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“Een tijd lang werd door veel mensen geloofd dat God de bron 
en garant van de moraal was. Waar dat geloof in God 
verdween, werd het aanvankelijk vervangen door het gezond 
verstand van een burgerlijke cultuur. Zoals een vroegere VVD-
senator eens opmerkte, bleken we voor de tien geboden 
Mozes en zijn God niet nodig te hebben: een paar verstandige 
heren zouden in een goed gesprek tot hetzelfde resultaat 
gekomen zijn. Toen de burgerlijke cultuur haar 
vanzelfsprekende autoriteit verloor, bleek een darwinistische 
wetenschap opnieuw tot ongeveer hetzelfde resultaat te 
leiden. Beweren hedendaagse ethologen niet dat zelfs apen 
empathie, altruïsme en een gevoel van rechtvaardigheid 
kennen? Wat zouden we ons druk maken over een gestorven 
God als zijn opvolgers hetzelfde beweren?”(178/179)

Nihilisme dat niemand schijnt te deren 
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We hoeven ons geen zorgen te maken over het 
nihilisme zolang de oude resten van de 
ontmaskerde zekerheden nog functioneren. 
Zelfs als ze ontmaskerd zijn!

Als mensen het dus al zien – en velen zien het 
niet bewust- dan is de troost gauw gevonden. 
De mens kan wel zonder de borging van de 
moraal bij God.

De dwaas en de dood van God
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Het zijn de atheïsten die luisteren naar de dwaas 
die zegt dat zij God hebben gedood, dus 
waarom zouden ze dan van slag moeten zijn?

Nietzsche stelt dat niet de daad maar de 
consequenties niet aanvaard worden. De daad is 
niet verwijtbaar aan noch een verdienste van 
atheïsten. De tekst is een tekst voor humanisten, 
zij moeten de wereld nu scheppen. (181/182) 

Maar hoe lukt het de mens?
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• Fase 1 Vrijheid omdat de dood van God in 
allerlei gebieden ruimte geeft. (kunst, liefde 
en wetenschap)(185)

• Fase 2 Waar en onwaar én de kritiek worden 
omgegooid; geweld en elitarisme van het 
nihilisme.(186/187)

• Fase 3-a Mens wordt drager van alles, maar 
dus zelf ook deel van iets groters, (188)

• Fase 3-b Übermensch (189)

Eenheid, waarheid en waarden 
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Vanuit de fases die Nietzsche onderscheidt zien we dat de 
drie zaken die op het spel staan: eenheid, waarheid en 
waarden inderdaad dit patroon volgen:
1. Een gevoel van bevrijding, energie en vaart,
2. Ontdekken dat het zoeken van de bevrijding ( van kerk 

en dogma’s en cultuur) deel is van het nihilisme, 
3. De vraag ontstaat kun je leven met de onzekerheden 

die dat nihilisme met zich meebrengt? 
4. Twee opties:

1. Óf terugkeer naar (valse) zekerheid
2. Óf leven in het proces. 
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Moraal als probleem
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Na de bevrijding van de hokjesgeest kwam er 
onrust over de moraal die we niet meer met 
elkaar deelden. Er was een flirt met geweld en 
eerst uit overtuiging, maar al snel uit verveling. 
(Sartre versus Berlin) Vanaf de 50iger en 60iger 
jaren:

• Wat is een goede moraal?

• Wie bepaalt dat?

• Iedereen die het bepaalt wordt gekritiseerd, 
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“Wat als de nazaten van de nihilisten allang vertrokken waren 
uit de stoffige winkels van de religieuze koopwaar die we onze 
wereldbeschouwing noemen? Wanneer ze de half leeggeruimde 
pakhuizen van waarden en gewichtigheden, van het nuttige en 
het noodzakelijke, het zuivere en het juiste hadden verlaten om 
over wildpaden in de jungle terug te keren, daarheen waar we 
ze niet meer kunnen zien, laat staan bereiken? Wat als bijbel, 
grondwet en strafrecht voor hen nooit meer hadden betekend 
dan een handleiding en wat spelregels voor een 
gezelschapsspel? Wat als ze politiek, liefde en economie als een 
wedstrijd beschouwden? Wanneer ‘het goede’ voor hen de 
grootst mogelijke efficiency zou zijn tegen het kleinst mogelijke 
verlies risico, ‘het slechte’ daarentegen niets dan een 
suboptimaal resultaat? Als we hun motieven niet meer zouden 
begrijpen omdat ze er niet zijn? 

Waar zouden we dan nog het recht vandaan halen om te 
beoordelen, te veroordelen, en vooral: wie?”

Uit Speeldrift, Juli Zeh

Oplossing: zoektocht naar nieuwe 
vormen 
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• Nieuwe kerken: oosterse, of andere westerse religies, soms 
vrijgevochten, soms fundamentalistisch. De laatste tijd is er, 
na jaren van toenemend pluralisme, een beweging waarbij  
de traditionele kerken rechter in de leer worden. 

• Humanisme en andere stromingen die nu andere geluiden 
kunnen laten horen. Het mag gezegd worden!

Probleem dat dan zichtbaar wordt:

Maar naar mate er meer partijen zijn, wordt zichtbaar dat 
iedereen vooral zijn idee wil verwoorden (Ongehoord Nederland 

heeft 50.000 leden), zijn eigen religie wil beleven. (Sunday Assembly is 
een kerk voor ongelovigen) 

In 2011 publiceerde internetactivist Eli Pariser zijn boek The 
Filter Bubble. Het woord bubbel was geboren.

Het nihilisme wordt een ervaring
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Wereldverlies, zo noemde Arendt het gevoel dat er 
geen vaste werkelijkheid meer is waartussen wij 
ons bewegen en waar we aan kunnen relateren. Dat 
was in de 50iger jaren.

Zygmunt Bauman kwam in 2000 met de term ‘liquid 
modernity’. We zijn steeds vluchtiger, alles 
verandert ; onze banen, onze relatievormen, onze 
namen en zelfs onze sekse kunnen we zelf ter hand 
nemen. Het wordt er niet duidelijker op!

Oplossing: eenheid in de economie  
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Toen we gingen ervaren dat de eenheid weg was en 
we daardoor onvoorspelbaar werden was de 
economie, de markt, een manier om ons weer in 
één betekenisverlenend model onder te brengen. 
Dat functioneerde wonderwel; nut voor de 
gemeenschap en voor het individu hielden het 
samen uit in tot in de 90iger jaren. 

Probleem wat dan zichtbaar wordt: overbodigheid 
door technische innovatie en gebrek aan zin en nut 
in het werk. 

Oplossing: de mens als dier?  

Maieutiek-voorjaar 2020-7 12

We zijn zoogdieren met een wereld . Wij zijn 
deel van dat grotere geheel. Waar we eerst God 
dood hebben verklaard -overigens zonder het 
geloof op te heffen- verklaart Foucault in 1966 
het subject dood – zonder het geloof in de mens 
te verliezen. 

Ook Nietzsche zei al dat we ‘het niet 
vastgestelde dier zijn’.
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Maar wat is de natuur? 
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Wanneer we onszelf opvatten als deel van de 
natuur kan dat volgens het schema van blz. 133 
op allerlei manieren worden ingevuld. De natuur 
als een romantisch pessimisme, of als een eten 
en gegeten worden. Als een vereeuwiging van 
de overvloed of een angstig willen vasthouden 
wat je hebt. Als een catastrofaal gevoel of een 
übermensch gedachte.


