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p. SLOTERDIJK (2004) Sferen III. Schdume. Frankfurt am. Main, Suhrkamp en 

s. VAN TUINEN (2004) Sloterdijk. Binnenstebuiten denken. Kampen, Klement. 

Ruimte. Dat zou het belangrijkste trefwoord genoemd kunnen worden in de drie 

dikke boekdelen die Peter Sioterdijks S/êren-project vormen. Centraal hierin staat de 

vraag Vaar zijn wij?*. Onder 'sferen' verstaat hij gedeelde ruimtelijke constellaties. 

Hij schrijft een sferengeschiedenis, die tegelijk een geschiedenis van het menselijke 

bestaan is. Zijn en ruimte, zo had zijn Sferen-project ook kunnen heten. 

In Sferen l worden bijvoorbeeld lange hoofdstukken en excursies besteed aan 

Ficino's Plato-vertaling en de daarin gelegen ideeën over de liefde, het hart en wat 

Sloterdijk "interfaciale radiologie1 noemt, aan Giotto's schilderijen om de facialiteit 

aan de orde te stellen, aan door antropologische en archeologische gegevens geïl

lustreerde analyses van de vulva, en aan Mesmers eind achttiende-eeuwse magne

tisme. Bij al deze analyses gaat het hem. steeds om bepaalde ruimtelijke vormen die 

aan het licht komen. Voor een begrip van wat hij in zijn recente trilogie precies wil 

met de ruimte of de ruimtelijkheid, met sferen, bellen en schuimen, is een 

'binnenstebuiten denken" nodig. Dit schrijft Van Tuinen in zijn boek Binnenstebuiten 

denken, de eerste Nederlandstalige inleiding op het werk van de Duitse denker. 

De 'theoretische' kern van het S/êren-project vindt een aanknopingspunt in 

Heideggers these 'In het erzijn. ligt naar zijn aard een tendens in de richting van 

84 nabijheid* (Heidegger, 1998 [1927], 143). Hoewel Heidegger zich in Zijn en tijd vooral 

met de tijdelijkheid van het bestaan (het erzijn) heeft beziggehouden, ligt volgens 

Sloterdijk in dat werk ook de kiem van een 'revolutionaire' behandeling van Zijn en 

tcrisïs 2005 f 2 Ruimte. Het erzijn is volgens Sloterdijk bovendien geen autarkisch iets, maar is in de 

eerste plaats een mimtelijk ontwerp. Ontologie wordt bij Sloterdijk ontotopologie. Hij 

legt in Heideggers formulering van het in-de-wereld-zijn de nadruk op het 'in\ De 

mens bevindt zich altijd al ergens 'in', kent een bepaalde ruimte waarbinnen hij 

slechts kan zijn en ontwerpt zichzelf als correlaat van een ontworpen ruimtelijk 



omhulsel. Bovendien, stelt hij, bevindt de mens zich niet alléén in die ruimte. Het 

ruimtelijk-zijn laat zich niet begrijpen zolang het bestaan wezenlijk als ge&oleerd-

zijn wordt begrepen. De inzet van Sloterdijk is daarmee meer socio-logisch te noe- o 

men dan die van Heidegger. Hij richt zijn pijlen niet alleen op Heideggers gebrekki- * 

ge uitwerking van mede-zijn en mede-erzijn - dat onmiddellijk Vervalt' tot een. S 

gevallen-zijn in 'het men' - maar ook op wat hij een blindheid voor de ruimte in het | 

bestaan noemt (SI, 341). Hij doet een poging om het in Zijn 01 tijd verborgen project ? 

van Zijn en Ruimte uit de verborgenheid te halen (SI, 345). Het in-de-wereld-zijn, P 

dat Heidegger zelf ook wel een 'inruimen' heeft genoemd, wordt door Sloterdijk | 
omschreven als een 'in-sferen-zijn' (SI, 46, 343). 5 

Cruciaal is nu wat hij onder een 'sfeer' verstaat. Aan het begin van Sferen I zegt hij o 

een radicalisering te willen bewerkstelligen van Plato's 'geometrisch vitalisme' (SI, -

12-13). Met het begrip 'sfeer' wil Sloterdijk eerst en vooral aanduiden dat het leven £ 

een 'vorm-zaak' is (SI, 12). Leven, sferen bouwen en denken zijn verschillende con- 7 

cepten die hetzelfde aanduiden. Het gaat hem met het concept 'sfeer' om een 0 

gedeeld binnenruimtelijk zijn (SI, 45)- Van Tuinen omschrijft het begrip als volgt: -. 

"O 
'Mensen "zijn" slechts eigenlijk en werkelijk mensen voorzover zij deelnemen, aan een 

sfeer: een met anderen of iets anders gedeelde, intieme ruimte, die zich ten opzichte 3 

van wat daarbuiten is afsluit en waarin de "bewoners" het buiten op een. eigen, creatieve 
manier ervaren' (Van Tuinen. 2004, 54}. 
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Tegelijk moet gesteld worden dat de ruimte pas mogelijk wordt door een samen

zijn van mensen (SIII, 307). Sloterdijk zelf definieert een sfeer voorlopig als een uit 

twee helften bestaande, van begin af aan gepolariseerde en gedifferentieerde, maar S 

niet te min innig gevoegde, subjectieve en belevende bol - een twee-enig gemeen- ^ 

schappelijke belevings- en ervaringsruimte' (SI, 45). Dit is een definitie die vooral is S 

toegespitst op wat hij overwegend aanduidt als microsferen . Hij vindt die oervorm EL 

(de microsfeer) in de oorspronkelijke bipolaire sfeer die door moeder en ongeboren I r 

kind gevormd wordt, en zelfs al in de dyade die uit kind en. placenta bestaat. 

Sloterdijk ziet deze uteriene verbondenheid in ontstaansmythen in verschillende cul

turen gespiegeld, evenals in de centraiiteit van de moederfiguur zoals in het beeld van 

Moeder Aarde. De 'oerbegeleider' in de uterus is de placenta, en volgens Sloterdijk is er 

veel voor te zeggen dat het moderne individualisme pas kon ontstaan met het klinisch 

excommuniceren1 van de placenta als 'afval' (SI, 388). Hij zoekt daarentegen naar het 85 

gedeelde omhulsel, dat immuniserend werkt en dat een binnen van een buiten scheidt. 

S/eren I betreft de beschrijving van een bipolaire microsfeer; Sferen II heeft betrekking 

op de'terrestrische globalisering'1 waarin 'de wereld', verbeeld ais bol, als globe, zich icrisis 2m5 | 2 

als ruimte ontvouwt totdat "de ruimte' als grenzeloos voorgesteld wordt. Sferen III ten Rmkm 

slotte gaat in op het heden waarin, in tegenstelling tot het microbeeld van de bel, de 
multipiiciteitsmetafoor van het 'schuim' door Sloterdijk geëigend wordt geacht om 
de constructie van sferen te denken. 



Bezielde sfeer 

Hoewel Sferen niet openlijk politiek of moreel van toon is, wordt het niettemin mede 

door dergelijke noties gedreven (zie bijvoorbeeld SI, 6i). Dat spreekt met name uit 

zijn behandeling van twee concepten: solidariteit en immuniteit. In het eerste 

beschrijft hij de interne 'cohesie' van een ruimtelijk gedachte gemeenschappelijk

heid, in het laatste de geslotenheid daarvan ten opzichte van de externaiiteit. 

Sloterdijk spreekt ook wel over een sfeer als een 'broeikas', ais een 'klimatologische 

installatie1. De 'oerproductie' van ieder samenleven is een symbolische klimatisering 

(SI, 46-48). Dat wil dus zeggen dat sferen ruimteconstructies zijn die een bepaalde 

wijze van menszijn mogelijk en zelfs aangenaam maken. 

Door gedeeld in-sferen-zijn ontstaat een immunisering ten opzichte van een buiten. 

Om te beginnen ziet Sloterdijk dat reeds in Genesis ontstaan, alwaar Adam volgens 

Sloterdijk als een vat wordt voorgesteld dat de geest ingeblazen krijgt. Een 'pneuma

tische relatie' ontstaat tussen Adam (en ook Eva) en God, en een 'pact tegen de 

uiterlijkheid' is het gevolg van het primaat van het (goddelijke) binnenste (SI, 49). 

De verdrijving uit het paradijs doet de mens naakt worden, kwetsbaar voor een plots 

opdoemend buiten, en stelt aldus een 'sferologische oercatastrofe"' voor (SI, 51). 

In wezen schrijft hij zo een geschiedenis van steeds nieuwe en weer verdwijnende 

symbolische, beschermende atmosferen. De microsfeer is een '(zo men wil moreel) 

immuunsysteem' (SIII, 13). 

De 'sferenbreuk' die zich met de moderne tijd voordoet, is die van een uiteinde

lijk door God gedragen en gesloten sfeer naar een kwetsbaar worden van sferencon-

structies met het wegvallen van die grote 'immunisator (SIII, 20). Desondanks is 

Sloterdijk in Sferen een denker van de solidariteit. Daarmee wordt echter niet het 

gemeenschapsdenken van communitaristen onderschreven, noch het in de verf 

zetten van een socialistische grondwaarde. Tegenover arbeid stelt Sloterdijk bijvoor

beeld lucht. Wat we altijd al delen en in ons hebben, is lucht. Nu niet meer in godde

lijk 'ingeblazen' vorm, maar in de 'geëxpliciteerde' zin - hij is hier zeer schatplichtig 

aan Bruno Latour - van een in een werkelijkheids weefsel opgenomen entiteit (SIII, 

219). Met 'solidariteit' van samenievenden wil hij vooral de voorrang van binnen-

verbanden ten opzichte van 'omgevingsrelaties' aanduiden (SII, 203). 

Aan het begin van Sferen I doet Sloterdijk verslag van een door G.H. Every geschil

derd beeld van een kind dat een zeepbel geblazen heeft en daar geïntrigeerd naar 

86 kijkt. 'Het kind' is hierin voor hem niet een cartesiaans subject, dat aan uitgebreid-

heidsgrenzen vastzit; veeleer zijn bel en kind opgenomen in een sfeer; Sloterdijk 

spreekt zelfs over een 'bezielde sfeer' waarin het kind 'solidair' de zone tussen oog en 

Krisis 2005 1 2 ding (bel) bewoont (SI, 19). Het kind bestaat als ruimtelijk-zijnde binnen een sfeer, 

met in dit geval zijn zeepbel als tegenpool. Sferen zijn 'morfo-immunologische 

creaties' (SI, 46), en ze zijn het oorspronkelijke product van het menselijk samenzijn. 

Sloterdijk maakt duidelijk dat hij het bestaan ais 'extatische immanentie' ziet. 

Alle zijn is, heideggeriaans geformuleerd, uit-staan in ruimtelijk-sociale zin. Het in-
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zijn wordt door hem geconcipieerd, als samcn-binnen-zijn, en het probleem van het 

hedendaagse is dat niet duidelijk is waar we zijn, wanneer we 'buiten/ of wanneer 

we zogezegd 'in het onvertrouwde' zijn (SI, 643-644). De extatische immanentie ziet o 

Sloterdijk gesymboliseerd in de mystieke theologie, die een intimiteit tussen mens g 

en God (of'russen' een triniteit) voorstelt op basis van een mediale relatie, een - 5 

mystieke communicatie. In de mystiek wordt veelal, een samensmelting tussen de > 

mens en de godheid voorgesteld. De miw mystica is daarmee precies de eenheid-in- ? 

veelheid die een gezamenlijke sferoiogische ruimte constitueert. Uiteindelijk vindt P 

ook in de eenheidsmystiek een herhaling plaats van de iiitini.ite.it van de intra-uteriene jj; 

verbondenheid in een microsfeer. Wat in het christelijk denken de val is, is bij 5 

Sloterdijk in wezen. - zij het positiever geduid - de geboorte, als moment van schei

ding, waarna een. leven begint van immuniserende sferenbouw. Sloterdijk belicht in 

de ruimtelijke bestaansvormen de bemiddeling (het mediale 'tussen'). De historisch 

gesymboliseerde sferenarcheologie - waarvan zijn project een 'explicitering' 

genoemd kan worden - vangt als gezegd aan. met de be-ademing van Adam, waarbij 

het Vat' Adam een. oorspronkelijke verbondenheid met God bevat. Dit vatkarakter 

van het lichaam ziet Sloterdijk, evocatief associërend, tevens terug in ruim 2200 jaar 

oude Chinese terracottabeelden (SI, 35). De sferentheorie is noodzakelijkerwijs éérst 

een. 'algemene theorie van autogene vaten' (SI, 61). Mensproductie isf bij God. en Adam 

als bij de Chinese beelden, een vattechniek; metafysica begint als metakeramiek' (SI, 

33). Om dergelijke mensproductie, zoals die tevens in sferoiogische broeikassen 

plaatsvindt, gaat het in wat Sloterdijk 'paleopoliriek' noemt. Hierin is de mens geen. 

vooronderstelling, maar een gevolg (Van Tuinen, 66). 
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Waar in Sferen l de microsfeer van de 'bel', als moeder-kind, maar ook als kind-placenta S 

twee-eenheid centraal staat, richt Sloterdijk zich in Sferen II op wat hij de 'terrestrische EL 

globalisering' noemt. De bel wordt nu een globe, hetgeen morfologisch consistent is ^ 

met de Griekse betekenis van sphaira, 'bol'. Van Tuinen (61) licht dit toe: 'De oor

spronkelijke intieme sfeer wordt getransformeerd in een in-de-kosmos-zijn'. Sferen, 

als Virtuele kogels van het Zijn' (SI, 67), worden nu letterlijk globaal Het Griekse 

begin van de globalisering kwam voor Sloterdijk voort uit een onweerstaanbare intu

ïtie van geometrisch perfecte rondheid. Hij ziet deze globefascinatie (SII, 801) weer

spiegeld in de inclusiesymboliek van imperiale rijken, staten en kerken en beschrijft 87 

hoe op een metafysische globalisering de terrestrische globalisering volgt. Het over

heersende motief van de westerse metafysica überhaupt is volgens hem, in één 

woord: globalisering (SII, 47)= Sinds de 'kosmologische Verlichting' (SII, 50) heeft de Kdsis 2005 | 2 

mens geleerd zichzelf als kogelbewoner te zien. De kogel is zogezegd 'aan het rollen Rêukm 

gebracht' (SII, 50). Omdat het hier in wezen een voortzetting van het animisme - als 

geloof in het hyperimmuunsysteem 'ziel' (SIII, 18) - betreft, spreekt Sloterdijk ook 

wel over 'het project van de wereldziel' (SII, 51). Terrestrisch komt het er na deze 
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metafysische globalisering op aan. de globe te overspannen in een. imperium, hetgeen 

Sloterdijk bijvoorbeeld illustreert met beelden van een keizer die met één voet op een 

spkaira staat, van een bol onder de voeten van Fortuna, een aardglobe met daarop de 

hand van Elizabeth I, et cetera. De Griekse en later christelijke oecumene en het oud-

Chinese begrip t'ien-hsia noemt Sloterdijk als voorbeelden van voorstellingen van een. 

omspannende orde. Ook iedere maatschappij is uiteindelijk een 'uterotechnisch pro

ject' (511, 205). Met de moderne tijd echter verdwijnt de immuniserende buitenwand 

die God vormde in het eerdere westerse denken. De moderne mens leeft niet meer 

'in' maar 'op' de wereld, is geen centrum van. een. hemelsfeer meer, maar geridiculi

seerd 'micromega', in een analogie van Voltaire. Die mens raakt daarmee op drift in 

een oneindige uitgestrektheid zonder coördinatenstelsel De moderniteit is voor 

Sloterdijk in eerste instantie een 'vormrevolutionair proces' (SI: 71). De mens die zich 

nog probeert op te sluiten in. constructies als welvaartsstaat en mondiale markteco

nomie kan dat slechts doen met een vals geweten. Het kosmopolitisme is een laatste 

poging te verhullen dat de mens geen oikos meer heeft. Daarmee is Sloterdijk aange

komen bij een diagnose van de hedendaagse conditio humana. 

'Ethiek van de ademhare lucht 

De hedendaagse mens kan zich heerlijk, in. een schuimbad baden. In Sferen III denkt 

Sloterdijk de ruimte, de wijze waarop mensen zich tot elkaar verhouden, aan. de hand 

van schuim. Het schuim waar Sloterdijk. het over heeft kan. niet stollen, zoals lava 

(SIII, 28). De structuur is licht of luchtig, fragiel en liquide., en in tegenstelling tot de 

dyadische bellen en de gecentraliseerde bol veelzijdigheid. 

Schuim wordt door Sloterdijk zowel letterlijk als figuurlijk ingezet. Een meer 

letterlijk gebruik kan gevonden worden in het inleidende Luftbcben. Hier gaat het om 

het ontdekken van de lucht als gevolg van aanslagen als in Nagasaki en Hiroshima 

en het gebruik van gaskamers. Door deze bedreigende en vernietigende handeling 

wordt het voor de mens duidelijk dat het in-de-wereld-zijn altijd een in-de-lucht-

zijn is. Niet de mensen, maar hun leefomgeving wordt het doelwit van terreur (Van 

Tuinen, 121). Net als de goddelijke adem van belang was voor Adam om te leven, is 

de in te ademen lucht voor de mens van. belang om te (over)leven. De ethiek van Sferen 

III is de ethiek van de ademhare lucht. Deze letterlijke inzet van de lucht wordt op ver

schillende wijzen figuurlijk doorgetrokken. Zo situeert Sloterdijk de mens in atmos-

88 feren en topen. Daarnaast presenteert hij een lichte of luchtige antropologie van. de 

mens die leeft in overvloed die hij plaatst tegenover de zware antropologie van de 

mens die als gebonden door de zwaartekracht blijft doormodderen in de misère. 

Krisis 2005 f 2 Schuim bestaat uit cellen die in hun isolatie aan elkaar verbonden zijn, elke schei

dingswand is tegelijkertijd een verbindingswand, van twee of meer cellen (SIII, 56). 

Co-isolatie is hierbij het sleutelwoord. Het nog verder ontrafelen, hiervan toont de veel

voudigheid van. het schuim; in tegenstelling tot het dyadische principe van. de bellen 

en. het unificerende principe van de globe is schuim een negen dimensionale ruimte. 
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Elke schuimcel bevat negen 'topen' en draagt zodoende impliciet haar omgeving in 

zich (5111,497). De cfiirotoop drukt de reikwijdte uit van het werk dat op basis van. men

selijk handelen, kan worden, verzet; de phono- of logomop schept ruimte voor de manie- o 

ren waarop mensen naar elkaar kunnen luisteren, elkaar bevelen en inspireren; de g 

memtoop staat voor de maatschappelijke capaciteit te adopteren; de rfierrnotoop drukt de 3 

mogelijkheid uit om in een groep positieve effecten te creëren, en te delen; de erotoop | 

als overdrager van seksuele energieën in een groep; de ergotoop of phallotoop waardoor ^ 

een groepsbreed vaderlijk geweld een. sensns communis oplegt; de alethotoop of mm-

motoop waardoor een lerende groep haar ervaringscontinuüm constitueert en haar 

eigen waarheid met geldingsaao.sprak.en en faisifactierisico formeert; de thanatoop of 

theotoop die aan de doden, de geesten en de goden van de groep een openbaringsruim

te biedt; de nomotoop die samenlevenden door gemeenschappelijke normen, arbeids

deling en wederzijdse verwachtingen met elkaar verbindt (SIII, 362 e.v.). Cellen iso- S 

leren zich van elkaar, en immuniseren zichzelf, door een aantal van deze dimensies 

expliciet te maken. Sloterdijk illustreert dit aan de hand van. het appartement: de 

atomaire of elementaire egosferische vorm, de cel bij uitstek in de hedendaagse maat

schappij (SIII, 569). De bewoner van het appartement verhoudt zich voortdurend tot 

zichzelf. Dat kan omdat het appartement zijn wanden optrekt door de werking van 

chiro-, phono-, ero- en ergotopen. De bewoner van het appartement bereidt immers S 

zelf zijn maaltijden (chiro), hij bepaalt zelf wat hij wil. horen (phono), hij heeft een 

plaats om met zichzelf sex te bedrijven (ero), en. van zijn woning kan hij een sport

school maken (ergo). 3 

Sloterdijk stelt zichzelf de vraag: 'Wat is het bindende van de isolerende cellen?' 

(SIII, z6i). Anders geformuleerd: 'Hoe verhouden de solidariteit en het immuniseren

de zich ten opzichte van elkaar?' Samenlevingen, bestaan uit wezens die tegelijkertijd 

binnen en buiten de associatie staan (SIII, 295). Deze denkwijze stelt het of-ofdenken 

van zowel het contract als het organisme ter discussie. In het contractdenken staan, de S 

delen, de individuen centraal, het organische denken draait om. het geheel Door EL 

middel van. de schuimende co-isolatie plaatst Sloterdijk het geheel en de delen, in een 1? 

andere verhouding ten opzichte van. elkaar. Noch het geheel, noch de delen, krijgen 
voorrang, beide zijn afhankelijk van. elkaar. 

Het aanknopingspunt hiervoor is zijn. Foam City, hierin voegt hij twee bewegingen 

samen: die van het appartement, het isoleren, en. die van het sportstadion, het verza

melen (SIII, 654). Het sportstadion is illustratief voor een streven, naar het fysiek ver

zamelen van mensen. Het bouwen van grote stadia voor evenementen en het organi- 89 

seren van (fascistische of socialistische) massademonstraties hebben eenzelfde func

tie: zowel de representanten, als de gerepresenteerde verzamelen (SIII, 614). ¥oam City 

kent drie polen: arbeid, wonen (in appartementcomplexen) en een openbare verza- Krisis 2005 | 2 

meiruimte (SIII, 654). Het verzamelen, het binden, geschiedt daar echter op een. Riukm 

andere wijze dan het fysieke samenbrengen van alle stedelingen. De cellen staan met 

elkaar in verbinding aangezien ze allemaal deel uitmaken van. een momentane struc

tuur. De stad is hiervoor illustratief Neem bijvoorbeeld het wonen in Rotterdam. 
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Dat betekent dat mensen verblijven in. Rotterdamse netwerken, zich verbonden 

voelen met Rotterdam, en als Rotterdammer door het leven gaan. Om. dit gevoel te 

erkennen hoeven niet alle Rotterdamers tegelijkertijd met elkaar, hand in hand, de 

straat op. Sterker, mensen kunnen, zich allemaal Rotterdammer voelen en tegelijker

tijd volstrekt anoniem naast elkaar in een appartement wonen. 

Aan. het eind van Sferen III plaatst Sloterdijk het schuim in weer een ander perspec

tief: overvloed, verwennerij en individualisme zijn hierbij de kernconcepten. Om de 

overvloed te denken situeert hij het begin van de mens in de baarmoeder (SIII, 759). 

De foetus hoeft zelf niets te doen, het lichaam, van de moeder werkt in zijn plaats. 

Het daadwerkelijke geboren, worden, is voor Sloterdijk een. voortijdig beëindigen van 

de zwangerschap. Als de parallel met andere zoogdieren wordt getrokken dan zou de 

mens een. draagtijd van 2.1 maanden kennen alvorens hij op het niveau is waarmee de 

andere zoogdieren ter aarde komen (SIII, 748). Dat neemt niet weg dat na de geboorte 

de periode van. zwangerschap, in een broeikas, gecontinueerd moet worden. Ais de 

baby is gebaard zal de moeder het moederschap door middel van symbolische adop

tie moeten bevestigen, alvorens het in werking treedt (SIII, 749-750), Dit antibiolo-

gisch verwantschapsdenken zorgt ervoor dat het moederschap over de hele gemeen

schap verdeeld wordt. Dit maakt de mate van civilisatie afhankelijk van de mate 

waarin de maatschappij bereid is, en de mogelijkheden heeft het moederschap op 

zich te nemen en 'het kind' te verwennen (SIII, 756). De mens is niet meer afhankelijk 

van. een enkele biologische band, maar kan op de (verzorgingsstaat rekenen. 

Slachtofferluxe 

De overvloed en. het verwennen hebben naast de verbindende ook een isolerende 

invloed die leidt tot het individualisme. Het individu is iemand die zichzelf geprivi

legieerd voelt en. daarom aanspraak maakt op zijn eigen belevenissen. Het is degene 

die er zich van bewust is dat hij zichzelf volledig consumeert (SIII, 833). In dat opzicht 

is het consumentisme dan ook te beschouwen als het eindstadium van. het humanis

me (SIII, 824). Sloterdijk verklaart het schuimende individualisme op verschillende 

wijzen. Ten eerste, de opkomst van de luxe door geboortebeperking. Kinderen, zijn 

van. overaanbod tot zeldzaamheid geworden, en krijgen vervolgens een. overvloed aan 

(ailo)moederlijke aandacht. Een andere voedingsbodem voor het individualisme is 

een toename aan. vrije tijd. Als gevolg van een stijging van de arbeidsproductiviteit is 

90 het aantal werkuren drastisch gedaald (SIII, 836). Waar de mens in het midden, van de 

negentiende eeuw 4000 uur werkte, wordt er nu gemiddeld 1760 uur gewerkt. Per 

jaar heeft de mens ongeveer zo'o. 8760 uren. ter beschikking. Zelfs als daar de werktijd 

Krisss 2005 | 2 en de slaap- en zorgtijd. vanaf wordt gehaald, blijft er nog veel tijd over voor zelfre

flectie. Dat vertaalt zich in een mobiiiteits-, een morbiditeits- en een slachtofferluxe. 

Het hedendaagse leven mobiliseert zichzelf voortdurend om luxe redenen. De rnor-

biditeitsluxe toont zich in een overvloedige aandacht voor alles wat met gezondheid 

en ziekte te maken heeft. De slachtofferluxe betekent dat de eerzucht de omweg van 
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het slachtofFerschap kiest. Deze vormen van luxe leiden vervolgens weer tot culturen 

van decadentie, negativisme en ressentiment. Een derde voedingsbodem voor het in

dividualisme is omzetten van het gezelschap' in een verzameling van zelfeorgende en o 

zelfverwennende cliënten, kopers en consumenten (SIII, 850). Waar in de klassieke per- g 

soonlijkheid de on-koopbaarheid van het individu een uitgangspunt was, wordt de in S 

het consumentisme opgevoede mens volledig kapitaalcomparibel gemaakt (SOI, 851). > 

Sloterdijk eindigt zijn boek. met een. voorbeeld dat de overvloed van de mens bio

logisch verankert: de Verspeling' van. de seksualiteit (SIII, 852). Seks wordt een spel- P 

object, een. luxeproduct. Dit komt ook, maar niet alleen, door de eerder aangehaalde * 

toename van geboortebeperking. Van de miljoenen eicellen en. de miljoenen sperma- 5 

tozoïden wordt immers nog minder dan een minimale fractie bevrucht. De mens o 

hoeft zijn voortplantingsmogelijkheden niet volledig aam te wenden voor de voort- | 

planting. Sterker nog, hij kan niet anders dan ze ook te verspillen, wat automatisch S 

leidt tot seksueel vermaak, In de seksuele daad vallen inspanning en. genot immers 7 

samen. Dit maakt dat de mens alleen zichzelf nodig heeft om zich te verwennen. 

Vusion philosophy 
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Sloterdijk is letterlijk en figuurlijk een inspirerend denker. Het eerste omdat zijn 3 

luchtige filosofie er een is van het in-spiratie-zijn, en dat geldt niet alleen, voor de godde

lijke spiritus sanctus, maar ook voor de hedendaagse atmosfeer in-ademende-mens. 

Figuurlijk omdat hij grensverleggend, of beter ruim(te)denkend te werk gaat. Hij 

voert geen conceptueel gevecht op de vierkante centimeter, maar pakt het groots aan. < 

Niet alleen wat omvang betreft - de drie delen samen nemen z o n 2500 pagina's in 

beslag - maar ook als het om de inzet gaat. Zijn vraag 'Waar zijn we?' betekent even

eens 'Waar zijn we ooit geweest?'. Bij de beantwoording worden de Grieken net zo 

makkelijk als de Middeleeuwen of de (postmoderne stad opgevoerd. Evenmin houdt S 

hij zich aan het onderscheid tussen oost en west. Naar analogie van het fusion cooking EL 

zou je bij Sloterdijk over fusion philosophy kunnen spreken. Zo zijn Nietzsche en. ^ 

Heidegger belangrijke inspiratiebronnen geweest, maar wie op zoek gaat naar een 

pagina's traditioneel academische exegese is bij hem - op een enkele excursie na ~~ aan 

het verkeerde adres. Hij gaat associatief doordacht aan het werk en dat is aanstekelijk. 

Hij biedt daarmee een ontsnappingsroute uit het filosofisch, academische keurslijf 

Er kan kritiek geleverd worden op Sloterdijks behandeling van het cruciale con

cept 'ruimte'. Hoewel zijn. belangrijkste originele bijdrage ligt in de aandacht voor de 91 

ruimte, kan. men zich afvragen of het werkelijk de ruimtelijkheid is die hij belicht, of 

niet veeleer de sociale constructie daarvan. Men kan zich dan vervolgens afvragen of 

hij, vertrekkend bij Heideggers 'In het erzijn ligt naar zijn aard een tendens in de Krisis 2005 | 2 

richting van nabijheid', daarin überhaupt wel zover doordringt als Heidegger in die Rmkw 

andere sublieme platitude: 'Het in-zijn is mede-zijn met anderen. Het binnenwereld

lij ke op-zich-zijn van de anderen is er-mede-zijn' (Heidegger 1993, 118). Vergeleken. 

met de 'analytiek' van Zijn en tijd is Sloterdijk een chaoot. 



Hiermee verbonden, is een kritiek op de stijl die Sloterdijk hanteert. Zijn stijl 

blijft die van een Diogenes die zich nergens iets van aan lijkt te trekken Dat geldt 

zowel, in 'theoretische' als in 'methodische' zin. Wanneer hij bijvoorbeeld de aspiratie 

heeft Heidegger te corrigeren op de ruimtelijkheid, of wanneer hij zelfs het gehele 

westerse denken wil. aanpassen, ontbreekt een zekere rigueur in zijn. analyse. Zo brengt 

hij bijvoorbeeld een naar zijn termen, omgeduide en. van context ontdane versie van 

Cusanus te berde (SIII, 77) en vat hij Rawls' gedachte-experiment zeer onwelwillend 

op als een. beschrijving van een. empirische stand van zaken (SIII, 289-290). In plaats 

van doorwrochte analyses van teksten van bijvoorbeeld Sim.me.1, Tarde en Latour 

worden soms hapsnap wat begrippen, geleend om dan onmiddellijk in Sloterdijks 

eigen vocabulaire omgeduid te worden. Anderzijds zijn verschillende voor hem. inte

ressante denkers afwezig. Te denken valt dan aan de hermetische traditie, of aan 

daardoor geïnspireerde Renaissance-denkers als Telesio. Wanneer hij analyses geeft 

van het denken over magnetisme richt hij zich op Mesmer, terwijl Gilbert zonder 

twijfel de belangrijkste denker van het magnetisme is geweest. 

In zijn gebruik van bronnen is een zekere halfslachtigheid aanwezig. Mystiek in 

alle talen en tradities lijkt bij hem op een zelfde al dan niet voor-bewuste thematise

ring van gedeelde ruimtelijkheid te duiden. De door hem. gebruikte illustraties zijn. 

ongetwijfeld bedoeld in evocatieve zin, maar het is de vraag wat hun meerwaarde is op 

het moment dat ze zo selectief gekozen zijn. Hij voert zijn illustraties weliswaar niet 

aan als 'bewijsmateriaal', maar de veronderstelling dat ze op enigerlei wijze relevant 

zijn, houdt in dat ze toch. iets van een. dergelijke aard moeten hebben. Hetzelfde geldt 

voor zijn lezing van de geschiedenis. Hij voert primitieve maatschappijen op die rond

om de moeder georiënteerd zijn bij zijn analyses van het intra-uteriene bestaan. 

Moeten we dan concluderen, dat patriarchale organisatie niet spreekt voor een primor

diaal verbonden-zijn? Sloterdijk trekt zich bovendien niets aan van het antropologi

sche idee dat matriarchale organisatie kenmerkend is voor jagers-verzamelaars, omdat 

de vrouw, als constante factor die minder afwezig is en minder aan gevaren is bloot

gesteld, daarin nu eenmaal de spil van het gemeenschapsleven is. 

Literair-filosofisch 

De Sferen kunnen ook beoordeeld worden op het vermogen om de hedendaagse situa

tie te verklaren. Zijn idee van een schuimende co-isolatie biedt weinig ruimte om de 

92 problemen die nu rondom te multiculturele samenleving ontstaan te denken; er 

zouden immers geen problemen moeten zijn, nu iedereen in een eigen cel leeft? Een 

ander knelpunt is de verhouding tussen rijk en. arm. Aan de ene kant associeert 

Krisis 2005 | 2 Sloterdijk zijn visie op overvloed met westerse luxe, aan de andere kant verankert hij 

haar biologisch in de baarmoeder en de seksualiteit. Ook in niet-westerse landen 

staat seksualiteit niet louter in het teken van voortplanting en beginnen de foetussen 

hun leven in een. overvloedige baarmoeder. Leven ze daarom nog de geboorte in over

vloed? De hongerende beelden die ons in onze comfortabele co-isolerende huiskamers 
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bereiken, vertellen een ander verhaal Dat neemt niet weg dat zijn. theorie met een. 

beetje goede wil gelezen kan worden als een soiidariteitsappèi aan de rijke landen. 

Hij beweert immers dat 'echte' rijkdom zich kenmerkt door de bereidheid om te o 

delen en dat de mate van beschaving afgemeten kan. worden aan de mate waarin een g 

maatschappij in staat is te verwennen. Deze conclusies moet de lezer zelf trekken; ais o 

het om deze vorm van. solidariteit gaat, blijft Sloterdijk opvallend stil > 

Sloterdijks denken in Sferen wekt inspiratie en irritatie op. De irritatie wordt weg- ^ 

genomen bij een meer literaire leeshouding ten aanzien van zijn boeken die onge- P 

twijfeld geoorloofd en. wellicht noodzakelijk is. De geïrriteerde lezer zal zich. daarom ^ 

afvragen of Sloterdijk zich niet beter op romanschrijven had toegelegd, zoals hij in 5 

De wverboom deed. De geïnspireerde lezer wil zo'n scherpe scheiding wellicht niet o 

maken en haalt opgelucht adem omdat het denken van Sloterdijk voor hem een lite- | 
rair-filosofische ademruimte schept. j * 
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