luidt dat we ons Sisyphus, 

ondanks zijn nutteloze actie die steeds maar 

doorgaat, altijd blijmoedig moeten denken. 

4- Catastrofe in 21ste eeuw 
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Sloterdijk schrijft in de tachtiger jaren: Kritiek die 
geen weg meer weet noemt zich realistisch, maar is 
in wezen teleurgesteld en wordt cynisch. Dat kan 
uitgroeien tot geweld of toejuichen van geweld. 

Het gevoel dat er iets anders zou moeten gebeuren 
roept uiteindelijk een verlangen naar een catastrofe 
op.

• geweld op tv/games (gesublimeerde 
teleurstelling) 

• geweld in realiteit ( daar gebeurt tenminste wat)


