
Lezing/ interview Peter Sloterdijk, ‘Du musst dein Leben ändern’, 16 mei, Nijmegen 

Afgelopen week woonde ik samen met Rients, bevriende zen-beoefenaars, filosofen, 

kunsthistorici en anderszins geïnteresseerden in een goed gevuld auditorium van de 

Radboud Universiteit Nijmegen een interview / lezing van de Duitse filosoof Peter Sloterdijk 

bij. Aanleiding was de toekenning van een eredoctoraat aan Sloterdijk later de week en 

tevens de Nederlandse vertaling van zijn boek: ‘Du musst dein Leben ändern’. De voertaal 

was Duits.  

Terwijl ik mijn laptop aanzette om mee te schrijven vroeg ik aan Rients, wat zijn interesse in 

deze avond was. ‘Sloterdijk’s performance’ was zijn voor mij in eerste instantie verrassend 

antwoord. Geen twijfel aan het eind van de avond: Sloterdijk is een innemende performer, 

moeiteloos van register wisselend, geconcentreerd sprekend, schalks, telkens inspelend op 

de communicatieve setting.  

‘Je moet je leven veranderen’, deze ethische imperatief lichtte Sloterdijk in gesprek met 

hoogleraar cultuurfilosofie Jean-Pierre Wils op uitermate inspirerend wijze toe. Jean-Pierre 

Wils begon het interview met een diepe symbolische buiging. Sloterdijk, zo Wils, zou al een 

eredoctoraat verdienen voor de zin: ‘Das Wunderbare ist das Laecheln des Unmoeglichen 

(Het wonderbaarlijke is de glimlach van het onmogelijke’). Een prachtige, raadselachtige zin, 

maar hiervoor een eredoctoraat lijkt me een beetje teveel van de eer. Sloterdijk heeft veel 

meer te bieden dan raadselachtige zinnen – hij draagt een intens humanistische boodschap 

uit en stimuleert zijn publiek om creatief met het leven om te gaan. In zijn boek houdt 

Sloterdijk een pleidooi om het leven als een voortdurende oefening te beschouwen. Dat 

klinkt zen-beoefenaren bekend in de oren. Sloterdijks appèl richt zich niet alleen tot het 

individu, maar ook tot de samenleving als cultureel en economisch collectief. 

Waarom zouden we moeten oefenen, transformeren? Sloterdijk schetst een situatie van 

crisis, - een maatschappelijke, economische en ecologische crisis: de fossiele brandstoffen 

raken op en de financiële middelen en resources zijn ongelijk verdeeld. Wij als 

wereldgemeenschap zouden moeten sparen, maar energetisch bestaat er een onevenwicht 

tussen verspillers (westerse wereld) en degenen, die hun bronnen uitputten om de verspilling 

te bekostigen. Tot zover natuurlijk bekende zaken. 

Dit onevenwicht is het uitgangspunt van Sloterdijk’s ethische imperatief: ‘Du musst Dein 

Leben ändern’. Wie in jouw omgeving zou echter mogen zeggen dat je jouw leven moet 

veranderen: je partner, leraar, moeder, vader? Niemand, stelt Sloterdijk. Daarom zocht hij 

een andere instantie die de autoriteit heeft om iets dergelijks van ons te eisen, zonder dat wij 

in een afweerhouding vervallen. In onze tijd is het volgens Sloterdijk een allegorische 

instantie, die stelt: ‘Du musst Dein Leben ändern‘. Het is de crisis zelf, die spreekt. Om zijn 

lezers niet af te schrikken heeft Sloterdijk volgens eigen zeggen deze boodschap aan het 

eind van zijn boek geplaatst. Hij benadert zijn onderwerp eerst via een esthetische metafoor 

door de kunst te laten spreken in vorm van het gedicht ‘Archaïscher Torso Apollos’ van de 

Duitse dichter Rainer Maria Rilke.  

Inspiratie voor het ‘torso’-gedicht van Rilke was diens tijd als assistent bij de beeldhouwer 

Auguste Rodin in Parijs rond 1905 en zijn bezoek aan de collectie antieke beelden in het 

Louvre.  

 



Sloterdijk leest Rilke’s gedicht voor: 

Archaischer Torso Apollos (1908) 

Wir kannten nicht sein unerhörtes Haupt, 

darin die Augenäpfel reiften. Aber 

sein Torso glüht noch wie ein Kandelaber, 

in dem sein Schauen, nur zurückgeschraubt, 

 

sich hält und glänzt. Sonst könnte nicht der Bug 

der Brust dich blenden, und im leisen Drehen 

der Lenden könnte nicht ein Lächeln gehen 

zu jener Mitte, die die Zeugung trug. 

 

Sonst stünde dieser Stein entstellt und kurz 

unter der Schultern durchsichtigem Sturz 

und flimmerte nicht so wie Raubtierfelle; 

 

und bräche nicht aus allen seinen Rändern 

aus wie ein Stern: denn da ist keine Stelle, 

die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern. 

ARCHAÏSCHE TORSO VAN APOLLO 

We hebben nooit gekend de geweldige kop 

waarin zijn oogappels rijpten. Echter 

zijn torso gloeit nog als een luchter 

waarin zijn blik, nu ingekeerd, volop 

blijft vonken. Anders zou de welvende borst 

je niet verblinden, en in de glooiingen 

der lendenen zou niet de glimlach dringen 

naar dat midden toe, waar de teeldrift dorst. 

Anders zou onder de val der schouderlijn 

deze steen slechts een beschadigde zijn 

en niet zo glinsteren als een roofdiervel; 

dan brak hij niet uit al zijn kartelranden 

zoals een ster: geen plek op het gestel 

die jou niet ziet. Je móet veranderen. 

Vertaling van>Ad Haans 



 

Volgens een internetblog van G. van der Vliet is het boven afgebeelde torso van Milete die 

Rilke in het Louvre heeft gezien. (http://members.home.nl/goaitsen/twents/dv/dv04.htm) 

Uit de blog van vd Vliet>Du mußt dein Leben ändern. ‚Het thema van de verandering slaat 
niet alleen op de levenswijze van de waarnemer, maar ook op het verloop van het gedicht: 
van complexiteit naar de ontstellende eenvoud van de laatste regel, van beheersing naar 
overgave. De boodschap is dat vindingrijkheid en vakmanschap geen doel op zichzelf zijn. 
Uiteindelijk gaat het om betekenissen in het gewone leven. En kunst is niet vrijblijvend. Een 
wezenlijke schoonheidsbeleving heeft altijd consequenties. Wie echt geraakt is wordt een 
ander mens.’ 

Sloterdijk geeft toe dat het gedicht nogal complex is bij eerste lezing. Het beeld brengt een 

intense esthetische en existentiële ervaring teweeg, het spreekt de beschouwer aan als 

esthetisch model dat zelf autoriteit bezit. De dichter ervaart een volmaaktheid ten aanzien 

van het beeld, hoewel het slechts een fragment is, een torso. De volmaaktheid bestaat 

daarin dat er ondanks het fragmentarische karakter van de gebeeldhouwde steen een 

boodschap wordt geformuleerd over het leven die aan de beschouwer appelleert. Dat het 

fragment kan staan voor een volmaakt geheel, dat is een moderne opvatting die Rilke 

middels het gedicht formuleert. In de moderne kunst gaat het niet meer om het 

natuurgetrouw nabootsen (mimesis). Wellicht kan juist het morfologisch onvolmaakte, 

fragmentarische een boodschap over volmaaktheid, over het totaal oproepen. De 

beschouwer maakt het beeld in zijn geest af. De natuur verliest daarmee langzaam aan haar 

autoriteit om maatgevend te zijn voor het ‘zijn’. De tijd van het fragment, het hybride breekt 

aan.  



Sloterdijk gaat dan nader in op de laatste twee regels, die een wending geven aan het 

gedicht en lezers al geruime tijd gefascineerd hebben: ‘denn da ist keine Stelle, 

die dich nicht sieht. Du mußt dein Leben ändern.’ (geen plek (op het gestel) die jou niet ziet. 

Je moet je leven veranderen). Deze twee zinnen zijn een eigen leven gaan leiden. Dat er 

geen enkele plek in het beeld is dat jou, de beschouwer, niet ziet wil zoveel zeggen als dat 

alles oog is in het beeld. Sloterdijk vertelt in dit verband over Rodin’s kunstanimistische 

opvatting dat elke plek van de steen, die hij tot beeld transformeerde door hem bewerkt 

moest zijn zodat er niets meer over zou zijn van het dragermateriaal. Elk molecuul komt zo 

onder druk te staan en wordt bezield. Zodoende zijn alle ‘ogen’ van het beeld op jou gericht 

en wordt de object-subject relatie omgekeerd. Je ben esthetisch geraakt. Als je dit principe 

van zenden en ontvangen begrijpt – en hier gaat het eigenlijk om een mysterieuze, religieuze 

ervaring volgens Sloterdijk - ben je rijp voor de tweede zin: je moet veranderen. 

Deze zin is een absolute imperatief.  Iets in het beeld spreekt met ontegenzeggelijke 

autoriteit tot jou en zegt, jij leeft nog niet zo als je zou moeten leven. Het is de autoriteit van 

een ander leven in dit leven. Het is mijn innerlijk nog niet dat daar spreekt. Het is een 

absolute affirmatie om mijn status quo te veranderen. Verander je vervolgens jouw leven 

werkelijk, dan doe je niets anders dan dat wat jij het liefste wilt. Met deze interpretatie 

beweegt Sloterdijk zich op een ethisch-spiritueel niveau. 

 De tweede interpretatie van de zin is pragmatischer en psychologisch begrijpelijker. Rilke, 

met een lichamelijk eerder zwak gestel, ziet het antieke beeld van Apollo, een god van 

atletische schoonheid. (In zijn boek spreekt Sloterdijk nog over de fysieke en psychologische 

verwantschapsrelatie die tussen goden (hier Apollo) en atleten in het antieke Griekenland 

bestond. Een god was altijd ook sterk en atletisch en tegelijk was een sporter, zeker de 

winnaar, die met laurier bekroond werd, ook een soort god. Het beeld van de atletische 

Apollo straalt daarom een oriënterende energie uit. Het is een appèl om te trainen. Daarin ligt 

zijn autoriteit.) Geef het gemakkelijke leven op, toon je in al je blootheid, breng het bewijs dat 

het verschil tussen het volmaakte en het onvolmaakte voor jou ertoe doet. Toon dat er voor 

jou motieven bestaan om nieuwe prestaties te leveren. Gun de verdenking dat sport alleen 

iets is voor de domme mensen alleen zoveel ruimte, dat je geen excuus hebt om op gewone 

luie voet door te gaan. Luister naar de stem uit de steen. (deel citaat uit boek) 

Wils stelt een vraag over de verhouding tussen de kunstopvatting in het verleden en de 

hedendaagse kunst met betrekking tot het principe van imitatie. Bereikte je vroeger na 100 

generaties van imitatie het niveau van je voorgangers,- in de moderne kunst zijn dat nog 

maar twee generaties waardoor de kennis van het ambacht implodeert. In de moderne kunst 

is het tonen belangrijker dan het ambachtelijk oefenen. 

Sloterdijk antwoordt met een uitspraak van een Aziatische vriend die zei dat de Europeanen 

de Aziaten niet begrijpen: ondanks dat het westen geen van boven opgelegde culturele 

revolutie kent zoals de Chinezen onder Mao Tse Dong heeft de Westerse moderne cultuur 

culturele zelfmoord gepleegd doordat niet meer de inhoud van belang is maar slechts de 

condities waarin het kunstwerk functioneert. Als iemand b.v. een onbeschilderd stuk linnen in 

een galerie hangt en iemand dat als intelligente act beschouwt, dan levert dat geld op. 

Sloterdijk interesseert daarentegen de transformatie die zich door een leer- en oefenproces 

door generaties heen voltrekt. Alleen als zo’n proces door minmaal 3 generaties verloopt is 

het geleerde duurzaam. Sloterdijk haalt de 20e eeuwse lekentheoloog Eugen Rosenstock 

aan die in zijn kritische tijdsdiagnose vroeg: ‘hoe denken jullie eigenlijk door de tijd te kunnen 



reizen, als jullie alleen levensvormen koesteren die slechts één leven lang duren?’ In het 

verlengde daarvan poneert Sloterdijk dat elke serieuze cultuurtheorie geïnteresseerd moet 

zijn in de waarde van herhaling.  

Wils stelt een vraag over de moderne tijd en de snelheid waarmee wat eerst avantgarde was 

veroudert. Hoe zit het dan met het idee van kunst als resource voor de imperatief: je moet je 

leven veranderen? Wat zijn onze voedingsbronnen om de vraag naar de zin van het leven te 

beantwoorden? 

Sloterdijk verwijst naar de subcultuur sinds de vroege jaren 1970. Mensen als de links-

katholieke medeoprichter van de Duitse groene partij Carl Amery pleitte b.v. voor een neo-

benedictijnse wending van de eigentijdse cultuur. De benedictijnen waren volgens Amery 

uitvinders van het ecologisch denken, omdat ze een slim alternatief boden voor de moderne 

werkcultuur middels hun credo: ora et labora (bid en werk). Sloterdijk sluit daarbij aan. Dat 

werk het middelpunt van het leven zou moeten vormen, zoals verondersteld wordt in de 

moderne tijd, was in de Middeleeuwen enigszins onbegrijpelijk, in de antieke periode 

helemaal. Vroeger lag het belang eerder bij de praktijk van het oefenen. Oefenen betekent 

zoveel als een zaak zo uitvoeren, dat door de huidige uitvoering de nieuwe uitvoering 

soortgelijk of beter uitgevoerd kan worden. Sloterdijk pakt dit aspect op en ziet 

aanknopingspunten met de habitustheorie, zoals eerst door Panofsky, later door de 

socioloog Pierre Bourdieu geformuleerd. In feite is het begrip habitus allereerst door 

Aristoteles in het spel gebracht, via het Latijnse begrip habere – alles wat je hebt. Wij hebben 

echter geen goede filosofische verhouding tot het begrip ‘hebben’. Hebben geldt als vies, de 

nadruk ligt op het ‘zijn’. Thomas van Aquino heeft al erkend dat de mens zich constitueert 

door een serie van deugden. Deugd ervaart men wanneer iets onmogelijks zich heel 

eenvoudig, vanzelfsprekend voltrekt. Het is de habitus van de heilige acrobaat, de mens 

zoals door god bedoeld. Het wonderbaarlijke is de glimlach van het onmogelijke, want door 

de religie worden wij gevraagd om van de mensen te houden zonder dat iemand ons heeft 

verklapt, dat dit eigenlijk een haast onmogelijke, acrobatische oefening is. 

Wils stelt dat Sloterdijk in zijn boek ethiek tegen het moderne denken in denkt en ook de ziel 

tegen de gebruikelijke moderne interpretaties in wordt gedacht. De ziel is een vorm van 

ontsteking van de zelfwaarneming, die ons inspireert om het onmogelijk te imiteren 

voorbeeld alsnog te imiteren. De imperatief om te oefenen, het eigen leven te veranderen, is 

echter een nogal strikt voorschrift.  

Daarom, zo Sloterdijk, is ook niet duidelijk wie die imperatief mag uitspreken. Zijn boek gaat 

over transformatie. Virtuozen en leraren zijn gedurende de Middeleeuwen uit de schaduw 

van het heilige getreden, vanaf de Renaissance zijn het de kunstenaars en vanaf de 19e 

eeuw de atleten. 1500 jaren hebben monniken het voor het zeggen gehad, ze noemden zich 

religieuze atleten, het ging om asketeria – training. De Verlichting heeft geprobeerd de 

maatschappij in macht van de leraren te brengen: niet genoten onderwijs kan men echter 

inhalen, gemiste discipline valt niet meer in te halen.  

Vragen uit het publiek: 

Vraag: Waarom zijn er geen afbeeldingen opgenomen in het nieuwe boek? 



Sloterdijk gebruikt afbeeldingen niet als illustratie. Zijn nieuw boek is als een hotel, waar 

veel citaten van voorgangers en tijdgenoten in wonen. De citaten worden even groot 

afgebeeld als zijn eigen tekst. De gast krijgt het beste of ten minste een gelijkwaardig bed.  

Vraag: De Franse filosoof Albert Camus zei dat Europa’s geheim is dat het de liefde tot het 

leven heeft verleert. Hebt u een suggestie voor goede oefenpraktijken in deze? 

Sloterdijk vindt dat Camus’ zin een groot aforisme behelst: des te ongelukkiger we zijn, des 

te beter moeten we schrijven. Literatuur is een syntactische gelukstactiek. 

Vraag: We leven in een neo-liberale tijd, tegelijk zien we een opkomst van het boeddhisme in 

het westen. Is er een verbinding? 

Sloterdijk  zegt dat filosoof S. Zizek deze vraag wellicht beter zou kunnen beantwoorden 

omdat hij minder over het boeddhisme afweet. Hij zou zeggen dat de Aziaten ideologieën 

van een zwak ego favoriseren. Deze ideologieën passen bij bepaalde tendenties in de 

westerse samenleving, b.v. wat betreft de zoektocht naar een geflexibiliseerde mens. Het 

neo-liberalisme heeft geen affirmatieve kracht meer. Daarom is het nu de kans voor Azië 

omdat hun ideologie van een zwak ego beter past bij het westerse streven naar flexibiliteit.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 


