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“Het bewustzijn van de schijn. – Hoe magnifiek en nieuw en tegelijkertijd hoe akelig en 
ironisch voel ik mij met mijn kennis tegenover het bestaan in zijn geheel! Ik heb bij mezelf 
ontdekt dat de oude mensen- en dierenwereld, de hele oertijd zelfs, het hele verleden van alle, 
voor indrukken ontvankelijke Zijn, in mij voortdicht, voortbemint,voorthaat, 
voortconcludeert, – ik ben plotseling midden in deze droom ontwaakt, maar enkel tot het 
bewustzijn dat ik nu eenmaal droom en dat ik verder dromen moet om niet te gronde te gaan: 
zoals de slaapwandelaar verder moet dromen om niet ten val te komen. Wat betekent ‘schijn’ 
nu voor mij! Waarachtig niet de tegenstelling tot een of ander wezen, - wat weet ik over welk 
wezen dan ook te vertellen, anders dan juist de predikaten van de schijn ervan! Waarachtig 
niet een dood masker dat men een onbekende x zou kunnen opzetten en ook weer afnemen! 
Schijn is voor mij juist datgene wat invloed uitoefent en leeft, iets wat in zijn zelfspot zo ver 
gaat mij te laten voelen dat hier niets meer is dan schijn en dwaallicht en spokendans,-dat te 
midden van al deze dromers ook ik, ‘de kennende’, mijn dans dans, dat de kennende een 
middel is om de aardse dans te rekken, en in zoverre een van de ceremoniemeesters van het 
bestaan is, en dat de verheven doortastendheid en samenhang van alle kennis misschien het 
hoogste middel is en zijn zal om de algemeenheid van de dromerij en het onderlinge begrip 
van al deze dromers en juist daardoor de duurzaamheid van de droom in stand te houden. 
(FW, 54)” 
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Inleiding  
 

Ik benader het werk van Nietzsche als een geheel dat bestaat uit drie polen1. De eerste pool 

vormt Nietzsches evolutieopvatting. Als tweede pool duidt ik chaos2 aan, en als derde: het 

subject3. Met deze drie polen is naar mijn mening ook recht gedaan aan de twee kanten die 

Nietzsches filosofie kennen: enerzijds als existentiële filosofie (eerste pool) en anderzijds de 

meer fysische kant van Nietzsches filosofie (tweede pool); die beiden samenkomen in de 

derde pool. De eerste pool wordt door twee onderdelen gevormd. Ze vormen de doelstelling 

van dit werk. Vooreerst zullen we Nietzsches evolutiegedachte aantonen en vervolgens de 

idee van kracht en overvloed tegenover tekort en ressentiment. Met dit tweede thema van deze 

scriptie poneer ik dat de gedachte overvloed/kracht versus tekort/ressentiment aanwezig is als 

hét hoofdthema van GT en van uiterst belang zal blijven in geheel Nietzsches filosofie.4 Na 

GT duikt ze namelijk onder tot een dichotoom argumentatieschema, om vanaf JGB (met 

aanstalten in FW) weer naar de oppervlakte te komen. Zoals we zullen zien is er een sterke 

correlatie tussen Nietzsches evolutieidee en zijn opvatting van overvloed versus tekort. Vanuit 

deze gedachte zal Nietzsche bijvoorbeeld het darwinisme bekritiseren omdat deze de drift tot 

zelfbehoud een primaire plaats toekent in het leven. Nietzsche duidt dit als een teken van de 

typische engheid van een engelse gentleman en wil ons duidelijk maken dat het leven of de 

natuur niet alleen maar uit zelfbehoud (lees: tekort) bestaat, maar zich net door een 

ongebreidelde overvloed laat kennen.5  

 

In deze bespreking van Nietzsches evolutieidee moet dus steeds rekening gehouden worden 

met het feit dat dit maar één van de drie polen is die Nietzsches gehele filosofische werk kent, 

en bijgevolg nooit de volledige rijkheid van zijn filosofie kan bevatten. Hierbij moet ook de 

opmerking gemaakt worden dat deze drie polen uiterst sterk verweven zijn met elkaar, zo 

sterk dat vaak een pool niet in gedachten gebracht kan worden, zonder een andere - wil men 

niet té onnauwkeurig te werk gaan. De reden waarom ik alleen maar de eerste pool bespreek, 

is omdat ik dit een hiaat vind in het Nietzsche-onderzoek.6 Moest ik dus de tweede of derde 

pool in deze scriptie bespreken, zouden er veel te veel misverstanden kunnen ontstaan, zodat 

we naast elkaar zouden spreken. Hierom meen ik ook dat het merendeel van het Nietzsche-

onderzoek geen echte verheldering geeft bij Nietzsches werk, omdat men veelal de 

componenten bespreekt die tot de tweede en derde pool behoren. Met betrekking tot deze twee 

polen kunnen we spreken van een welonderzochte traditie. De eerste pool die daarentegen het 

startpunt in veel Nietzsche-onderzoek zou moeten zijn, wordt vaak te snel verlaten, of men 
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begint hier zelfs helemaal niet – veel onderzoek (dat ik gelezen heb) neemt voor mij dus te 

vaak een vorm aan van een valse start. Bijgevolg zal ik trachten dit euvel te dekken door deze 

bespreking van Nietzsches evolutieidee als een civilisatieproces.  

 

De volgende boeken zullen tot ons onderzoeksdomein behoren: De geboorte van de 

tragedie (GT), Menselijk al te menselijk (MA),  Morgenroord (M), De vrolijke wetenschap 

(FW) en Voorbij goed en kwaad (JGB). De verklaring van deze keuze is te wijten aan 

tijdsdruk – ik vind het bijvoorbeeld een ramp dat ik GM niet heb kunnen bespreken –, maar in 

eerste instantie aan de band van deze boeken met het thema van deze scriptie. Mijn postulaat 

is dat Nietzsche tijdens het voltooïen van JGB zijn filosofie volledig doorheeft en zich bewust 

is van wat zijn filosofische doel is. Overeenkomstig hiermee zien we een beweging van 

Nietzsche om al zijn voorgaande boeken op één lijn te plaatsen. Dit zijn de nieuwe 

voorwoorden die omstreeks 1886 geschreven werden, welke hij aan desbetreffende boeken 

toevoegde. Het verklaart dus waarom ik UB (Oneigentijdse beschouwingen) niet bespreek; 

omdat hij hiervoor geen nieuw voorwoord schreef. We zullen de vijf boeken die we nader 

onderzoeken steeds chronologische behandelen. Dit is de reden waarom het vijfde boek van 

FW besproken wordt na JGB. JGB is immers af op 5 augustus 1886, terwijl Nietzsche in 

oktober 1886 aan het werken is aan wat het vijfde boek van FW zal worden (Chronik zur 

Nietzsches Leben, p. 159, 160). Ook elk boek apart zullen we steeds, in de mate van het 

mogelijke, chronologisch behandelen. Ik doe dit om aan te tonen dat Nietzsche een uiterst 

consequent denker is die vanaf zijn eerste boek zich geen enkele moeite troost om zijn 

gedachten continue te specificeren.  

                                                 
1 Ik verkies de term ‘pool’ boven de term ‘hoofdgedachte’, omdat ‘pool’ naar mijn smaak de verwevenheid van 
Nietzsches hoofdgedachten beter aantoont. De term ‘hoofdgedachte’ zou veeleer aangeven, dat men de drie 
polen die ik in Nietzsches werk aanduid, elk afzonderlijk zonder al te veel problemen kan behandelen. 
‘Hoofdgedachten’ wijst dus te zeer naar een duidelijk thematische gescheidenheid van elke pool, terwijl deze 
drie polen bij Nietzsche net uitermate verweven zijn met elkaar. 
2 Met onder andere: wil tot macht en de fysische kant van de eeuwige terugkeer. 
3 De eerste twee polen zijn eigenlijk een voorbereiding op deze derde pool, die bijvoorbeeld Übermensch bevat. 
4 Zoals we zullen zien aan het einde van deze scriptie, kunnen we dionysisch pessimisme (FW, 370) niet 
verklaren als we deze belangrijke gedachte niet behandelen. 
5 Merk op dat dit niet wil zeggen dat Nietzsche zelfbehoud afwijst, zoals Ansell-Pearson correct naar voren  
brengt in Viroid Life. Dit zal verder in het boek besproken worden. 
6 Met Nietzsche-onderzoek doel ik alleen op wat er in mijn bibliografie is opgenomen. Iets dat ik niet gelezen 
heb, kan ik niet beoordelen.  
 
 
 
 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

Deel 1: De ontwikkeling van de evolutiegedachte  
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1. Voorbereiding en verantwoording  
 
De tegenstelling overvloed tegenover tekort loopt als een rode draad doorheen heel 

Nietzsches oeuvre. In onze bespreking van GT zullen we zien dat Nietzsche al in dit boek zijn 

evolutieidee weergeeft – alhoewel nog vol onnauwkeurigheden. De idee van overvloed versus 

tekort is naar mijn mening het hoofdthema van GT. Na dit eerste boek van Nietzsche zien we 

dat hij, omwille van de onnauwkeurige manier waarmee hij zijn evolutieidee hier had 

weergegeven, zijn gedachten gaat zuiveren. Dit zuiveringsproces omvat vier boeken 

Oneigentijdse Beschouwingen – die ik niet zal bespreken – en Menselijk al te Menselijk, 

Morgenrood en De vrolijke wetenschap. Na GT duikt de idee van overvloed t.o.v. 

ressentiment ondergronds als een argumentatieschema om in JGB terug naar voren te komen. 

Een teken van de tegenstelling overvloed versus tekort is Nietzsches gebruik van centrale 

begrippen in deze tweevoudige betekenis. Medelijden en pessimisme zijn hier twee 

voorbeelden van, zoals we verder in dit werk zullen zien. De geschiedenis van de idee van 

levensbevestigend tegen levensontkennend legt in Nietzsches werk volgende traject af:  

 

 

 

                                                    

                                                     Figuur 1.1 

 

Hét thema van GT is het overbrengen van de gedachte levensbesvestigend tegen 

levensontkennend. Nietzsche ziet een evolutie van de Grieken die het leven affirmeren (het 

Apollinische en Dionysische) naar het Socratisme waar het leven ontkent wordt. Nietzsche zal 

op het einde van het boek oproepen tot een wedergeboorte van de tragedie, zodat de mens 

terug levensbevestigend kan beginnen leven. In MA neemt deze tegenstelling de vorm aan 

GT :                levensbevestigend                     levensontkennend 
 
MA :                   kracht (heer)                              tekort (slaaf) 
 
M:                          macht                                        onmacht 
 
FW:              einzelne/bevelende                 kudde/gehoorzamende 
 
JGB                 heer/overvloed                              slaaf/tekort 
 
GM:                 heer/overvloed                         slaaf/ressentiment 
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van kracht tegenover tekort. In dit boek is nog geen sprake van een Nietzscheaans gebruik 

van macht omdat Nietzsche macht vaak nog vereenzelvigt met zelfbehoud. De tegenstelling 

heer en slaaf komen we terloops al tegen in dit boek – wat de reden is waarom ik het in het 

kadertje tussen haken heb geplaatst. Nietzsche maakt ook nog geen gebruik van onmacht. In 

M gebruikt Nietzsche voor de eerste maal macht in de betekenis van overvloed. Hierdoor kan 

hij macht opposeren aan onmacht – onmacht komt in MA nul keer voor, terwijl in M tien. In 

FW denkt Nietzsche de tegenstelling verder door. Hier vinden we de Einzelne of de bevelende 

tegen de kudde of gehoorzamende. In JGB wordt dit de oppositie: de heer die vanuit 

overvloed tegenover de slaaf die vanuit tekort handelt. Dit vormt dus een precisering die 

gegroeid is uit de oorspronkelijke tegenstelling van GT ‘levensbevestigend tegen 

levensontkennend’. Het levensbevestigende heeft Nietzsche in JGB voldoende gespecificeerd 

tot de heer en overvloed. Het levensontkennende zal hij daarentegen in GM pas finaal 

preciseren wanneer hij dit formuleert als ressentiment.  

De tweede reden waarom de gedachte van overvloed tegen tekort zo belangrijk is in 

Nietzsches filosofie, is te vinden op grond waarvan we in staat zijn om te besluiten dat 

‘levensontkennend tegen levensbevestigend’ het hoofdthema van GT is. Zoals we zullen zien 

heeft Nietzsche het in GT niet alleen maar over kunstdriften maar over levenshoudingen. Ik 

verzet me dus niet tegen het feit dat Nietzsche in GT een esthetica naar voren brengt – dit zou 

immers absurd zijn2 –, maar wel tegen een benadering van GT als een boek waar Nietzsche 

alleen maar een esthetica ontwikkelt.3 In mijn lezing van GT acht ik de kunstdrift dus 

ondergeschikt aan de levenshouding – dit wil zeggen dat de kunstdrift een instantie van de 

levenshouding is.4  

 

Wanneer Nietzsche dus ‘pessimistisch’ in twee betekenissen gebruikt, neemt dit eigenlijk de 

vorm aan van een tegenover elkaar plaatsen van twee verschillende levenshoudingen: een uit 

overvloed tegenover een uit ressentiment. De reden waarom Nietzsche in de latere werken 

niet meer over het Apollinische spreekt is omdat hij dit niet meer nodig heeft. Waarom alleen 

het Dionysische nog op het toneel verschijnt bij de latere Nietzsche, wordt verklaard door 

Nietzsches evolutieidee.5 Laten we dus eerst verduidelijken wat ik met levenshouding bedoel. 
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1.1. Levenshouding     
 
“Moge ieder het geluk beschoren zijn juist die levensopvatting te vinden, waarbij hij zijn hoogste mate van 
geluk kan verwezenlijken: daarbij kan zijn leven nog altijd erbarmelijk en weinig benijdenswaardig zijn. (M, 
345)” 
 
“‘Ons doen hoort te bepalen wat wij nalaten: door te doen laten wij na’ – zo bevalt het mij, zo luidt mijn 
placitum. (FW, 304)” 
 

Het concept levenshouding vormt een der belangrijkste thema’s van een belangrijke 

historicus van het klassieke denken, die aangaande de problematiek van een zogezegd 

ontbreken van samenhang in de leer der antieke filosofen een begrip aanbracht dat voor 

opheldering moest zorgen. Ik spreek dan over Hadot en zijn exercices spirituels. Waar ik 

levenshouding gebruik, bedoel ik steeds vrijwel hetzelfde als Hadot met z’n exercices 

spirituels. Het concept levenshouding kan vervolgens het best uitlegd worden aan de hand van 

teksten van Hadot. Maar uiteindelijk verkies ik, met betrekking tot Nietzsche, de term 

levenshouding boven exercices spirituels. Ik durf zelfs beweren dat Hadot ook 

‘levenshouding’ bedoelt, doch de term exercices spirituels blijft aanhangen vanwege 

historisch vewijzende redenen. Hadot verwijst immers, als belangrijkste reden voor het 

gebruik van de term exercices spirituels, naar Rabbow, die aantoonde dat exercices spirituels 

in het vroege Latijnse christendom van het antieke denken waren overgenomen. Hadots term 

verwijst dus eerder naar een historische invulling, dan naar een project-filosofische; vandaar 

mijn terughoudendheid bij het gebruik van zijn concept. De term ‘levenshouding’ draagt dus 

mijn voorkeur weg, omdat bij de term ‘exercices spirituels’ weggelaten wordt dat de 

oefeningen niet enkel ons hele bestaan doortrekken, maar ook net ons bestaan maken tot wat 

het is. Dit is een reden waarom ik de term ‘levenshouding’ verkies; net omdat deze dat is, een 

houding ten opzichte van het leven.  

 
In de inleiding van Arnold I. Davidson bij de Nederlandse vertaling van Exercices spirituels 

et philosophie antique van Hadot wijst hij er ons op “dat spirituele oefeningen zich niet tot 

een bepaald gebied van ons bestaan beperken; ze hebben een heel groot bereik en dringen 

door tot ons dagelijks leven. (Hadot, 2005, p. 10)”6 Met betrekking tot Foucault kan ik 

vervolgens een tweede kanttekening bij Hadot plaatsen. Hadot houdt niet van Foucault zijn 

versie van de ‘exercices spirituels’7 en dit komt omdat Hadot volgens mij l’Histoire de la 

sexualité van Foucault niet goed begrepen heeft. Dit boek houdt een duidelijk doel, een 

project in,8 namelijk het willen herconstrueren van de geschiedenis der totstandkoming van 

het epistemologisch subject.9 Door de ‘exercices spirituels’ vindt er mettertijd een 
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subjectvorming plaats – daarom ook ieders belangstelling voor Socrates; omdat we hier de 

eerste beweging zien naar het construeren van een epistemologisch subject10.  

 
“Het doel van spirituele oefeningen is nu juist deze zelfontwikkeling, deze  paideia […]. […] 
Er bestaat hier een impliciete overeenkomst tussen lichamelijke en geestelijke oefening: zoals 
een atleet door herhaalde lichamelijke oefeningen een andere vorm en nieuwe kracht aan zijn 
lichaam geeft, zo versterkt een filosoof door geestelijke oefeningen zijn geestkracht, hij 
verandert zijn gemoedsstemming, transformeert zijn wereldbeeld en ten slotte zijn hele 
persoon. (Hadot, 2005, p. 41)” 
 
En: 
 
“[D]e bewuste oefeningen [zijn] een belangrijke factor […] in de therapeutiek van de 
hartstochten en betrekking hebben op de sturing van het leven. Maar ook deze voorstelling is 
nog te beperkt. Deze oefeningen […] houden […] verband met met een transformatie van het 
wereldbeeld en een metamorfose van de persoonlijkheid. (Hadot, 2005, p. 18)” 
 

Moest ik kiezen tussen ‘exercices spirituels’ en Foucaults term ‘cultuur van het zelf’, dan 

zou ik eerder kiezen voor Foucault. Ik maak echter geen gebruik van zijn term omdat m.b.t.  

het willen weergeven van het Dionysische en Apollinische deze term te arm is. Het zou als 

concept niet het cruciale in houden, van wat we aan de hand van dit concept naar voren 

trachten te brengen. Het is te arm omdat het te zeer, te enkelvoudig op het socratische 

intellectualisme (cf. bespreking van GT) zou kunnen duiden. Nietzsche situeert in GT echter 

een duidelijke breuk tussen het louter theoretisch bespiegelen en het affirmeren van het leven 

zodat ‘cultuur van het zelf’ niet nauwkeurig genoeg is om deze nuancering aan te duiden.  

 
“[Bij spirituele oefeningen] gaat [het] niet om een verzameling regels voor goed gedrag, maar 
om een bestaanswijze in de meest letterlijke zin van het woord. (Hadot, 2005, p. 51)” 
 

De ‘levenshouding’ houdt dus de gehele visie en gehele houding van de persoon in 

tegenover het leven. Het is het geheel van opvatting en meningen die deze persoon heeft, die 

bepalen hoe hij naar de wereld kijkt, alsook hoe hij deze wereld op die manier al invult, voor 

hem, en hem bijgevolg ook zo zal beleven. De oefening, die Hadot sterk benadrukt, is dus 

maar een aspect van de levenshouding.  

 
 “Een visioen. – Les- en meditatie-uren voor de volwassenen, de rijpen en de rijpsten, 
dagelijks, zonder dwang, maar naar het gebod van de zede door iedereen bezocht […]. [E]en 
nieuwer, voller op- en uitbloeien van het leraarideaal, waarin de geestelijke, de kunstenaar en 
de arts, de geleerde en de wijze samensmelten, terwijl hun afzonderlijke deugden dan ook in 
de leer zelf, haar uiteenzetting, haar methode, als één algehele deugd aan de dag zouden 
moeten treden, – dát is mijn visioen, dat steeds weer bij mij opkomt en waarvan ik vast geloof 
dat het een tip van de toekomstsluier heeft opgelicht. (VM, 180)” 
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1.2. Subjectbegrip en levenshouding  
 

“Wie na lange oefening in deze reiskunst een honderdogige Argus is geworden, zal zijn Io – ik bedoel zijn ego – 
ten slotte overal naartoe vergezellen en in Egypte en Griekenland, Byzantium en Rome, Frankrijk en Duitsland, 
in de tijd van de zwervende of in die van de sedentaire volken, in Renaissance en Reformatie, in vaderland en in 
den vreemde, en zelfs in zee, bos, planten en bergen weer de reisavonturen van dit wordende en veranderende 
ego ontdekken. – Zo ontwikkelt zelfkennis zich tot universele kennis over het gehele verleden: zoals volgens een 
andere gedachtegang, waarvan hier slechts een aanduiding gegeven kan worden, zelfbeschikking en 
zelfopvoeding zich bij de vrijste, het verst ziende geesten eens tot een universele beschikking over het gehele 
toekomstige mensdom zouden kunnen ontwikkelen. (VM, 223)” 
 

Hier neem ik de gelegenheid om Nietzsches subjectnotie rudimentair te schetsen. Essentieel 

bij zijn subjectopvatting is dat Nietzsche het subject linkt met cultuur. Het subjectbegrip bij 

Nietzsche is dus niet zomaar een opvatting over wat het subject is. In de geschiedenis van de 

westerse filosofie nemen de overpeinzingen over het subject vaak twee vormen aan. Meestal 

bemerken we de behandeling van het subject als een keuze tussen een stabiele ziel 

(Cartesianisme) en een bundelmodel (Humeanisme, boeddhisme).11 Moést Nietzsche 

ondergebracht worden in een van beide categorieën dan behoort hij tot het bundelmodel a.h.v. 

zijn opvatting van wil tot macht. Nietzhces subjectbegrip is echter essentieel met cultuur 

gelinkt en daarom rijker dan bovenstaande karakterisering. Dit is ook de reden waarom ik de 

term ‘civilisatieproces’ gebruik om Nietzsches evolutiebegrip aan te duiden.  

 

Nietzsche duidt de gehele persoon meestal aan met individu. Het individu valt uiteen in een 

driftmatige kant van de mens en een meer vergeestelijkte. De instincten of hartstochten 

[Leidenschaften] vormen wat vast is aan het individu. Dit wil niet zeggen dat het een 

onveranderlijke kern vormt, maar is datgene wat gesedimenteerd en tot instinct verworden is, 

zodat het ons stuurt.12 Dit instinctieve binnenste van de mens wordt door Nietzsche – 

consistent in heel zijn oeuvre – met karakter aangeduid. Hij gebruikt hier ook wezen of natuur 

voor. De meer vergeestelijkte pool van de mens benoemt Nietzsche het ik. Het ‘ik’ is een 

illusie en is een mening over onszelf. Dit zullen we verder in dit werk aantonen en situeren. 

Echt in detail kunnen we echter betreffende Nietzsches subjectnotie (als precisering van het 

plaatsen onder een bundelmodel) in deze scriptie niet gaan, omdat dit tot de derde pool13 

behoort. Voor ons is hier de culturele component van het subject dus het belangrijkst. Het ‘ik’ 

is immers een illusie, wat nog niet wil zeggen dat ze als construct onbestaand is en geen 

enkele invloed over ons uitoefent. Integendeel; het ik kan als constructie uiteindelijk tot ons 

karakter bijdragen, want, zoals gezegd, het karakter is geen vaststaande kern:   
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 “Dat het karakter onveranderlijk zou zijn is niet in een stringente zin waar; deze populaire 
stelling wil alleen maar zeggen dat de motieven die voor de korte levensduur van een mens op 
hem inwerken niet diep genoeg kunnen snijden om de hem opgedrukte trekken van vele 
duizenden jaren te elimineren. Als we ons echter één mens van tachtigduizend jaar oud 
zouden voorstellen, dan was zijn karakter voor ons zelfs absoluut veranderlijk: en wel zo, dat 
zich daar langzamerhand een menigte van verschillendeindividuen uit zou ontwikkelen. De 
kortheid van het mensenleven verleidt tot menige valse bewering over de eigenschappen van 
de mens. (MAI, 41)” 
 

Nietzsche duidt ons (Europeaans) subjectbegrip aan als een dat bijvoorbeeld verschilt van 

het Aziatische. Voor hem ligt het verschil tussen Azië en Europa vooral in het subjectbegrip, 

omdat er in Azië niet zulk een sterke subjectconstructie als in Europa heeft plaatsgevonden. 

Dit danken we, zegt Nietzsche, vooral aan de foutieve opvatting van de vrije wil. Vrije wil is 

duidelijk tegengesteld aan de brahmaan14 die zich onderwerpt en “ zijn gedrag van minuut tot 

minuut door een heilig voorschrift laat bepalen. (MAI, 139).” De brahmaan heeft afstand 

gedaan van een eigen wil en geeft zijn persoonlijkheid volledig op – cf. (MAI, 139) – wat 

Nietzsche nog laffer vindt dan het christendom. In het christendom is er tenminste dankzij de 

vrije wil nog sprake geweest van een subjectconstructie – en hier is het dat de joden in 

Nietzsches geschiedenis opduiken. De joden immers hebben Europa van Azië gered – cf. 

(MAI, 475).15 Dit is mogelijk omdat Nietzsche het christendom en het Aziatische als 

irrationeel karakteriseert. Ze kenmerken zich door een anti-wetenscappelijkheid, of althans 

afwezigheid van enige wetenschappelijke houding en methode. Nietzsche plaatst de 

wetenschappelijke houding in de antieke wereld. De joden vormden de schakel tussen het 

Europa, dat dankzij het christendom meer en meer op Azië begon te lijken, en de antieke 

wereld, waardoor zij er in slaagden de culturele link tussen de Antieken en het Middeleeuwse 

Europa te behouden. Europa vormt voor Nietzsche dus een cultuurbegrip dat zijn grond heeft 

in het civilisatieproces dat hier heeft plaatsgevonden.16 

 
 “[Z]oals de waarheid dat men om de geschiedenis te begrijpen, de levende overblijfselen van 
geschiedkundige tijdperken moet opzoeken[…] die zijn immers alleen maar gestolde oudere 
trappen van beschaving, waarop men kan gaan staan -, naar zogenaamde wilde en halfwilde 
volksstammen, en vooral daarheen waar de mens het kleed van Europa uitgetrokken, of nog 
niet aangetrokken heeft. (VM, 223)”  
 
“Anderzijds valt niet eens geheel Europa onder het culturele begrip ‘Europa’; maar alleen die 

volkeren en volksdelen die in de Griekse en Romeinse beschaving, het joden- en het 

christendom hun gemeenschappelijke verleden hebben. (WS, 215)” Hiermee wil Nietzsche 

Amerika – “het dochterland van onze cultuur […]. (WS, 215)” – ook onder het begrip 

‘Europa’ laten vallen.  
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Nietzsche heeft de link tussen de Antieken, het jodendom en het christendom dus nodig 

voor zijn subjectbegrip van de Europese mens. In het artikel The Eternal Dionysus wordt een 

beweging van Nietzsche opgemerkt die Pythagoras uit Nietzsches Griekse geschiedenis zet 

om hem bij de Chinezen te plaatsen.17 De onderzoekers noemen dit ironisch: "Very much like 

it was with Orphism, Nietzsche tries to avoid classifying Pythagoras in ‘his’ classical sixth 

century; in this case, he does not move the philosopher up in time, but he displaces him out of 

the Greek atmosphere. Already in his early scribblings, Nietzsche ironically links Pythagoras 

with the Chinese (KSA 1: 806: “unter den Chinesen”) and connects him with an Indian 

worldview. (Biebuyck, Praet, Vanden Poel, p. 60)” Van ironie is hier echter geen sprake 

omdat Nietzsche zijn Griekse traditie nodig heeft voor zijn (Europees) subjectbegrip, dat in 

ons vandaag de dag nog doorloopt. Pythagoras komt hier niet mee overeen, zodoende zet 

Nietzsche hem buiten de traditie.  

1.3. Civilisatieproces  
 
“[T]here is an essential evolutionary basis to Nietzsche’s most radical philosophizing (as when, for example, he 
argues in the opening of Human, All too Human that there are no absolute values or eternal truths, and argues in 
favour of the adoption of a ’historical’ mode of philosophizing). (Ansell Pearson, p. 86)”  
 
“Uit de ziel van een mens kan niet worden uitgewist wat zijn voorouders het liefst en vaakst gedaan hebben: of 
zij bijvoorbeeld ijverige spaarders waren, verlengstuk van schrijftafel en geldkist, bescheiden en burgerlijk in 
hun begeerten, bescheiden ook in hun deugden; of dat zij van ‘s ochtends vroeg tot  ‘s avonds laat in de 
gewenning van het bevelen leefden, aan ruwe genoegens en misschien nog ruwere plichten en 
verantwoordelijkheden verknocht; of dat zij, ten slotte, op zeker tijdstip oude privileges van geboorte en bezit 
opofferden om geheel voor hun geloof – hun ‘God’ – te leven, als mensen met een onverbiddelijk en fijn 
geweten dat bij ieder compromis bloost. Het is onmogelijk dat een mens de eigenschappen en voorliefden van 
zijn ouders en voorvaderen niet in zijn lichaam zou omdragen: hoezeer de evidentie dat ook mag tegenspreken. 
(JGB, 264)” 
 

Nietzsches evolutiegedachte neemt een cruciale plaats in in zijn filosofie en kan naar mijn 

mening het best ingevuld worden als een civilisatieproces. Deze gedachte stelt ons bovendien 

in staat zijn filosofie als een eenheid te zien. Met eenheid verzet ik me vooral tegen een 

ingeburgerde ziekte die Nietzsches filosofie slechts als een verzameling of bundeling geniale 

aforismen ziet – al dan niet retorisch geordend. Alsof Nietzsche met elk aforisme een 

toneelspeler ten tonele brengt die ons iets komt verkondigen, om slechts één exponent van de 

irrationele18 roes te noemen die men rond Nietzsche heeft doen plaats nemen – nee! Nietzsche 

is allesbehalve een irrationalist en hem hiervan betichten duidt enerzijds op slecht lezen, 

anderzijds op een misverstaan van het idee schijn/waarheid – een cruciaal idee dat verwant is 

met zijn evolutiegedachte omdat hij de problematiek van schijn en waarheid evolutionair 

benadert, zoals we later meer in detail zullen bespreken.  
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Voor we verder gaan, is het dus handig dat we weten waar we over praten. De 

genealogische methode bij Nietzsche is al onderzocht alsook Nietzsches band met 

evolutionare ideeën zoals die van Darwin en Lamarck. Wat echter nog niet onderzocht is, of 

althans door geen enkel onderzoek aangetoond werd, is het feit dat Nietzsche het mechanisme 

van de geschiedenis wel degelijk heeft geconceptualiseerd. Wanneer Nietzsche bijvoorbeeld 

het darwinisme bekritiseert is dit een kritiek die afkomstig is uit zijn eigen evolutieidee. Ik 

heb dit idee een civilisatieproces genoemd. In dit stuk zal ik verklaren waarom ik dit zo 

benoem en hoe dit civilisatieproces er bij Nietzsche uitziet.  

 
Bij het woord ‘civilisatieproces’ denken we natuurlijk aan het werk van Elias Über den 

Prozess der Zivilisation, Sociogenetische und Psychogenetische Untersuchungen. 

Civilisatieproces slaat bij hem op een theorie van verandering inzake omgangsvormen. 

Bekend is Elias’ verwijzing naar Erasmus en meer bepaald het (zeden)boekje De civilitate 

morum puerilium. Hierin pint Erasmus de betekenis van het woord ‘civilitates’ vast als een 

bewuste zelfregulering in functie van sociale verwachtingen. Naar mijn mening is het 

belangrijke hierbij dat het een morele bijklank krijgt: Erasmus stelt dat het uiterlijke gedrag de 

uitdrukking is van het innerlijke van de mens! Hoe iemand zich gedraagt, geeft dus inzicht in 

wat voor een persoon die iemand is. Zoals we zullen zien wanneer we M bespreken – waar 

Nietzsche het historisch filosoferen als voor ons grof aanvoelend zal bestempelen –, duidt 

Elias onze houding tegenover bepaalde onderwerpen van het boekje van Erasmus op 

gelijkaardige wijze; ze lijken ongepast.  

 
“Maar dat is juist één van de problemen waar het in onze studie om gaat. […] Dat het voor 
ons pijnlijk is om over veel van Erasmus ter sprake gebrachte te praten of zelfs maar te horen 
praten, is een symptoom van dit beschavingsproces. […] Deze gewaarwordingen zijn een van 
de meest voorkomende aanleidingen voor mensen om het oordeel ‘barbaars’ of ‘onbeschaafd’ 
uit te spreken. (Elias, Deel I, p. 86)”19  
 
De essentie echter van het civilisatieproces is dat het een maatschappelijke dwang omvat die 

omgebouwd wordt tot zelfdwang.  Individuen interioriseren de maatschappelijke dwang tot 

gedragsregulatie zodat de gedragssturing meer uit zichzelf lijkt te komen. Door deze demping 

van de driften manifesteert zich een dynamiek van een toenemende psychologisering (en 

rationalisering). Het is dus omwille van deze omschrijving, waar gewenning een prominente 

rol speelt, dat ik Nietzsches evolutieopvatting als een civilisatieproces benoem. 
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“De onmiddellijke zelfwaarneming is verre van toereikend om onszelf te leren kennen: wij 
hebben geschiedenis nodig, want het verleden stroomt met honderden golven in ons voort; wij 
zijn immers niets méér dan datgene wat wij op elk willekeurig ogenblik van dit voortstromen 
gewaarworden. (VM, 223)” 
 
Drie elementen vormen het hart van het civilisatieproces bij Nietzsche: dwang, bewustzijn en 

macht. Het verloopt steeds volgens drie gelaagde procédés: 

 
 

hartstocht/gevoel/instinct 
 

gewenning/interiorisering/mening 
 

sedimentering 
 
 

                                                                      Fig. 2. 
 
Het begint bij de hartstochten waarna zich gewenning voordoet totdat dit door interiorisering 

zich sedimenteert. Voor Nietzsche zijn gevoelens erfelijk en gedachten niet. Gedachten20 

worden ons dus door opvoeding ingedrild. Gevoelens zijn op hun beurt echter niets 

oorspronkelijks: “[G]evoelens zijn niets uiteindelijks, oorspronkelijks, achter de gevoelens 

staan oordelen en waarderingen, die wij in de vorm van gevoelens (voorkeuren, antipathieën) 

hebben geërfd. (M, 35)” Via opvoeding worden oordelen en meningen overgebracht. 

Wanneer we hieraan wennen worden deze geïnterioriseerd. Deze gewenning neemt de vorm 

aan van een bewustzijn van macht. Bij dit proces van gewenning neemt de moraal dus een 

uiterst belangrijke rol in. Moraal houdt voor Nietzsche vooral drie functies in. Ten eerste dient 

ze het primaat van het nut van het collectieve. Moraal is een instrument om de maatschappij 

in stand te houden, zodat het de mens tot een radertje in de maatschappelijke machine wil 

kneden – ze wil een goede burger kweken. Dit doet ze door van gewenning gebruik te maken. 

Gewenning duidt Nietzsche als enerzijds geloof (nml. het aanwennen van geestelijke 

principes zonder grond (MAI, 226)) en opvoeding. Door opvoeding wordt een dwang op het 

individu bekomen zodat in dit individu mettertijd een gewenning aan deze dwang optreedt. 

Als derde punt vermeldt Nietzsche dat zo traditie gevormd wordt. Dit zijn traditionele vormen 

van handelingen of zede. De dwang van de zede die in het bewustzijn wordt gehouden, noemt 

hij de “[e]erste stelling van de civilisatie (M, 16).” 

 
Het civilisatieproces neemt bij Nietzsche dus volgende vorm aan: hartstochten, gevoelens of 

instincten leiden tot het vormen van meningen. Wanneer deze meningen verstarren verkrijgt 
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men overtuigingen.21 Overtuigingen zijn het geloof in een absolute waarheid (MAI, 630). 

Vervolgens sedimenteren deze zich dus tot hartstochten, gevoelens of instincten.  

 
“Zeer waarschjinlijk leven de afgelopen drie eeuwen in al hun culturele schakeringen en 
straalbrekingen ook in onze nabijheid nog voort: zij moeten alleen ontdekt worden. In 
sommige families, of soms zelfs in afzonderlijke mensen, liggen de lagen nog mooi en 
overzichtelijk boven elkaar: elders zijn er moeilijker te doorgronden verschuivingen van het 
gesteente. Ongetwijfeld heeft in afgelegen streken, in minder bekende bergdalen, meer 
ingesloten gemeensehappen, het eerbiedwaardig toonbeeld van een zeer veel oudere 
gevoelswereld gemakkelijker bewaard kunnen blijven en moet het hier opgespoord worden: 
terwijl het bijvoorbeeld onwaarschijnlijk is dat men in Berlijn, waar de mens uitgeloogd en 
gevoelloos ter wereld komt, zulke ontdekkingen zal doen. (VM, 223)”22  
 

Dit civilisatieproces dat als mechanisme van de geschiedenis functioneert, is, zoals reeds 

vermeld, wat ongeïdentificeerd is gebleven in menig onderzoek. Viroid Life van Keith Ansell 

Pearson vormt hier een typevoorbeeld van. In dit boek zegt Ansell Pearson terecht dat 

Nietzsches evolutieopvatting van cruciaal belang is. Ook blijft het hier niet bij, aangezien hij 

de invloed van een evolutionair paradigma in Nietzsches denken weet te localiseren tot zover 

terug als 1867! Dit is volledig terecht, want zoals we zullen zien, is GT (1872) een eerste 

poging tot weergave van zijn civilisatieproces.23 Een andere positieve opmerking in dit boek 

van Pearson, die het waard is om bejubeld te worden is dat hij Nietzsche terecht dichter bij 

Darwin plaatst dan bij Lamarck. Dit komt omdat Ansell Pearson zeer correct Kants 

bemerkingen over teleologie aanduidt als eerste sporen van een evolutionair paradigma in 

Nietzsches denken. In het vroege opstel De teleologie sinds Kant (1868) verzet Nietzsche zich 

tegen een uiterlijke teleologie en vindt dat er slechts over een innerlijke teleologie gesproken 

mag worden.24 Dit is een zaak die onderzoekers aan het Nietzsche-Wörterbuch ook terecht 

opgemerkt hebben:  

 
“N[ietzsche] verwendet ‘Entwicklung’ überwiegend im Sinne der Evolutionstheorien des 19. 
Jh.s zur Beschreibung nicht zielgerichteter Entstehungsprozesse, aber auch einer von innen 
heraus organisierend wirkenden Gestaltungskraft, die allerdings das Resultat eines zuvor 
geführten Kampfes zwischen unterschiedlichsten Kräften darstellt […]. (Alexander Zibis, 
Typoskript für das Nietzsche-Wörterbuch, p. 2)”  
 
Ansell Pearson zet Nietzsche dichter bij Darwin om te reageren op Kaufmann die Nietzsche 

in een Lamarckiaanse positie heeft geduwd. Niettegenstaande vinden we in Nietzsches 

filosofie elementen die sterk Lamarckiaans gelezen kunnen worden. In MA is het 

bijvoorbeeld nog niet duidelijk of Nietzsche nu een Lamarckist is of niet. In het Nietzsche-

woordenboek bij het onderdeel ‘Ontwikkeling’ probeert men dit op volgende wijze te 

verklaren:  
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“Der ‘Lamarckismus’ als Lehre von der Vererbung der Eigenschaften, die ein Organismus im 
Laufe seines Lebens erwirbt, welcher nicht mit der Lehre Lamarcks (Haupttheorie eines 
Vervollkommnungstriebes) gleichzusetzen ist. Spielt eine wichtige Rolle in N.s Überlegungen 
zur Entwicklung Dennoch kann man ihn nicht als Anhänger des einen oder anderen 
bezeichnen, denn er lehnt vor allem die Umwelt bzw. das ‘milieu’ als den alles bestimmenden 
Faktor ab. (Alexander Zibis, Typoskript für das Nietzsche-Wörterbuch, p. 19)”25 
 
Hoewel Ansell Pearson Nietzsche op correcte wijze dichter bij Darwin plaatst dan bij 

Lamarck, faalt hij dus anderzijds om een degelijke verklaring te geven van Lamarckiaanse 

elementen in zijn filosofie. Bovenstaande verklaring in het Wörterbuch slaagt er zodanig ook 

maar half in omdat het uiteindelijk geen verklaring geeft waarom we zulke elementen 

opmerken in Nietzsches filosofie. Benaderen we Nietzsches evolutieidee als een 

civilisatieproces dan wordt deze problematiek opgelost – of op zijn minst opgehelderd.  

 
“Anti-Darwin. – Wat de beroemde ‘strijd om het bestaan’26 betreft: deze lijkt mij voorlopig 
veeleer een beweerd dan bewezen feit. Er is weliswaar strijd, maar alleen bij uitzondering: het 
leven doet zich over het geheel genome niet als noodsituatie, als hongertoestand, maar veeleer 
als rijkdom, als overdaad, zelfs als absurde verspilling voor,– waar gestreden wordt, strijdt 
men om macht… Men mag Malthus niet verwarren met de natuur. – Gesteld echter dat deze 
strijd er is – en inderdaad, hij komt voor –, dan kent hij helaas een afloop die het 
tegenovergestelde is van wat de school van Darwin graag had gezien, en wat men wellicht 
met hen graag zou willen zien: namelijk een afloop die nadelig is voor de sterken, de 
bevoorrechten, degelukkige uitzonderingen. De soorten worden niet steeds volmaakter: de 
zwakken worden de sterken keer op keer de baas – want zij vormen de meerderheid, zij zijn 
ook slimmer… Darwin heeft niet aan de geest gedacht (–  dat is typisch Engels!), de 
zwakken hebben meer geest … Men moet geest nodig hebben om geest te krijgen, - men 
verliest hem wanneer men hem niet meer nodig heeft. […] Zoals men ziet versta ik onder 
‘geest’ omzichtigheid, geduld, list, pose, de grote zelfbeheersing en alles wat onder het 
begrip mimicry valt (tot dit laatste behoort voor een groot deel de zogenaamde deugd). ( GD, 
Verkenningen van een oneigentijds mens, 14)” 
 
Hier hebben we dus de vinger op de zere plek van het onderzoek gelegd en zien we waar het 

schoentje knelt. Nietzsche wijst immers natuurlijke selectie niet af, maar vindt dit te eng. 

Nietzsche breidt de louter darwiniaanse motor van de geschiedenis dus uit met een 

civilisatieproces … een geschiedenis van de geest (met als componenten dwang, bewustzijn 

en gewennennig).  

 

In het voorwoord van Viroid Life deelt Ansell Pearson ons mee dat zijn relatie tot Nietzsche 

problematisch is. Ik begrijp waarom. Ansell Pearson ziet dit mechanisme van de geschiedenis 

niet als aanwezig bij Nietzsche, bijgevolg vindt hij ‘fouten’ in Nietzsches denken die eigenlijk 

fouten van hemzelf zijn. Hij ziet in Nietzsches eeuwige wederkeer een hypothese die dienst 
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moet doen als een ander principe voor (darwiniaanse) selectie.27 Wat verderop lezen we 

volgende gedachte:  

 
“It is by no means clear that Nietzsche’s critique of Darwin is either coherent or convincing. 
In seeking an alternative conception of ‘selection’ and ‘value’ is Nietzsche not guilty of 
anthropomorphizing nature and life? […] If it is illegitimate to suggest that life and the 
universe manifest a desire or struggle for self-preservation, on what basis, and with what 
legitimacy, can Nietzsche claim that the fundamental essence of life is ‘will-to-power’? Is this 
also not an anthropomorphism? The real illegitimacy in Nietzsche’s ‘philosophicalbiology’ 
lies in his attempt in Beyond Good and Evil to employ the theory of will-to-power – here 
expressed as the view that ’exploitation’ (Ausbeutung) belongs to the essence of what lives as 
‘basic organic function’ – to legitimize an aristocratic radicalism (Nietzsche 1966: sections 
257, 259). This is as philosophically dubious and pernicious as the attempt of social 
Darwinism to derive social and political values from Darwin’s original theory of natural 
selection. It is curious that Nietzsche himself does not appear to recognize the predicament he 
is in. (Ansell Pearson, p. 105, 106)”  
 
Dit zijn geen milde beschuldigingen – wat dat zijn ze – die Ansell Pearson hier naar voren 

brengt. Ze zijn echter een gevolg van het feit dat hij de idee van een civilisatieproces niet 

opmerkt.28 Mocht ik kritieken op het darwinisme lezen zoals Nietzsche er uitte, zonder dat die 

criticus uiteindelijk zelf een mechanisme van de geschiedenis vermeldt, dan zou ik me ook 

ambigue ten opzichte van die filosoof opstellen.29 Niettemin is Ansell Pearson zo op een 

dwaalspoor geraakt en ziet inderdaad nog de bomen, die tezamen Nietzsches filosofie 

vormen, maar niet meer het bos. De weg kwijtgeraakt worden zijn uitlatingen in het verloop 

van het boek steeds vijandiger en meer en meer betwijfelbaar: 

 
“In neglecting to attend to these critical questions  Nietzsche has forgotten the earlier 
trenchant critique he had developed of David Strauss, in which he argued that any natural 
scientist or philosopher who sought to assert anything regarding the ethical and intellectual 
value of so-called laws of nature was guilty of an ‘extreme anthropomorphism’ that oversteps 
the ‘bounds of the permitted’ […]. Finally, it needs to be noted that the crucial section on 
historical method in the Genealogy of Morality, which in the Nachlass material of 1886-7 is 
labelled as’ contra Darwinism’ , is wholly ineffectual as a critique of Darwin’s theory of 
natural selection. (Ansell Pearson, p. 106)” 
 

Uiteindelijk beëindigt hij zijn hoofdstuk met een besluit waar ik me ten zeerste tegen verzet: 

 
“lt would appear that Nietzsche in upholding his ‘contra Darwin’ position, is fatally propelled 
back into that hangman’s metaphysics – of intentionality, of willing, of teleological 
purposiveness – that he was so keen to deconstruct and overcome. It would seem, in a final 
irony, as if Darwinian natural selection is far closer to being a doctrine of the ‘innocence of 
becoming’ than Nietzsche’s own celebrated and complicated theory of life as ‘will-to-power’. 
(Ansell Pearson, p. 107, 108)”  
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Onze benadering van Nietzsches evolutieopvatting werkt dus als richtingaanwijzer in 

Nietzsches filosofie, zodat we in staat zijn om door overerfbaarheid van intellectuele 

aanpassingen niet tot een Lamarckisme en dus een doelmatigheid in de geschiedenis te 

besluiten. Nu we alle begrippen (rudimentair) besproken hebben, zijn we genoeg voorbereid  

om aan het echte werk te beginnen. 
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Noten
                                                 
1 In MA gebruikt Nietzsche niet altijd tekort als oppositie tegen kracht. Hij gebruikt (nog) niet één enkele term 
die hij altijd in de betekenis van tekort gebruikt. Soms gebruikt hij macht (dat dan met zelfbehoud wordt 
gelijkgesteld), of angst, of zwakte e.d. Ik heb ter verduidelijking dan maar geopteerd om dit gebruik in MA aan 
de hand van ‘tekort’ weer te geven.  
2 Nietzsche zegt in GD immers letterlijk dat hij met zijn begrippenpaar apollinisch en dionysisch de esthetica 
heeft uitgebreid (GD, Verkenningen van een oneigentijdse mens, 10). Confer ook de openingszin van GT.  
3 Zo voel ik me bijvoorbeeld ongemakkelijk bij het lezen van het eerste deel van Landschappen van Nietzsche, 
omdat hier de link tussen kunstdrift en wereldbeschouwing onduidelijk is. Moest GT alleen maar over 
kunstdriften gaan dan zou ik de gelijkstelling van een kunstdrift met een wereldbeschouwing, die de vraag naar 
het bestaan moet kunnen beantwoorden, hoogstens problematisch vinden. “Dit probleem met horens dat voor de 
eerste keer in Die Geburt der Tragödie naar voren komt, is precies dat van de zin of de waarde van het bestaan. 
Also Sprach Zarathustra gaat er opnieuw in alle duidelijkkheid van uit. Reeds in de ‘Voorrede’ zegt Zarathustra: 
‘Ik wil de mensen de zin van hun bestaan (den Sinn ihres Seins) leren’ (KSA IV:  23 z: 321), of elders spreekt hij 
van ‘de zin der aarde (der Sinn der Erde)’ (KSA IV: 14 Z: 271). Nietzsche omschrijft Die Geburt der Tragödie 
als een soort evangelie, namelijk als een artiesten-evangelie (KSA XIII: 522). In dezelfde lijn bestempelt hij zijn 
Zarathustra als een vijfde evangelie (KSB VI: 327). Met beide boeken wil hij dus de mens een blijde boodschap 
brengen. (Oger, p. 48)” Wil men de levenshouding dus met de kunstdrift gelijkstellen dan moet men dit 
verantwoorden. 
4 Doorheen onze bespreking van GT zal dit aangetoond worden. Niettemin volstaat het hier om een aforisme te 
geven waar Nietzsche deze opvatting zelf letterlijk weergeeft: VM, 174. Hierin zegt Nietzsche dat de primaire 
taak van kunst ligt in het stileren van de mens, waarna pas de kunst van de kunstwerken komt. Dit komt overeen 
met onze lezing van GT; dat we zullen benaderen als de weergave van een civilisatieproces, waarbij de erin 
geformuleerde esthetica dus een secundaire plaats krijgt.  
5 Deze verklaring wordt gegeven bij de bespreking van Nietzsches subjectbegrip – zie 1.2. Zie ook 9. 
6 Hierbij moet ik opmerken dat in de Nederlandse vertaling steeds ‘geestelijke oefeningen’ als vertaling van 
‘exercices spirituels’ verschijnt. Dit is een onnauwkeurige vertaling, waardoor ik ‘geestelijke’ oefeningen steeds 
zal vervangen door ‘spirituele’ oefeningen. 
7 “Je n’ aime pas l’expression ‘pratiques de soi’ que Foucault a mise à la mode, et encore moins l’expression :  
‘écriture de soi’. Ce n’est pas ‘soi’ que l’on pratique, pas plus que ce n’est ‘soi’ que l’on écrit. On pratique des 
exercices pour transformer le moi. (Hadot, 2001, p. 153)” 
8 L’Histoire de la sexualité  is dus niet slechts wat Bullough erover zegt: “Foucault’s summation was easy to 
grasp, but was also simplistic history. Foucault, however, was simply not interested in history, in explaining how 
such assumptions developed, or in the reasons for them, but rather he was engaged in the process of constructing 
his own myths of the past, which might or might not be true and which, in my opinion, would help him to come 
to terms with his own homosexuality and to justify homosexuality itself. (Bullough, p. 292)” 
9 Een goede illustratie hierbij is dat Hadot Socrates als het eerste individu gaat karakteriseren ‘We zouden 
kunnen zeggen dat Socrates in de geschiedenis van het westerse denken het eerste individu is.’ (Hadot, 2005, 
p.82), terwijl Foucault dit bij Descartes situeert.  
10 Het vormt een beweging die Foucault bij Descartes als voltooid ziet. Hierbij merk ik op dat Nietzsche in GT 
ook Socrates aanduidt als een sleutelpersoon in die geschiedenis van een toenemende subjectconstructie. 
Nietzsche maakt tegelijk de nodige nuanceringen die aantonen dat Socrates de vertegenwoordiger is van een 
anti-Dionysische tendens die reeds lang voor hem bestond – cf. (GT, p. 91). In de figuur van Socrates kent deze 
tendens voor de eerste maal een ongekende vorm. Tekenen van deze continuïteit zien we in Nietzsches 
nuancering in het hoogtepunt van de Griekse tragedie. Hij brengt hier een onderscheid aan tussen een passieve 
held (bij Sophocles) en actieve held (bij Aeschylus), waarbij hij opmerkt dat de held van Sophocles in z’n 
passiviteit al naar Euripides begint te neigen – cf. (GT, p. 66,67).  
11 Ik maak deze enorme vereenvoudiging om slechts Nietzsches rijkheid van subjectopvatting te benadrukken en 
te verduidelijken. 
12 Dat het geen vaste kern is, vormt het feit dat instincten getemperd kunnen worden en desnoods mettertijd 
verdwijnen, of door interiorisering nieuwe instincten gesmeed kunnen worden. 
13 Herinner dat de eerste pool het onderwerp van deze scriptie is. 
14 In MA en M gebruikt Nietzsche hem als het typevoorbeeld voor Azië. 
15 Dit wordt bij de bespreking van MA verder uitgewerkt – cf. 4.2.5. 
16 Overeenkomstig moet ook de Übermensch als een cultuurconcept opgevat worden, en niet een sociaal 
darwinistisch, zoals Ansell Pearson zonder fout opmerkt (Ansell Pearson, p. 91).  
17 Nietzsche noemt ook Kant een Chinees. Waarom zal verder in dit werk behandeld worden. 
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18 Zie MacIntyre zijn After Virtue: “The rational and rationally justified autonmous moral subject of the 
eighteenth century is a fiction, an illusion; so, Nietzsche resolves, let will replace reason and let us make 
ourselves into autonomous moral subjects by some gigantic and heroic act of the will, an act of the will that by 
its quality may remind us of that archaic aristocratic self-assertiveness which preceded what Nietzsche took to be 
the disaster of slave-morality and which by its effectiveness may be the prophetic precursor of a new era. […] 
Hence Nietzsche’s prophetic irrationalism – irrationalism because Nietzsche’s problems remain unsolved and his 
solutions defy reason […]. (MacIntyre, p. 114)” Nehamas heeft in zijn artikel Nietzsche, modernity, aestheticism 
deze lezing weerlegd. Ook Andrew Jason Cohen heeft in In defense of Nietzschean genealogy op de 
onhoudbaarheid gewezen van de these die Nietzsche een irrationalisme verwijt. Nehamas behandelt in zijn 
artikel verder twee punten die de irrationele interpretatie van Nietzsche vormen. “This irrationalist interpretation 
of Nietzsche involves two further assumptions, both controversial: First, that Nietzsehe considers aesthetic 
judgment irrational and, second, that he reduces all judgments to aesthetic ones. (Nehamas, p. 229)”  
19 Cf. ook p. 239 en p. 345 van het eerste deel van Het Civilisatieproces. 
20 Over gedachten zegt Nietzsche het volgende: “-Wij drukken onze gedachten altijd met woorden uit die we bij 
de hand hebben. Of, om mijn hele verdenking tot uiting te brengen: wij hebben op elk moment uitsluitend die 
gedachte, waarvoor we woorden bij de hand hebben, die haar ongeveer weten uit te drukken. (M, 257)” 
Gedachten zijn dus “de schaduwen van onze evaringen, – donkerder, leger, simpeler dan deze. (FW, 179)” Ons 
bewuste denken staat bij Nietzsche gelijk aan talig denken. Het merendeel van ons denken verloopt dus 
onbewust – cf. “[D]enken is slechts een reageren van deze aandriften op elkaar […]. (JGB, 36)” Wat bewust tot 
ons komt, zal steeds enorm vereenvoudigd zijn omdat we het in taal moeten vatten. Dit gaat ook op voor onze 
gedachten, want “[z]elfs je gedachten kun je niet helemaal in woorden weergeven. (FW, 244)” 
21 In (MAI, 228) vult Nietzsche dit aan door te zeggen dat men door de gewenning aan meningen een vast 
karakter verkrijgt. 
22 Deze laatste zin komt overeen met wat Muchembled meedeelt doorheen zijn boek L’invention de l’homme 
moderne, waar hij op bepaalde geïsoleerde delen in de Pyreneeën wijst waar men tot het begin van de twintigste 
eeuw nog steeds niet met geld omging, maar alles regelde aan de hand van ruilhandel.  
23 Belangrijk bij Ansell Pearson is dat hij dit paradigma situeert in Nietzsches lezen van Kant m.b.t. de vraag van 
de teleologie (cf. noot 2, p. 86 van zijn Viroid Life). De behandeling van teleologie bij Kant heeft naar mijn 
mening enorme impact op Nietzsche gehad. In een bespreking van Nietzsches wil tot macht moet dit dus 
onderzocht worden. Dit behoort echter tot de tweede pool en maakt bijgevolg geen deel uit van dit onderzoek. In 
de volgende voetnoot raken we dit niettemin snel even aan. 
24 “De aanname van een dergelijke intelligente macht geschiedt (naar analogie van de menselijke ervaring: 
waarom kan er geen macht, dat wil zeggen natuur bestaan die onbewust het doelmatige schept: men denke aan 
het instinct der dieren. Dit is het standpunt van de natuurfilosofie. Men plaatst aldus het kennende niet meer 
buiten de wereld. […] Tenslotte is vanuit een strikt menselijk standpunt een oplossing mogelilk: die van 
Empedokles; bij wie het doelmatige slechts als een geval onder veel ondoelmatigs voorkomt.  (Waarheid en 
cultuur, p. 53, 54)” En: “Teleologie: interne doelmatigheid. […] Een externe doelmatigheid is een illusie. 
(Waarheid en cultuur, p. 55)” Of er een band is, en hoe deze dan gezien moet worden, tussen wat Nietzsche hier 
‘interne doelmatigheid’ noemt, en de ‘intentionaliteit’ zoals bij Brentano en Husserl uitgewerkt is, weet ik niet. 
Niettemin is het de moeite waard om dit eens van naderbij te bekijken, wat we in de derde pool zouden moeten 
doen. 
25 Op dit stuk valt niet veel aan te merken. Eén opmerking kan ik toch niet laten erbij te maken. Entwicklung 
wordt doorheen Nietzsches werk doordacht getraceerd. Het verwondert me daarom dat er aan de rol van 
ontwikkeling in GT geen aandacht besteed wordt. GT is immers de weergave van een civilisatieproces, alsook 
wordt ‘Entwicklung’ eenmaal vermeldt in de context van de ontwikkeling van het Duitse wezen – cf. XXIV: 
“[…] een blik op de ontwikkeling van de Duitse aard […]. (GT, p. 141)” Misschien is dit te wijten aan de 
overheersende opvatting dat Nietzsche in GT primair een esthetica beschrijft in plaats van een civilisatieproces. 
26 Nietzsche heeft ettelijke kritieken met betrekking tot het darwiniaanse zelfbehoud, maar wijst dit niet af! Hij 
bekritiseert de opvatting dat de drift tot zelfbehoud gelijkgesteld wordt aan de levensdrift in het darwinisme. 
“Zichzelf te willen behouden is de uitdrukking van een noodsituatie, een inperking van de eigenlijke 
fundamentele levensdrift, die op machtsuitbreiding uit is en bij dit streven vaak genoeg het zelfbehoud in twijfel 
trekt en opoffert. (FW, 349)” Het instinct tot zelfbehoud is een inperking van het leven – een soort 
uitzonderingstoestand. Het leven daarentegen karakteriseert zich door overvloed. Het is omwille van deze 
gelijkstelling van het leven aan een uitzonderingstoestand (de drift tot zelfbehoud) dat Nietzsche zich anti-
darwinistisch noemt. Dus omwille van die “onbegrijpelijk eenzijdige leer van de ‘strijd om  bestaan’. (FW, 
349)” Dit mag men in geen geval gelijkstellen met een afwijzen van het idee van zelfbehoud of natuurlijke 
selectie.  
27 “If man is the product of natural selection, the overman – considered as the future of evolution – will be the 
invention of a wholly different kind, and it is in the context of Nietzsche’s engagement with Darwin that we can 
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perhaps best understand his positing of the eternal return as promoting an alternative principle of selection to be 
placed in the service ‘of strenght (and barbarism!!)’ […]. (Ansell Pearson, p. 101).”    

28 En dit is ietwat eigenaardig want hij komt zeer dicht in de buurt: “If we admitted that the popular Darwinian-
Malthusian view of life predominates in nature, then it would be necessary to acknowledge that history proves 
the theory wrong, for, in the case of man, it is not the ‘strong’ , active type that has flourished but the weak, 
reactive type. Nietzsche argues that we can only account for such a perverse history of the animal ‘man’ in terms 
of the evolution of the ‘mind’ (Geist) (the weak have become strong through cunning, patience, diligence, self-
control, mimicry, etc.: in short, through morality). It is only on the level of history and culture that the triumph of 
the Darwinian-Malthusian view of life as a general economy of nature can be accounted for, and it is precisely 
such a ‘history’, that of man and of morals, that Nietzsche sketches in his genealogy of morality. (Ansell 
Pearson, p. 100)” 
29 Ik heb dit gevoel van ambiguïteit bijvoorbeeld bij het lezen van Husserl – misschien omdat ik er te weinig van 
gelezen heb. 
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2. De geboorte van de tragedie (GT)  
 

Naar mijn mening beseft Nietzsche ten volle en expliciet wat zijn ‘filosofische doel’ is, als  

hij  JGB1 aan het schrijven is. Vanaf dit moment spreken we van Nietzsche die opstaat (ook 

qua stijl) als ‘grote filosoof’. JGB wordt gepubliceerd in 1886. Opmerkzaam moeten we dus 

zijn, wanneer we zien dat Nietzsche omstreeks deze periode (1885-1886) nieuwe 

voorwoorden schrijft voor zijn vroegere boeken.2  

 
Een laatste inleidende opmerking betreffende GT, in het perspectief van Nietzsches hele 

oeuvre, is dat ik denk dat na GT Nietzsche zich vooral op twee vlakken van gedachten gaat 

zuiveren. Enerzijds zijn opvattingen over kunst en wetenschap. Deze hangen in GT 

onlosmakelijk samen – wat aan Schopenhauers invloed (en de hele Romantische idee) te 

wijten is, als de idee dat kunst verder reikt dan wetenschap; “Misschien is de kunst zelf een 

noodzakelijk correlaat en supplement van de wetenschap? (GT, p. 92)” Anderzijds Nietzsches 

besef dat hij het Dionysische niet in christelijke, Schopenhaueriaanse, of Kantiaanse 

bewoordingen kan weergeven. We zullen nu even kijken wat Nietzsche over dit laatste te 

zeggen heeft, daarna zullen we die relatie van kunst en wetenschap in GT nader bekijken. 

 

Betreffende GT moeten we dus opmerken dat Nietzsche in heel het nieuwe voorwoord niets 

anders doet dan dit boek in de lijn van JGB te brengen (cf. de bespreking van het voorwoord). 

Zo ook – met de twee bovengenoemde punten in gedachten – zegt hij: “Om de Geburt der 

Tragödie (1872) recht te doen, zal men het een en ander moeten vergeten. (EH, De geboorte 

van de tragedie, 1)”3 De reden waarom er veel van dit boek vergeten moet worden, is omdat 

Nietzsche het Dionysische weer wil verwoorden (na de Grieken), maar dat hij hiervoor de 

verkeerde taal kiest. Hij omschrijft het levensbevestigende, in de taal van het 

levensontkennende, van het hristendom – en hieruit volgend in de taal van Schopenhauer4 en 

Kant. Daarom dat hij in zijn nieuwe voorwoord van GT zegt dat hij eigenlijk een grove fout 

heeft gemaakt in dit boek, namelijk “dat ik toen nog niet de moed (of de bescheidenheid) had 

om me voor zulke eigen opgaven en waagstukken ook in elk opzicht een eigen taal te 

veroorloven, – dat ik moeizaam probeerde met aan Schopenhauer en Kant ontleende formules 

vreemde en nieuwe waarderingen uit te drukken, die fundamenteel ingingen tegen de geest 

van Schopenhauer en Kant, evenals tegen, hun smaak! […] Hoe anders sprak Dionysus tot 

mij! (GT, p. 25, 26)” 
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Zoals we reeds vermeldden komt Nietzsche expliciet tot het besef van zijn filosofische 

project tijdens het schrijven aan JGB. Nietzsche keurt GT uiteindelijk dus niet af – ondanks 

dat het een enorm problematisch boek is – omdat hij het in z’n filosofisch project kan 

plaatsen: “De twee beslissende vernieuwingen van het boek zijn het eerste het begrijpen van 

het dionysische fenomeen bij de Grieken: het geeft de eerste psychologie [levenshouding] 

ervan [...]. Het andere is het begrijpen van het socratisme [...]. [...] ‘Redelijkheid’ tegen 

instinct. ‘Redelijkheid’[Vernünftigkeit] tot elke prijs als gevaarlijke, als 

levenondermijnende grootheid! (EH, p. 68)” Bij dit citaat maak ik snel de opmerking dat we 

hier de tegenstelling tussen overvloed en tekort al opmerken, als Dionysisch 

(levensbevestigend, overvloed) tegen het Socratisme (levensontkennend). Deze 

argumentatievorm vinden we terug in heel het werk van Nietzsche – zoals reeds gezegd.  

 

In Nietzsches herontdekken van het Dionysische, dat hij in GT kenbaar wil maken, speelt de 

kunst een belangrijke rol, want Nietzsche wil zijn herontdekking weergeven door de kunst als 

voorbeeld te nemen. Hij wil dus een civilisatieproces bij de Grieken aantonen door dit via het 

bestuderen van hun kunst, te benaderen. “Men kan aan de hand van de Griekse literatuur laten 

zien door welke krachten de Griekse geest tot ontplooiing kwam, hoe hij op verschillende 

wegen belandde en wat hem verzwakte. (WS, 114)” Dankzij deze weergave van zijn 

geschiedenis aan de hand van de kunst slaagt Nietzsche er uiteindelijk in een eenheid te zien 

tussen de Duitse muziek vanaf Bach, en de Duitse filosofie met als hoogtepunt Kant die de 

begrensdheid van het socratische intellectualisme aantoonde, zodat het onstuitbare optimisme 

dat vanaf Socrates zal heersen een halt toegeroepen werd. Hierbij aansluitend merken we even 

op dat wanneer Nietzsche het in dit boek dus heeft over de grootsheid van de Duitse muziek 

en de Duitse filosofie, dit niet zozeer vanuit nationalistisch5 oogpunt is, doch vanuit dat van 

de kunst. Alsook betrekt Nietzsche het Dionysische en Apollinische op het hedendaagse niet 

om nationalistische redenen, alsof de Duitse cultuur en geen andere de enige opvolger kan 

zijn van de Griekse tragedie, maar als een uitdrukking van hoop, dat het Dionysische in die 

bepaalde regio kan terugkeren – alle voortekenen zijn er immers (cf. de muziek, en de 

filosofie met vooral Kant). Dit is de reden waarom Nietzsche het hier over een Duitse cultuur 

heeft in relatie met de wedergeboorte van de tragedie. 

 
“We herinneren ons hoe het de geest van de Duitse filosofie, stromend uit dezelfde bron door 
Kant en Schopenhauer gelukte de tevredenheid met het bestaan van het wetenschappelijk 
Socratisme te vernietigen door de grenzen daarvan te bewijzen. Dit bewijs vormde de 
inleiding tot een oneindig veel diepere en ernstiger beschouwing van ethische vragen en van 
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de kunst, die wij precies de in begrippen gevatte Dionysische wijsheid  kunnen noemen. (GT, 
p. 119)” 
 
Ik hanteer de term ‘levenshouding’ dus ook omdat het zulke misverstanden als Nietzsches 

nationalisme om er maar één te noemen, kan ophelderen:  “Waarheen wijst dit mysterie van 

de eenheid van Duitse muziek en Duitse filosofie anders dan naar een nieuwe bestaansvorm 

[…]. (GT, p. 119)” In dit citaat zien we aldus waarom Nietzsche een nieuw voorwoord 

schreef voor GT en zegt dat het boek een paar mankementen heeft, doch dat het boek 

niettemin trouw blijft aan zijn centrale stelling: het Dionysische. Vanuit de optiek van een 

levenshouding zien we dat Nietzsche in GT geen aspiratie heeft voor enige suprematie van het 

Duitse ras, doch dat hij in die regio van de wereld voortekenen ziet van een cultuur die komaf 

kan maken met de tot dan heersende levenshouding van het Socratisme. Voortekenen die hij 

duidt als een heropstanding van het Dionysische – een nieuwe bestaansvorm, een nieuwe 

levenshouding.  

 

Het is dus noodzakelijk het Dionysische en Apollinische groter te zien dan louter twee 

kunstdriften – wie dit niet doet mist veel van GT. Zo zal men het feit missen dat in GT al een 

civilisatieproces ontwikkeld wordt. Benaderen we GT als een boek waar alleen maar een 

esthetica geformuleerd wordt dan ontsnapt ons de link tussen dit werk en de er op volgende 

werken – namelijk in de eerste plaats Nietzsches evolutieidee. 

 

2.1. Voorwoord (Poging tot zelfkritiek)  
 

Nietzsche noemt zijn nieuwe titel voor GT ‘Griekse cultuur en pessimisme’ [Griechenthum 

und Pessimismus] en zegt in EH: “‘Griekse cultuur en pessimisme’: dat zou een 

ondubbelzinniger titel zijn geweest [...] (EH, p. 67)” in plaats van GT. In het nieuwe 

voorwoord tracht Nietzsche dus duidelijk te maken wat hij nu als boodschap in GT wou 

overbrengen. Hij vertelt ons aan het begin van zijn nieuwe voorwoord dat zijn gedachten over 

de ‘Grieken’ de kern van zijn boek vormen. Vanuit het concept levenshouding kunnen we dus 

begrijpen waarom deze Grieken hem zo intrigeren en waarom hij ze als volgt karakteriseert:  

“Een intellectuele voorkeur voor wat hard, huiveringwekkend, kwaad en problematisch is 

aan het bestaan, die voortkomt uit welzijn, overvloed aan vitaliteit, uit volheid van bestaan? 

Bestaat er misschien een lijden aan de overvloed zelf? (GT, p. 19)” Belangrijk hierbij is ook, 

en cruciaal voor wat ik wil duidelijk maken, dat Nietzsche het dus niet alleen maar over twee 

kunstdriften heeft, doch dat dit gaat om levenshoudingen:“Men kan raden op welke plaats 
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hiermee het grote vraagteken betreffende de waarde van het bestaan gezet is. Is pessimisme 

noodzakelijk het teken van neergang, […] van vermoeide en verzwakte instincten ? […] 

Bestaat er een pessimisme uit kracht? (GT, p. 19)” Nietzsche geeft dus een andere invulling 

van pessimisme dan de louter gangbare6 en vertelt ons dat de Grieken door hun beter lijden 

dan eender elk ander volk … net overgaan tot de affirmatie van het leven. ‘Pessimisme’ wordt 

dus gebruikt in de betekenis van tekort of overvloed. Nietzsche maakt in zijn gehele werk 

gebruik van pessimisem uit kracht, uit overvloed zoals we bij de Olympische Grieken 

aantreffen, en pessimisme uit zwakte, uit tekort zoals in het christendom. De gehele 

doelstelling van GT wordt in het voorwoord dus mooi samengevat – waarbij we het verschil 

opmerken tussen het pessimisme van de oude Grieken, en het pessimisme vanaf Socrates: 

 
“Uitdagende dapperheid van de scherpste blik, die naar het angstaanjagende verlangt, als naar 
een vijand, een waardige vijand, waaraan hij zijn krachten beproeven kan? waarvan hij leren 
kan wat ‘angst’ is? Wat betekent de tragische mythe, juist bij de Grieken in hun beste, 
sterkste, dapperste tijd? Wat het monsterachtige fenomeen van het Dionysische? En wat de 
tragedie, daaruit geboren? – En anderzijds: dat waaraan de tragedie stierf, het Socratisme in 
de moraal, de dialectiek, de bescheidenheid en lichtvoetigheid van de theoretische mens – is 
niet juist dit Socratisme een teken van neergang, uitputting, verzieking, van tot chaos 
ontbonden instincten [der anarchisch sich lösenden Instinkte]? […] En de wetenschap zelf, 
onze wetenschap – ja wat betekent eigenlijk de wetenschap, gezien als symptoom van het 
leven? Waartoe, erger nog, vanwaar – alle wetenschap? Wel? Is wetenschappelijkheid dan 
soms alleen maar een angst, een vlucht voor het pessimisme? Een subtiel verweer tegen – de 
waarheid? (GT, p. 19, 20)”   
 

Waarom deelt Nietzsche ons in dit voorwoord mee dat zijn denken over de Grieken de kern 

vormt van GT, wanneer het doel van zijn filosofie het Dionysische is?7 De reden hiervoor is 

dat het unieke aan de oude Grieken is dat ze Apollinisch zijn8  – zodat er sprake is van enige 

subjectvorming, in tegenstelling tot de barbaren die niet (veel) verschillen van dieren. Dit is 

uniek omdat de Grieken zo in staat zullen zijn het Dionysische via het Apollinische te 

beleven. Het hoogtepunt hiervan wordt het samenwerken van deze driften in de Griekse 

tragedie. Het socratische intellectualisme is op zijn beurt een breuk, een ware dooddoener van 

het Dionysische en Apollinische in hun betekenis zoals ze waren voor dit socratische 

intellectualisme opkwam.9 Het is dus belangrijk er op te duiden dat Nietzsche het einde van 

de Griekse tragedie – het einde van het samengaan van het Dionysische en Apollinische – als 

een zelfmoord bestempelt – een “gevolg van een onoplosbaar conflict […]. (GT, p. 74)” Deze 

zelfmoord behelst dat het Apollinische komt samen te vallen met het socratische 

intellectualisme en dat dit Apollinische dus overgaat in louter theoretische bespiegelingen. 

Het levende, het Al; het Dionysische, wordt door het socratische intellectualisme ontkend. 



  24 

Men kan tegenover het Dionysiche niet meer wagen dan dit ontkennen; het is immers het 

leven, het Al – het is niet uit te roeien. Zo wordt dankzij Socrates een traditie in gang gezet 

die levensontkennend is, maar het voordeel heeft dat de subjectconstructie van het individu 

meer en meer uitgebouwd wordt. Vanwege dit levensontkennende aspect ziet Nietzsche vanaf 

Socrates – en zeker vanaf Plato – deze levensontkennende levenshouding als overheersende 

levensrichting10 tot op de dag dat hij GT aan het schrijven is en zijn herontdekking van de 

liefde tot het leven, van het Dionysische, wil proclameren. Dit laatste vormt de reden waarom 

Nietzsche zichzelf tegen het voorhoofd stoot en zich in het nieuwe voorwoord en EH als het 

ware excuseert voor zijn romantiek, dat hij ‘hoop’ koesterde dat er een nieuwe synthese 

tussen het Apollinische en Dionysische zou plaatsvinden – namelijk dankzij de Duitse 

cultuur: “Alleen beleven wij de grote hoofdtijdperken van de Helleense beschaving in 

omgekeerde volgorde. (GT, p. 120)” Namelijk van het Socratische intellectualisme met haar 

optimisme welk Kant een halt heeft weten toe te roepen, naar de wederontdekking van 

Nietzsche zelf (of misschien denkt de jonge Nietzsche eerder dat Wagner dit herontdekt 

heeft), zodat er sprake kan zijn van een “wedergeboorte van de tragedie (GT, p. 120)”.  

 
Bekijken we het boek als alleen maar gaande over kunstdriften, dan zou GT dus moeten 

eindigen bij XVI. Daarentegen begint Nietzsche “over het Duitse wezen […] te raaskallen 

[…]. (GT, p.26)” Vanuit de optiek van het Dionysische en Apollinische als levenshoudingen 

bekeken, is Nietzsches doortrekken van zijn bemerkingen over de Griekse kunst naar zijn 

huidige tijd dus beter te begrijpen: omdat hij richting wil geven aan zijn huidige tijd.11 

Bijgevolg is het niet verwonderlijk dat Nietzsche GT in EH Hegeliaans noemt, en het véél te 

romantisch vindt omdat hij het over “het ontwaken van de Dionysische geest en de 

wedergeboorte van de tragedie (GT, p. 121)” in zijn eigen tijd heeft, zodat hij tot het volgende 

oproept: “Ja, mijn vrienden, geloof met mij aan het Dionysische leven en aan de 

wedergeboorte van de tragedie. De tijd van de Socratische mens is voorbij. (GT, p. 123)” 

 

Nu zullen we het tweede punt, de relatie tussen wetenschap en kunst, dat we daarstraks 

aanhaalden, nader bekijken. Hoe dan met de kunst? Als de esthetica een secundaire rol krijgt 

– wat is hier dan net de betekenis van? Nietzsches zelfspot over zijn kunstopvatting in GT, die 

hij aanduidt met ‘die artiestenmetafysica’, valt duidelijk op te merken. Deze houding nemen 

we ook waar in zijn commentaar op een enkele zin in GT waar hij zegt dat “slechts als 

esthetisch fenomeen het bestaan en de wereld gerechtvaardigd kan zijn. (GT, p. 23 en p. 50)” 

Bij dit zinnetje heb ik twee opmerkingen te maken. Ten eerste moeten we opmerken dat in dit 
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citaat ‘gerechtvaardigd’ van groot belang is, omdat al het leven berust op schijn, waardoor we 

kunnen besluiten dat ‘gerechtvaardigd’ hier slaat op ‘levensbevestigend’. Leven als kunst mag 

niet verkeerdelijk begrepen worden op een of andere kunstenaarsinterpretatie van een 

esthetisch leven waar elke daad een esthetische is. Ik verzet me niet tegen de mogelijkheid om 

het leven in te richten als kunstenaar – levenskunst – aangezien dit een cruciale gedachte bij 

Nietzsche vormt. Ik verzet me slechts tegen zulke12 (postmoderne) misvattingen. “Als 

esthetisch fenomeen is het bestaan voor ons nog altijd verdraaglijk, en door de kunst is het 

oog en de hand en vooral het goede geweten gegeven, om ook van onszelf een dergelijk 

fenomeen te kunnen maken. (FW, 107)” Het citaat uit GT hangt dus samen met de 

problematiek van schijn en waarheid, waarbij het hier gaat om een tegenstelling tussen het 

levensbevestigende (kunst) en het levensontkennende (wetenschap).13 “[W]ant alle leven 

berust op schijn, kunst, illusie, zienswijze, de noodzaak van het perspectief en van de 

dwaling. (GT, p. 24)”  

 
Ten tweede vind ik de verklaring van dit zinnetje in het Nietzsche-Wörterbuch wat 

onnauwkeurig. “In GT entwirft N. Seine ,Artisten-  Metaphysik’, die eine ,aesthetische 

Rechtfertigung des Daseins und der Welt’ (GT Verstuch 5 1.17; GT 22 1.140 u.ö.; Kunst) 

zum Ziel hat. (Nietzsche-Wörterbuch, dionysisch/apollinisch, p. 621)” Op p. 635 wordt 

terecht een verwantschap tussen  Nietzsches artiestenmetafysica en Schopenhauers 

opvattingen opgemerkt. Men vergeve me volgende muggenzifterij, maar de iets specifiekere 

verklaring wordt echter nergens gegeven. Nietzsches artiestenmetafysica wijst op (de 

Schopenhaueriaanse opvatting) dat de kunst verder gaat dan de wetenschap. Een esthetische 

rechtvaardiging van de wereld is dus een exponent van de artiestenmetafysica en mag er niet 

volledig mee gelijkgesteld worden. Anders wordt de inherente oppositie met de wetenschap 

vergeten. Zoals reeds vermeld is dit een van de punten die Nietzsche na GT opnieuw zal 

overdenken – zodat we in MA uiteindelijk een soort overschatting van de wetenschap kunnen 

opmerken, als tegenreactie op zijn eerder overschatting van de kunst. Dit vormt dus de reden 

waarom Nietzsche ons met betrekking tot zijn artiestenmetafysica, die we “arbitrair, zinloos, 

fantastisch [mogen] noemen … (GT, p. 24)”, probeert bij te brengen dat we deze 

kunstopvatting niet moeten zien als iets dat onze smaak moet bederven bij het lezen van GT. 

Want, volgens hem, blijft dé kern die in GT aanwezig is, ondanks zulke jeugdzondes, trouw 

aan de hoofdgedachte van GT: “[H]et wezenlijke eraan is dat ze alreeds een geest verraadt, 

die zich eens, elk gevaar riskerend, teweer zal stellen tegen de morele uitleg en zingeving van 
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het bestaan. Hier hoort men misschien de eerste aankondiging van een pessimisme aan gene 

zijde van goed en kwaad […]. (GT, p. 24)”  

 
Nietzsche acht het daarenboven probleemloos om vanuit het Dionysische over te stappen naar 

de moraal – iets wat me niet zo probleemloos oogt moest het Dionysische louter een 

kunstdrift zijn. Niettemin neemt Nietzsche deze stap in het voorwoord: “ [L]aten we er het 

zwaarste probleem nog maar aan toevoegen! Wat betekent beschouwd vanuit het perspectief 

van het leven, – de moraal? … (GT, p. 23)” Deze stap oogt ons dus een logische stap vanuit 

de benadering van het Dionysische en Apollinische als levenshoudingen14. Ziet men het 

Dionysische en Apollinische echter als alleen maar kunstdriften, dan is de overgang van de 

bespreking van deze kunstdriften en de Griekse tragedie naar de moraal plots, en slechts 

problematisch te verantwoorden – er is dan immers een ‘artiestenmetafysica’ voor nodig om 

van kunstdriften naar moraal te geraken.  

 
“Moraal? - wel? Is niet de moraal een ‘wil tot ontkenning van het leven’ , een heimelijke 
vernietigingsdrift, […] een begin van een einde? … En dus het gevaar aller gevaren? Tegen 
de moraal keerde zich toen, met dit problematische boek, mijn instinct, dat een instinct wilde 
zijn ter verdediging van het leven, en daartoe vond het een principiële tegenleer uit en een 
tegenwaardering van het leven, een puur artistieke, een antichristelijke. (GT, p. 23)” 
 
‘Artistieke’, alsook de ‘tegenleer’ moeten we dus lezen zoals daarnet opgemerkt – namelijk 

als ‘levensbevestigend’. “Hoe die te noemen? […] wie kent de naam van de antichrist – 

[…] de naam van een Griekse god: ik noemde haar Dionysisch. – (GT, p. 23)” 

 
Doch alle uitweidingen en reeks inleidende opmerkingen die ik hier reeds maakte even 

buiten beschouwing gelaten, wil ik bovenal accentueren dat Nietzsche met zijn nieuw 

voorwoord, expliciet GT in lijn van zijn filosofisch project zet: “Maar los van alle overijlde 

verwachtingen en verkeerde toepassingen op de directe actualiteit, waarmee ik toen mijn 

eerste boek bedierf, blijft het grote Dionysische vraagteken stevig overeind staan […]. 

(GT, p. 26)” 

2.2. Geboorte van de Tragedie of Griekse cultuur en pessimisme  
 

Nietzsches opvattingen over de tragedie zijn voor ons niet zo belangrijk: hoe het Apollinische 

zich tot een beeldende kunst en het Dionysische tot een muzikale verhoudt e.d., is niet ons 

interessepunt. Ondanks de mooie omlijning van de begrippen Apollinisch en Dionysisch bij 

Nietzsche kan er toch een misverstand opduiken. Dit kan de te nauwe omschrijving van deze 

twee begrippen zijn. Bijvoorbeeld zoals het Apollinische als de droom en het Dionysische als 
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de roes. Ik verzet me ten stelligste tegen deze verbluffend arme definiëring van het 

Apollinische en Dionysische, omdat het gebruik van roes en droom in heel Nietzsches werk 

(dus ook in GT) nooit van strikt consequente aard is. Laten we dus kijken hoe Nietzsche het 

Apollinische en het Dionysische definieert – zodat we ook trouw kunnen blijven aan deze 

betekenissen wanneer we ze in relatie met Nietzsches latere werken behandelen. 

 

2.2.1. Het Apollinische in GT 

 

Zoals reeds gezegd deelt Nietzsche ons zijn herontdekking van de Dionysische 

levenshouding mee via het voorbeeld van de kunst. De eenvoudigste reden waarom Nietzsche 

dit doet is te vinden in zijn (toenmalige) opvattingen over kunst (cf. supra). De meest 

belangrijke voor ons is zijn mening dat schijn noodzakelijk is voor het leven. Het is als het 

ware de mogelijkheidsvoorwaarde waardoor we leven kunnen. En alle kunst is schijn; vandaar 

dat Nietzsche in het nieuwe voorwoord van GT het over het artistieke heeft als 

levensbevestigend – als antichristelijk. “De hogere waarheid, de volmaaktheid van dit soort 

toestanden – in tegenstelling tot de moeizaam te begrijpen werkelijkheid van alledag –, 

evenals van de in de slaap en de droom helend en helpend aanwezige natuur, hebben hetzelfde 

symbool als de waarzeggende kunst en in het algemeen de kunsten waardoor het leven 

mogelijk en waardevol wordt. (GT, p. 33)” 

 

Van alle karakteriseringen die Nietzsche geeft van het Apollinische is er één voor ons van 

groot belang, namelijk diegene die het meest voorkomt: de associatie van het Apollinische 

met het individuele, met het individu. “Men zou zelfs Appollo het sublieme godenbeeld van 

het principium individuationis kunnen noemen uit wiens gebaren en blikken tot ons al de lust 

en wijsheid van de ‘schijn’ met haar schoonheid spreekt. (GT, p. 33)” Het Apollinische 

associeert hij vooral met het individu (principium individuationis) en het denken: “[…] 

Apollo, als de god van de vormgevende kracht, is tevens de waarzeggende god. […] Het is de 

grensstellende gematigdheid, het vrijzijn van alle wilde aandriften […]. (GT, p. 33)” 

 

En: 

 

“Deze vergoddelijking van de individuatie kent […] slechts één gebod: het individu , dat 

wil zeggen het zich houden aan de grenzen van het individu, de maat in Helleense zin. […] 
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Als ethische god eist Apollo van de zijnen maat en om zich daaraan te kunnen houden, 

zelfkennis. […] Zelfverheffing en overmaat worden beschouwd als […] eigenschappen uit de 

voor-Appollinische tijd […] de wereld van de barbaren. (GT, p. 43)” 

 

Het Apollinische moet dus op bovenstaande wijze gedefinieerd worden – als het principium 

individuationis. In The Eternal Dioysus wordt het principium individuationis gelijkgesteld 

met de gebeurtenis van het losrukken van de mens uit zijn oorspronkelijke eenheid met de 

natuur: “As we can read in Die Geburt der Tragödie, the laceration of Dionysus proves for 

Nietzsche that the true nature of suffering lies in the fact that one is torn loose from ‘das Ur-

Eine’, the originary unity between humans and nature – put into philosophical terms: the 

principium individuationis. (Biebuyck, Praet, Vanden Poel, p. 57)” Dit is een onvoorzichtige 

opmerking aangezien het principium individuationis voor de individualiteit staat. Het lijden 

aan de verloren eenheid tussen mens en natuur mag men niet met het principium 

individuationis gelijkstellen, aangezien het een gevolg is van de individualiteit – het duidt dan 

een gevolg van het principium individuationis aan en niet het principe zelf. 

 

Laten we de term principium individuationis even naderbij bekijken. Aangaande de invloed 

van Schopenhauer in GT heb ik al opgemerkt dat deze vooral Nietzsches opvatting over kunst 

en wetenschap omvat. Niettemin zien we hier het gebruik van een Schopenhaueriaanse term, 

wat voor velen voldoende is om te besluiten dat GT de neerslag is van een leerling van 

Schopenhauer. Niets is minder waar omdat – denk aan het voorwoord – Nietzsche dit begrip 

in een andere betekenis gebruikt dan Schopenhauer.15 Schopenhauer gebruikt de term 

principuum individuationis om naar de scholastische traditie te verwijzen: 

 
“Gelet op dit laatste zal ik tijd en ruimte – met gebruikmaking van een term die ik ontleen aan 

de goede oude scholastiek – het principium individuationis noemen, en ik verzoek de lezer dit 

eens en voor altijd in zijn geheugen te prenten. Want het is uitsluitend door middel van tijd en 

ruimte dat datgene wat in essentie en begripsmatig één en hetzelfde is, niettemin als 

verschillend, als veelheid naast en na elkaar verschijnt. Tijd en ruimte vormen dus samen het 

principium individuationis, het onderwerp van zoveel gepieker en onenigheid onder de 

scholastici […]. (Schopenhauer, p. 201)” 

 

 Schopenhauer vertelt ons, door zijn betekenis van het principuum individuationis, dat het 

deze sleutel was die men vanaf Aristoteles zocht en benaderde door het begrip materie. Hij 
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stelt het prinicpium individuationis dus gelijk met ruimte en tijd. Zelfs al is deze term dus 

‘Schopenhaueriaans’, toch is de link met Kant zeer duidelijk. Naar mijn mening valt veel van 

wat men bij Nietzsche ‘Schopenhaueriaanse invloed’ noemt, terug te traceren naar Kant. Zo 

zie ik zelfs bij Nietzsches wil tot macht een mooie lijn vanaf Leibniz (De Monadologie), via 

Kant (Kritik der Urteilskraft), over Schopenhauer (Wereld als wil en voorstelling), naar 

Nietzsche. Daarom dat ik meen dat we het concept wil tot macht het best te kunnen opvatten 

zoals in de hedendaagse cybernetica, waar men met (toenemende) controleniveaus en 

feedbacklussen werkt.16 Het idee immers dat Schopenhauer en Nietzsche verbindt, is niet 

zozeer ‘de wil en de voorstelling’, als inspiratie voor het Apollinische en Dionysische – 

hiervoor acht ik Schiller een grotere inspiratiebron dan Schopenhauer (cf. voetnoot 24) –, 

maar het idee van de objectivatietrappen van de wil, waar een zekere teleologie van belang 

is.17  

 

Nietzsche trekt de betekenis van de overgenomen term principium individuationis dus nog 

verder door dan Schopenhauer ten opzichte van Kant al deed. Hij definieert het niet meer als 

slechts de kenvormen (ruimte en tijd) van het individu, maar als individu – en dus als het 

denken. Hierdoor wordt de link met levenshouding direct duidelijk, omdat het Apollinische 

niet zomaar ‘voorstelling’ is – of ‘droom’ – maar in hoofdbetekenis ‘individu’.  

 
Tegenover dit principium individuationis plaatst Nietzsche het Dionysische: 

 
“[W]anneer hij plotseling zijn greep op de kenvormen van de verschijnselen verliest, 
doordat het op de een of andere manier lijkt alsof de stelling dat alles een grond heeft 
uitzonderingen toelaat. Wanneer we dit afgrijzen in verband brengen met de zalige verrukking 
die bij dezelfde inbreuk op het principium individuationis opstijgt uit het binnenste van de 
mens, ja uit de natuur zelf, dan krijgen we zicht op het wezen van het Dionysische. […] 
Onder de bekoring van het Dionysische sluit het verbond van mens en mens steeds nauwer 
aaneen. Maar dat niet alleen: ook viert de vervreemde, vijandelijke of onderworpen natuur 
weer het feest van de verzoening met haar verloren zoon, de mens. Nu is de slaaf vrij man. 
Nu worden alle starre, vijandige grenzen doorbroken, die nood, willekeur, of 
‘onbeschaamde mode’ opgericht hebben tussen mens en dier. (GT, p. 33, 34)” 
 
In het Nietzsche-Wörterbuch wordt het Apollinische goed gedefinieerd en komt overeen met 

de omschrijving die we zonet naar voren brachten.18 Het Dionysische wordt echter iets te vrij 

weergegeven.  

 
“Der griechische Gott Dionysus (so die Schreibweise beim frühen N.; Abkürzung: D1 – 
genauer: Dionysos Zagreus, d.i. Dionysos nach seiner Zerreißung durch die Titanen, die 
Leiden mit sich bringt: vgl. GT 10 1.72; Reibnitz 1992 260f; Willers 1988 96) steht in GT für 
,das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als das ewig Leidende und Widerspruchsvolle’ (GT 4 
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1.38), für den ,ewigen Urschmerz, de[n] einzigen Grund der Welt’, für ,de[n] ewigen 
Widerspruch, de[n] Vater der Dinge’ […]. (Nietzsche-Wörterbuch, p. 635)”  
 
De functie van het Wörterbuch is de weergave van belangrijke termen in Nietzsches filosofie 

samen met een relaas over de betekenis(sen) waarin hij deze termen formuleert. Zoals we 

reeds gezien hebben geeft Nietzsche ook het Apollinische weer als de waarheidzeggende. 

Hoewel ik meen dat men in het Wörterbuch de betekenis van het Apollinische voldoende 

gespecificeerd heeft, is dit bij het Dionysische niet het geval. De betekenis van het 

Dionysische in het Wörterbuch is vooral die van het Oer-ene. Wanneer ze vervolgens het 

Dionysische weergeven in een zelfde omschrijving die ook voor het Apollinische opgaat, 

vervalt elke verklarende kracht. Naar mijn mening is dit een gevolg van het feit dat het 

Apollinische en Dionysische enkel als kunstdriften benaderd worden, zodat men beide 

concepten slechts tracht te definiëren in het perspectief van deze kunstdriften. Maar dit 

perspectief is te arm aangezien het om levenshoudingen gaat – waar de kunstdriften maar een 

onderdeel van zijn.19  Het Apollinische moet gedefinieerd worden als het individu. Het 

Dionysische als het subjectloze of chaos.  

 

 2.2.2. Het Dionysische in GT 

 

Het Dionysische is dus datgene dat “ het subjectieve in zelfvergetelheid [doet] laten 

verdwijnen. (GT, p. 34)” Nietzsche stelt in GT het leven, het Al (het Oer-Ene) gelijk met het 

Dionysische – wat hij ook als chaos karakteriseert. Wanneer nu het individu de volheid van 

het leven niet kan vatten, wanneer zijn kenvormen tekort schieten om de chaos van het leven 

te begrijpen, wanneer de kunstenaar niet meer in de chaos tekenen kan om deze begrijpbaar te 

maken, dan, zegt Nietzsche, zijn we bij het Dionysische aangekomen. Het Dionysische 

definieert hij dus als het identiteitsloze: “Onder de bekoring van het Dionysische sluit het 

verbond van mens en mens steeds nauwer aaneen (GT, p. 34)” – want er is geen identiteit 

meer. “De mens is geen kunstenaar meer, hij is kunstwerk geworden. In de huiver van de 

roes openbaart zich het kunstgeweld van heel de natuur, tot hoogste zaligheid van het Oer-

Ene. (GT, p. 35)” De mens creëert geen vormen meer: hij tekent niet meer in de chaos om 

deze begrijpbaar te maken, maar is zelf een vorm van leven, een instantie in de constante 

stroom geworden.20  
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Over de betekenis van het Dionysische bij de vroege en late Nietzsche zegt het Wörterbuch 

dat hét verschil de idee van wil tot macht is. “Entscheidend für eine Neubestimmung von 

d[ionysisch] beim späten N. dürfte die Herausbildung seiner Hypothese vom Willen zur 

Macht sein, die 1884 im Z im veröffentlichen Werk erstmals klar formuliert wird […]. 

(Nietzsche-Wörterbuch, p. 643)” Dat men de verwantschap tussen wil tot macht met het 

Dionysische opmerkt is volledig terecht. Nietzsche is echter in GT al van mening dat de 

wereld chaos is. Omdat hij deze opvatting over de aard van de wereld in GT nog niet 

gespecificeerd heeft tot de gedachte van de wil tot macht, mag men echter niet de wil tot 

macht aanduiden als datgene wat de vroege en de latere Dionysus van elkaar scheiden. Wil tot 

macht zit altijd al in het Dionysische, omdat het een wereldbeeld van chaos is, bijgevolg is het 

geen geldig criterium om de vroege van de latere Dionysus te scheiden. 

 

2.2.3. De geschiedenis van GT 
 
“[W]enden we ons tot de Grieken om te trachten erachter te komen in welke mate en tot op welke hoogte deze 
kunstdriften van de natuur bij hen ontwikkeld waren. (GT, p. 36)” 
 

Nietzsche deelt de oudere Helleense geschiedenis onder in vier artistieke stadia: 

1. Het ijzeren tijdperk: Titanenstrijd en volksfilosofie 

2. Homerische wereld door verspreiding van Apollinische schoonheidsdrang; zodoende 

naïeve pracht 

3. Dionysische dat weer binnendringt waardoor de naïeve pracht verzwolgen wordt 

4. Dorische kunst en wereldbeschouwing 

Hierna komt als vijfde periode de Griekse tragedie en als zesde, die een breuk is met alle vijf 

voorgaande, de periode van het Socratisme. 

 

2.2.3.1. Het tijdperk van de Titanen 

 
Vooreerst maakt Nietzsche ons duidelijk dat een “enorme kloof […] de Dionysische Griek 

scheidt van de Dionysische barbaar […]. (GT, p. 36)”21 Dit verwondert ons niet vanuit de 

optiek dat Nietzsche een civilisatieproces wil weergeven, aangezien het unieke aan de 

Grieken het Apollinische is. Hierdoor zijn ze in staat het Dionysische esthetisch te ervaren: 

“Pas bij hen [de Grieken] komt de natuur tot artistieke jubel; pas bij hen wordt de 

verscheuring van het principium individuationis een artistiek fenomeen. (GT, p. 37)” De 

individualiteit (het principium individuationis) wordt dus doorbroken, wat natuurlijk vooreerst 
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een individualiteit moet vooronderstellen. Aangezien het Apollinische als individualiteit 

gekenmerkt moet worden en het unieke aan de oude Grieken het Apollinische is, is hieraan 

dus voldaan. Het spel van de twee kunstdriften is een spel tussen enerzijds de natuur, het 

wrede instinctieve leven – zoals de dieren – en anderzijds tussen een stilering of civilisering – 

een vergeestelijking. Het Dionysische is, zoals gezegd, het leven; de zich anarchistisch 

botvierende instincten. Maar doordat de oude Grieken een zeker subjectbegrip hebben – dat 

de andere volkeren niet hebben22 – is bijgevolg de ‘Dionysische Griek’ niet hetzelfde als de 

‘Dionysische barbaar’.23 

 

Het stadium van de Titanen is de aanduiding van de periode van het barbarendom bij de 

Grieken. Wanneer we alleen het Titaanse tijdperk beschouwen en de latere culturele fasen 

buiten beschouwing laten, stemt ons wel tot verwondering dat Nietzsche in het Dionysische 

een onderscheid maakt. Het Dionysische dat het instinctmatige, het subjectloze is, is op een of 

andere manier toch anders bij de Griek dan bij eender welke andere barbaar. Aangezien het 

Dionysische betekent dat de mens een kind van de natuur is – de mens als beest –,  moet het 

Dionysische overal, bij alle volkeren ter wereld, hetzelfde zijn. Nietzsche echter maakt in dit 

oorspronkelijke Dionysische, waar mens en dier vrijwel gelijk aan elkaar zijn, een 

onderscheid: tussen de Dionysische barbaar en de Dionysische Griek. Vanuit de eerdere 

omschrijving door Nietzsche van het Dionysische als Oer-ene is dit dus een irrelevant 

onderscheid, waardoor het  een veelzeggend teken is dat hij hier wel een onderscheid 

aanbrengt.  

 
Wat is hier dus de betekenis van? Het Dionysische subjectloze niveau waar ieder één is met 

de natuur, schijnt bij de Grieken anders te zijn dan bij eender welk ander volk. Dit is 

natuurlijk geen fout in Nietzsches project, maar de vraagstelling is interessant omdat 

Nietzsche verder niet meer op dit onderscheid ingaat. We ontwaren hier, wat ik noem; een 

romantisch postulaat. Het romantisch postulaat houdt in dat Nietzsche zelfs bij de Grieken als 

barbaren een soort rudimentair subjectbegrip postuleert. Hij poneert blijkbaar de 

aanwezigheid van een soort nucleus van de Apollinische beweging, die leiden zal tot het besef 

van de zwaarte van het bestaan. We zien aan de hand van dit romantisch postulaat24 dat 

Nietzsche duidelijk schatplichtig is aan de traditie van de westerse wijsbegeerte betreffende 

het subjectdenken. Nietzsche is een erfgenaam van het onderscheid lichaam (of stof) en ziel 

(of geest). Het romantisch postulaat is dus een teken dat ons tot bij een dieper fenomeen 

brengt. Uiteindelijk brengt dit postulaat ons dus bij een dieper fenomeen. Nietzsche gebruikt 



  33 

het onderscheid Apollinisch en Dionysisch omdat hij het nodig heeft. Hij wil een 

civilisatieproces schetsen en maakt gebruik van de conceptuele hulpmiddelen die de westerse 

wijsbegeerte hem verschaffen. Hij opposeert vervolgens het Dionysische (lichaam, instincten) 

aan het Apollinische (individu, geest). Zonder dit onderscheid kan Nietzsche zijn geschiedenis 

niet formuleren. Hoe kan zoiets als een lichaam en een geest echter samengaan? In het 

traditionele denken wordt dit meestal opgelost door de geest of de ziel een bovenaardse 

oorsprong toe te kennen. Nietzsche – in de lijn van Schopenhauers atheïsme – verzet zich 

tegen zulke oplossing en staat dus voor de opdracht om een verklaring te geven voor het feit 

dat de mens zoiets als een lichaam én een geest heeft. In GT lost hij dit op … door geen 

oplossing te geven. Hij postuleert gewoonweg een spoor van een subjectbegrip bij de Grieken 

dat kon openbloeien tot onze (hedendaagse) Europese subjectconstructie. Hier ligt tevens de 

verklaring waarom Nietzsche in zijn latere werk niet meer over het Apollinische spreekt. 

Doordat hij het traject van MA, M (en FW) doorlopen heeft, waarbij hij ondertussen zijn 

evolutieidee gespecificeerd heeft, is hij vanaf JGB in staat om de oppositie ‘Apollinisch 

tegenover Dionysisch’ te laten vallen. Hij heeft het niet meer nodig. Het is een beweging die 

noodzakelijk samenhangt met zijn civilisatieproces. Nietzsche wil namelijk het proces van 

vergeestelijking uit een maatloze wereld weergeven, terwijl ‘vergeestelijking’ de 

mogelijkheid tot maat houden inhoudt. In GT ziet hij geen oplossing voor dit vraagstuk. In 

JGB wel; in de aristocratische gemeenschappen vindt hij dit sluitende puzzelstuk – wat hij in 

GM door het concept van het ‘blonde beest’ zal omvatten. Het is frappant dat vervolgens in 

JGB het Dionysische terug vermeldt wordt, terwijl Nietzsche sinds GT erover stil zweeg. Na 

GT, tot aan JGB, spreekt Nietzsche alleen nog van het Apollinische – in het tweede deel van 

MA. In GT had Nietzsche het Apollinische nodig maat te verklaren in een wereld van 

chaos.Wanneer Nietzsche in JGB het probleem, waar hij in GT het romantisch postulaat voor 

moest postuleren, oplost, verdwijnt de nood voor het Apollinische. In JGB zien we vervolgens 

dat het Dionysische het Apollinische geïncorporeerd heeft.25 

 

Het Nietzsche-Wörterbuch heeft ook op correcte wijze deze integratie van het Apollinische 

in het latere Dionysische opgemerkt. Een kleine spaak in het wiel vormt echter de datering. 

  
“Wie die N.-Forschung allgemein hervorhebt (z.B. Reibnitz 1992 342, Djurić 1985 267), 

tritt Dionysos (Schreibung mit ,os’) nach längerer Pause erstmals wieder 1886 in JGB 
nachdrücklich in Erscheinung, und zwar in neuer Gestalt, als ,Philosoph’ (JGB 295 5.238). 
Die Anfänge einer Neubestimmung von Dionysos und dionysisch, zu D2 und d2, lassen sich 
aber schon früher beobachten. (1) In FW 370 wird ,der dionysische Gott und Mensch’ als der 
,Reichste an Lebensfülle’gekennzeichnet, der ,in Folge eines Ueberschusses von zeugenden, 
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befruchtenden Kräften’ ,aus jeder Wüste noch ein üppiges Fruchtland zu schaffen im Stande 
ist’ (FW 370 3.620). ,Dionysisch’ wird hier nicht mehr nur mit ,Zerstörung’ verbunden 
sondern mit einier Überfülle schaffender Kraft. (2) Vorstufen zu ‘JGB 295 sind im NL bereits 
für ,April/Juni 1885’ nachweisbar (NL 34[181] 11.482; NL 34[182] 11.483; NL 34[201] 
11.489). (Nietzsche-Wörterbuch, p. 642, 643)”  

 
Het aforisme FW 370 waarnaar verwezen wordt, vormt geen voorganger van het fragment in 

JGB. FW wordt in 1882 gepubliceerd. Op dat moment omvat FW vier delen. In 1886 wordt 

JGB gepubliceerd – op vijf augustus om exact te zijn. In oktober 1886 is Nietzsche pas aan 

het schrijven aan wat het vijfde boek van FW zal worden. De eerste vier boeken eindigen met 

aforisme 342. Aforisme 370 bevindt zich dus in het vijfde boek van FW en kan daarom 

onmogelijk tot een voorganger van aforisme 295 van JGB gedoopt worden. 

 
Om terug naar Nietzsches behandeling van de Titaanse periode te gaan zou ik daarom als 

hypothese der consistentie daarom de Dionysische Griek willen gelijkstellen met de Titanen. 

Ik zie anders het nut van het gebruik van een tijdperk der Titanen niet aangezien het 

Dionysiche overal hetzelfde is.26 Op deze manier verwijst die gelijkstelling naar het 

romantisch postulaat. Natuurlijk moeten we ons er van bewust zijn dat Nietzsche met GT niet 

alleen maar filosofische doelen had. Hij had ook filologische doelen vooropgesteld en met 

name het willen verklaren van het ontstaan van de Griekse tragedie, waardoor hij 

periodiseringen moest maken en culturele stadia moest aanduiden bij de Grieken – omdat het 

nu eenmaal een verhaal over de Grieken is. Toch vind ik het interessant op te merken dat zelfs 

bij de Griekse barbaren Nietzsche een nuancering aanbrengt in het Dionysiche ten voordele 

van de Grieken, terwijl deze strikt genomen niet nodig is. Het Titanentijdperk duidt dan de 

Griekse barbaren aan.27 Doch hiermee heeft Nietzsche niet verklaard waarom dan net de 

Grieken in staat zullen zijn tot het Apollinische … en geen ander volk – in het Dionysische 

zijn we immers allen gelijk. Ik denk dat het dus verwijst naar een cruciale gedachte van 

Nietzsche die hij in zijn gehele werk vasthoudt: de idee dat het Westers (Europees) 

subjectbegrip anders is dan bijvoorbeeld het Chinese of Indiase.28  

 

Aangezien Nietzsche zich enerzijds over het onderscheid tussen de Dionysische Griek en 

barbaar niet dieper inlaat en anderzijds het tijdperk der Titanen29 een ietwat eigenaardige 

positie en uitwerking krijgt toebedeeld, stel ik dus voor de Dionysische Griek gelijk te stellen 

aan het tijdperk der Titanen. 
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2.2.3.2. De Homerische wereld 

 
Betreffende de langzame overgang van het eerste culturele stadium naar het tweede, zegt 

Nietzsche:“We kunnen ons deze gang van zaken zo voorstellen, dat uit de oorspronkelijke 

terreurorde van de titaanse goden, door de Apollinische schoonheidsdrang, met langzame 

overgangen de vreugdeorde van de Olympische goden ontwikkeld werd, zoals rozen 

ontluiken aan doornige struiken. (GT, p. 40)” Het tijdperk der Titanen is het tijdperk van het 

Griekse barbarendom waar de Griekse barbaar toch al een soort subjectbegrip bezit. Hierdoor 

komen deze oude Grieken tot de volkswijsheid van het besef van de zwaarte van het leven, 

welk Nietzsche illustreert met de sage van Koning Midas en de wijze Silenus (p. 39). Door 

een verdergaande subjectconstructie, dus: door een zich verder doorzettende Apollinische 

drang, krijgen we de creatie van de Olympus te zien. Het is een teken van vergeestelijking om 

de ellende van het bestaan te kunnen verdragen en het instinctmatige leven aan te kunnen.30  

“De Griek kende en voelde de kwellingen en verschrikkingen van het bestaan: om toch te 

kunnen leven moest hij voor dit bestaan het scherm oprichten van de droom van de 

Olympische schittering. (GT, p. 40)” Het eerste culturele stadium houdt het besef in van de 

zwaarte en ellendigheid van het bestaan waartoe de Griekse volkswijsheid concludeerde. Om 

deze harde waarheid te kunnen verdragen zien we het ontstaan van de Olympische 

godenwereld. Het is dus een gevolg van “[h]et geweldige wantrouwen jegens de titanische 

machten van de natuur[…]. Om te kunnen leven moesten de Grieken, uit diepste ellende, deze 

goden scheppen. (GT, p. 40)” 

 

Van belang is dat het hier dus om een geschiedenis van weerstand gaat. Het Apollinische 

ontwikkelt zich steeds verder, zich opstellend tegenover de instincten:“[D]at het Dionysische 

en het Apollinische, in elkaar steeds weer opvolgende geboorten en elkaar, wederzijds 

versterkend, het Helleense wezen beheerst hebben. (GT, p. 44,45)”Nietzsche illustreert dit 

proces van weerstand aan de hand van het voorbeeld van de muziek:  

 
“Schijnbaar was de muziek al bekend als Apollinische kunst, maar dan alleen, om precies te 
zijn, als de golfslag van het ritme, waarvan de beeldende kracht gebruikt werd voor de 
uitbeelding van Apollinische toestanden. De muziek van Apollo was Dorische architectuur 
in tonen […].  Behoedzaam is juist dat element, als onapollinisch, weggehouden, dat het 
karakter van de Dionysische muziek en dus de muziek überhaupt uitmaakt: het ontroerende 
geweld van de toon, de universele stroom van het melos en de onvergelijkbare wereld van de 
harmonie. (GT, p. 38)” 
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 “Met een verbijstering die daarom des te groter is omdat zich ermee de huiver vermengde, 

dat dit alles hem toch wezenlijk zo vreemd niet was, ja, dat zijn Appollinisch bewustzijn deze 

Dionysische wereld slechts als een sluier voor hem verhulde. (GT, p. 38)” Van uiterst belang 

is dat Nietzsche hier spreekt over bewustzijn! In M – het boek waar Nietzsche zijn 

evolutiegedachte zal specificeren en voltooien aan de hand van het principe ‘macht’ – 

gebruikt hij ook bewustzijn om het civilisatieproces aan te duiden.31  

 
“‘Titanisch’ en ‘barbaars’ vond de Appollinische Griek ook de uitwerking die het Dionysische 
op hem had. Tegelijkertijd kon hij echter niet verhelen dat hij innerlijk verwant  was met de 
omlaag gestorte Titanen en heroën. Nog meer moest hij ervaren: zijn hele bestaan met al 
zijn schoonheid en matiging berustte op een verborgen ondergrond van lijden en weten. 
Door het Dionysische werd  hem dat weer onthuld. (GT, p. 44)” 
 
En: 
 
“Als tenslotte dit soort driften [van de Dionysische barbaar] uit de diepste wortels van de 
Helleense culturele identiteit analoge driften losbraken: vanaf dat moment beperkte de 
werking van de Delfische god [Apollo] zich ertoe zijn gewelddadige tegenstander [Dionysos] 
diens vernietigende wapens uit de hand te nemen door zich op het juiste moment met hem te 
verzoenen. (GT, p. 36)”  
 

2.2.3.3. Het Dionysische dat weer binnendringt 

 
“Apollo kon niet zonder Dionysus leven! Het ‘titanische’ en ‘barbaarse’ was tenslotte net zo 
noodzakelijk als het Apollinische! (GT, p. 44)” 
 
En: 
 
“Silenus’ wijsheid schreeuwde tegen de lichtvoetige Olympiërs: wee! wee! Het individu met 
al zijn grenzen en maten ging onder in Dionysische toestanden, zichzelf en de Apollinische 
geboden vergetend. […] En zo werd overal waar het Dionysische doordrong het Apollinische 
opgeheven en vernietigd. (GT, p. 44)” 
 

2.2.3.4. Dorische kunst en wereldbeschouwing 

 
Het Dionysische dringt dus met vernietigende kracht het Apollinische terug binnen. De 

tegenreactie hierop is dat in deze periode het Apollinische zich strenger gaat opstellen: 

 

“Maar even waar is het, dat waar de eerste stormloop tegengehouden werd, het aanzien en de 
majesteit van de Delphische god zich strakker en dreigender uitten dan ooit. De Dorische staat 
en de Dorische kunst kan ik namelijk alleen verklaren als een continu legerkamp van het 
Apollinische. Slechts in de situatie van onophoudelijk verzet tegen het titaans-barbaarse 
wezen van het Dionysische konden een zo koppig-stugge, met bolwerken omgeven kunst, 
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een zo militaristische en straffe opvoeding, een zo wrede en meedogenloze staat van langere 
duur zijn. (GT, p. 44)” 
 

2.2.3.5. De tragedie 
 
“Als op deze manier, door de strijd van deze twee vijandige principes, de oudere Helleense geschiedenis 
uiteenvalt in vier grote artistieke stadia, dan voelen we ons nu gedwongen verder te vragen naar het laatste 
niveau van dit worden en streven […]. (GT, p. 45)” 

 
Na deze vier periodes, die periodes van continue weerstand tussen het Apollinische en 

Dionysische zijn, duidt Nietzsche de opkomst van een nieuw tijdperk. Het is een periode waar 

het Apollinische en Dionysische samenwerken. Nietzsches eigenlijke theorie over de tragedie 

is niet ons doel, zodat dat we deze niet zullen belichten; ons doel is immers de 

evolutiegedachte doorheen Nietzsches werk aan te tonen. Ik sta mezelf hier wel even toe een 

zijsprong te maken naar het volgende citaat: 

 
“Wij beweren echter dat de tegenstelling van het subjectieve en het objectieve volgens welke 
als volgens een criterium ook Schopenhauer nog de kunsten indeelt, helemaal niet thuishoort 
in de esthetica, omdat het subject, het willende en slechts persoonlijke doelen najaagende 
individu, niet anders gedacht kan worden dan als tegenstander van de kunst, nooit als 
oorsprong ervan. (GT, p. 49)” 
 

Ik haal dit citaat aan omdat het me toelaat een mogelijk misverstand te kunnen ophelderen. 

Misschien heeft men tot hier toe met enige wrevel gelezen aangezien ik het over een 

civilisatieproces bij Nietzsche heb en Nietzsche dus toedicht een subjectbegrip centraal te 

stellen. Dit laatste kan iemand misschien ongemakkelijk doen voelen, omdat dit citaat me 

vooreerst blijkt tegen te spreken (want Nietzsche verzet zich tegen het subject), maar vooral 

omdat Nietzsche bekend staat als de filosoof die de dood van het subject afkondigde. Hierbij 

kan ik wederom stellen dat deze laatste opvatting onnauwkeurig is. Nietzsche is tegen een 

subject als bron van daden etc – in JGB zal hij de visie van een subject als oorsprong van 

handelingen een grammaticaal vooroordeel noemen. Dit wil echter niet zeggen dat Nietzsche 

een subjectfilosofie afwijst en bij voorbaat al volledig afkeurt. Nietzsche is absoluut niet 

gekand tegen een subjectnotie die het subject als resultante benadert – als schijn. Zoals we al 

weten vat Nietzsche het Ik overeenkomstig op: als een illusie. Ter verduidelijking dus deze 

uitweiding, omdat onder invloed van vele zogenaamde postmoderne benaderingswijzen, 

Nietzsche te vaak als een razende gek – met hamer in de hand – naar voren wordt gebracht die 

zich tegen elke subjectnotie verzet en ons alleen nog maar over het onbestaan van het subject 

wil horen praten. 
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 Om terug te keren naar Nietzsches bespreking van de tragedie is vooral het onderscheid 

tussen passief en actief voor ons van wezenlijk belang. Dit is een nuancering in de Griekse 

tragedie die Nietzsche aanbrengt om de doorlopende evolutie van het Apollinische naar het 

Socratische intellectualisme aan te duiden – hoewel het Socratisme natuurlijk een 

fundamentele breuk is met het Dionysische en Apollinische. In de tragedie werken het 

Apollinische en Dionysische samen. Naar mijn mening houdt het onderscheid dat Nietzsche 

aanbrengt, in dat er in de tragedie een vorm is die, hoewel het Apollinische en Dionysische 

samenwerken, in hoofdtoon Apollinisch is en een vorm die in hoofdtoon Dionysisch is. Het 

slaat op de aard van de helden die in het tijdperk van de tragedie voorkomen. De tragedie van 

Sophocles is bijgevolg een waar de hoofdtoon meer Apollinisch is, omdat zijn held een 

passieve held is – cf. IX. Bij de held van Sophocles is “in zijn puur passieve houding zijn 

hoogste activiteit bereikt […]. (GT, p. 65, 66)”  

 

“Tegenover de glorie van de passiviteit, wil ik nu de glorie van de activiteit stellen. Door deze 
glorie wordt Aeschylus’ Prometheus omstraald. (GT, p. 67)” De held van Aeschylus is een 
actieve held, zodat het werk van Aeschylus in hoofdtoon Dionysisch is. “Wie deze binnenste 
kern van de Prometheus-sage verstaat – namelijk de noodzaak van het vergrijp voor het 
Titanisch strevende individu – die moet ook het on-Apollinische in deze voorstelling voelen. 
(GT, p. 69)” 
 
En:  
 
“De Titanische drang om als het ware de Atlas van het individuele te worden, en dit met brede 

rug hoger en hoger, verder en verder te dragen, is het gemeenschappelijk kenmerk van het 

Prometheïsche en het Dionysische. (GT, p. 70)” 

 

Vanuit de optiek dat Nietzsche een civilisatieproces wilt weergeven in GT komt ons dit 

aangebrachte onderscheid niet zo duister over. We hebben reeds gewezen op het feit dat 

Nietzsche zijn civilisatieproces moet weergeven aan de hand van de termen Apollinisch en 

Dionysisch, omdat hij nu eenmaal in lijn ligt van een traditie die haar overpeinzingen over de 

mens steeds in de vorm van ziel en een lichaam heeft gedaan. Nietzsche had het Apollinische 

dus nodig om naar het denken (geest of ziel) te verwijzen en het Dionysische voor het 

lichamelijke. Wanneer Nietzsche in de tragedie dus een actieve en een passieve held aanduidt, 

wordt de betekenis hiervan voor ons duidelijk. De passieve held is passief omdat hij een 

primair denkende held is. De actieve held is actief omdat hij primair een agerende held is.   

Ook de gevolgen die Nietzsche aan dit onderscheid knoopt duiden erop dat hij een 

evolutieidee aanhangt. Nietzsche zet immers Socrates en Euripides op één lijn met Sophocles 
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(cf. infra)! Maar nog belangrijker: “De Titanische kunstenaar had het trotse geloof dat hij 

mensen kon scheppen[…]. [D]e stugge trots van de kunstenaar – dat is de inhoud en de ziel 

van Aeschylus’ dichten, terwijl Sophocles in zijn Oedipus begint te preluderen op het 

overwinningslied, van de heilige. (GT, p.68)” Dit laatste zijn geen onbeduidende woorden: 

Nietzsche merkt bij de passieve held van Sophocles op, dat deze begint te preluderen op de 

heilige. Nietzsche kenmerkt de heilige (in MA) als het hoogtepunt van vergeestelijking (cf. 

MAI, 234).32 De heilige vormt voor hem een typevoorbeeld van de mens zonder maat, die een 

dergelijk doorgedreven vergeestelijking doorvoert, dat al het lichamelijke ontkend wordt. Wat 

verder in GT duidt hij een gevolg van de actieve held aan als de “basis […] van de 

pessimistische tragedie […]. (GT, p. 69)” Dit betekent: “Het heroïsch streven van het individu 

naar het algemene, de poging de ban van de individuatie te doorbreken en zelf wereldwezen te 

zijn, doet het individu het oerconflict dat in de dingen verborgen zit zelf ervaren, dat wil 

zeggen het vergrijpt zich en draagt zijn leed. (GT, p. 69)”  

 
Wat hier dus van belang is, is dat Nietzsche aan de passieve en actieve held in de tragedie 

ook conclusies knoopt die zich niet louter tot de tragedie beperken – wat wederom duidt dat 

het om levenshoudingen en een civilisatieproces gaat.  

 

2.2.3.6. Het Socratische intellectualisme 

 
“Maar met even grote stelligheid kan beweerd worden dat tot aan Euripides Dionysus nooit 
opgehouden is de tragische held te zijn, en dat alle beroemde figuren van het Griekse toneel: 
Prometheus, Oedipus enzovoort alleen maar maskers zijn van de oorspronkelijke held 
Dionysus. (GT, p. 70)” 
 

Is dit begin van X geen tegenspraak met wat we zonet concludeerden? Namelijk dat er als 

het ware een passieve held (bij Sophocles) en een actieve held (bij Prometheus) in de tragedie 

is? Nee – het wijst zelfs sterker op het punt dat ik duidelijk wil maken. De these die ik 

betreffende GT aanhang is dat het Dionysische het leven is en het Apollinische de 

individualiteit. Met de term civilisatieproces wil ik op een toenemende (complexer wordende) 

subjectconstructie wijzen, waarbij het Apollinische als het individuatiebegrip zich verder 

ontwikkelt in continue weerstand met het Dionysische als instincten (als dat wat elke 

individualiteit doorbreekt). Na verloop van tijd wordt er een complexiteit bereikt waardoor het 

Apollinische niet zozeer in continue weerstand met het Dionysische voort moet, doch als het 

ware alleen verder kan als een ruimte van louter theoretisch bespiegelen – dit is het 

Socratisme. Bijgevolg wordt het leven, het Dionysische ontkend. Als Nietzsche in dit citaat 
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dus duidt op het feit dat in de tragedie alle helden maskers van Dionysos waren, dan 

benadrukt hij dat het Apollinische nog niet in een Socratisme overgegaan is. Hij beklemtoont 

dat het Apollinische dus levensbevestigend is, doordat het in continue weerstand met het 

Dionysische staat – tot aan Euripides; de trawant van Socrates!  

 
“De Griekse tragedie is anders te gronde gegaan dan alle oudere, verwante kunstvormen. Zij 
stierf door zelfmoord, gevolg van een onoplosbaar conflict […]. Deze doodstrijd van de 
tragedie wordt gestreden door Eurpides. De latere kunstvorm staat bekend als de nieuwere 
Attische komedie. (GT, p. 74)” 
 

2.2.3.6.1. Overgang van het Apollinische naar Socratisme  

 
Deze zesde periode is een breuk met de voorgaande vijf, omdat hier de toeschouwer op het 

toneel wordt gebracht. “De vijfde stand, die van de slaven, komt nu aan de macht, in elk geval 

wat betreft denkwijze. Als er nu überhaupt nog sprake is van ‘Griekse lichtvoetigheid’ dan is 

het de ‘lichtvoetigheid’ van de slaaf, die niets zwaars voor zijn verantwoording nemen kan, 

niets groots [kan] nastreven […]. (GT, p. 76)” De breuk tussen de zesde en de voorgaande 

perioden situeert zich in het feit dat nu een andere levenshouding33 naar voren komt: “Wat 

zich nu in het volle licht onthult als de stijl van Euripides is dit: het oorpsronkelijke en 

almachtige dionysische element wegsnijden uit de tragedie en haar zuiver en alleen 

opbouwen uit niet-Dionysische kunst, zede en wereldbeschouwing. (GT, p. 79)”34  

 
Bij Euripides eindigt dus het spel tussen het Dionysische en Apollinische – cf: “En omdat jij 

Dionysus verlaten had, daarom verliet ook Apollo jou. (GT, p. 73)” Dus: “Hoe verhoudt zich 

nu Euripides’ werk tot dit ideale Apollinische drama? (GT, p. 81)” Wat is de verhouding 

tussen het Socratisme en het Apollinische? Want Euripides verdrijft het Dionysische van het 

toneel, maar is in persoon absoluut niet de moordenaar van de tragedie. Hij is immers ook 

maar een masker van de nieuwe levenshouding die we zien opduiken: “Dionysus was al 

verdreven van het tragisch toneel en wel door een demonische macht die door middel van 

Euripides sprak. Ook Euripides was in zekere zin alleen maar een masker. De godheid die 

door hem sprak was niet Dionysus en ook niet Apollo, maar een nieuwe, pasgeboren demon: 

Socrates. Dit is de nieuwe tegenstelling: het Dionysische en het Socratische. (GT, p. 80)” 

 

 Nietzsche zegt dat er in het Socratisme niets meer te merken is van het zich verliezen in de 

schijn, wat een cruciaal element van het Apollinische was. Het moet plaats ruimen voor een 

intellectualisme: “Wat wij Euripides – wanneer we zijn werk vergelijken met de tragedie van 
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Sophocles – dikwijls aanrekenen als een gebrek aan poëzie en een regressie, dat is primair het 

product van dit kritische proces, dat het drama binnendringt: het vermetele 

intellectualisme. (GT, p. 82)” Het is dus niet toevallig dat Nietzsche hier betreffende 

Euripides naar Sophocles verwijst – cf. de passieve held bij Sophocles. Hij bestempelt zelfs 

Sophocles, Euripides en Socrates als de drie ‘wetenden’35. Nietzsche zelf plaatst deze drie 

auteurs op één lijn! Op zich is dit al problematisch omdat Sophocles een auteur is van de 

Griekse tragedie (vijfde periode), en Euripides en Socrates in de zesde periode thuishoren. 

Deze twee periodes scheiden zich echter door een gigantische kloof. De vijfde periode kent 

immers de tegenstelling Dionysisch versus Apollinisch, de zesde echter Dionysisch versus 

Socratisch. Maar wat naar mijn mening nog problematischer is, en evenzeer met de 

verbondenheid van deze drie auteurs samenhangt, is het feit dat Nietzsche zegt dat de tragedie 

zelfmoord gepleegd heeft. Een alleen maar afwisselen van de tegenstelling Apollinisch tegen 

Dionysisch naar Socratisch tegen Dionysisch oogt me wat eigenaardig en vraagt dus om een 

verklaring. Gelukkig geeft Nietzsche  hiervoor zelf een verklaring: “De Apollinische stijl 

ondergaat een metamorfose tot logisch schematiseren. [In dem logischen Schematismus 

hat sich die apollinische Tendenz verpuppt] (GT, p.90)” 

 
Hiervoor is het dus dat Nietzsche ons eerder al had gewezen op een passieve pool in de 

tragedie. Deze vormt een voorbode van het Socratisme dat even later de kop zal opsteken en 

het Dionysische van het toneel zal verdrijven. Zo moeten we dus de betekenis opvatten van de 

zin “En omdat jij Dionysus verlaten had, daarom verliet ook Apollo jou. (GT, p. 73)”  

Zoals we zonet al zeiden verwijst dit dus naar een subjectconstructie die voldoende 

ontwikkeld is geworden zodat deze in een intellectualisme kan overgaan. Het heeft geen 

ontwikkeling in continue weerstand met de instincten meer nodig, maar kan zichzelf verder 

ontwikkelen en verdiepen als een (abstracte) denkwereld. Dit is de betekenis van de 

verpopping van het Apollinische tot het Socratisme en het is hierom dat Nietzsche in de 

tragedie een actieve held en een passieve held aanduidde: om op dit proces van toenemende 

vergeestelijking te wijzen. Het verklaart ook waarom Nietzsche de drie auteurs (Sophocles, 

Euripides, Socrates) op één lijn plaatst. Zo is het bijgevolg ook verklaard waarom de dood van 

de tragedie een zelfmoord moet zijn. De tragedie doodt namelijk zichzelf doordat de passieve 

(meer reflecterende) held zich verder ontwikkelt – en eigenlijk mogen we al zeggen: zich 

verder vergeestelijkt – tot de held van Euripides36 die een puur reflecterende en oordelende 

held is. En het is deze Euripides die het Dionysische ontkent. De zelfmoord van de tragedie 

wijst dus op de verpopping van het Apollinische tot het Socratische, waarbij dit laatste het 
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Dionysische ontkent. Zijn we van mening dat Nietzsche in GT een civilisatieproces wil 

weergeven dan kunnen we de zelfmoord van de tragedie lezen als een verwijzen naar het 

proces van een toenemende subjectconstructie. Een subjectconstructie die uiteindelijk zo 

complex wordt – zich zo sterk ontwikkeld heeft – dat het individu in staat is het lichaam te 

ontkennen om zich alleen verder te begeven op een pad van toenemende vergeestelijking. Zo 

is het dus niet toevallig dat Nietzsche Socrates als Der Einzelne (het individu) zal 

kenschetsen. 

2.2.3.6.2. Het Socratisme 

 
Wat is dan de invulling van het Socratisme?  

 
“‘Slechts op het instinct’, met deze uitdrukking raken we het hart en het centrum  
van de Socratische stijl. […] Waarheen hij zijn onderzoekende blik ook wendt, overal ziet 
hij het gebrek aan inzicht en de macht van de waan en uit gebrek concludeert hij tot de 
innerlijke verkeerdheid en de verwerpelijkheid van het bestaande. Vanuit dit ene punt meende 
Socrates het bestaan te moeten corrigeren. Hij, het individu [Der Einzelne], treedt – als 
voorloper van een geheel andere cultuur, kunst en moraal – met een trek van minachting 
en superioriteit een wereld binnen […]. (GT, p. 86)”37  
 
Ook hier zien we dat er levenshoudingen bedoeld worden (cf. ‘voorloper van een geheel 

andere cultuur’). Het Socratisme kenmerkt zich door theoretisch bespiegelen, observeren en 

oordelen. Het is de louter nadenkende persoon en hierom dat Nietzsche zegt dat Euripides het 

Dionysische van het toneel heeft verwijderd ter vervanging van de toeschouwer – de persoon 

die alleen maar oordeelt. Het Socratisme kenmerkt zich dus als de theoretische mens: “Om 

aan te tonen dat ook Socrates de waardigheid toekomt zo’n leidsman te zijn, is het voldoende 

in hem het type te zien van een voor hem onbekende levensvorm: het type van de 

theoretische mens. (GT, p. 93)” 

 
We hebben gezien dat het Socratisme verwijst naar het proces van een toenemende 

subjectconstructie. Bij deze nieuwe tegenstelling, van het Dionysische en het Socratische, 

mag men zich de betekenisverschuiving betreffende de instincten dus niet laten ontgaan. In 

het Socratisme wordt het Dionysische immers ontkend, want voor Socrates “toont de wijsheid 

van het instinct zich alleen om het bewuste weten hier een daar hinderend in de weg te 

staan. (GT, p. 87)” De instincten zijn eerder een hindernis voor de (Socratische) mens en 

worden als het ware niet meer beleefd:   

 
“Om niettemin effect te hebben heeft het [werk van Euripides] nieuwe stimulantia nodig, die 
niets te maken hebben met de enige twee kunstdriften, het Apollinische en het Dionysische. 
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Deze stimulantia zijn  koele paradoxale gedachten – in plaats van Apollinische beelden – 
en vurige affecten – in plaats van de Dionysische extase – en wel uiterst realistisch 
geïmiteerde […] affecten. (GT, p. 82)” 
 
Aangezien Euripides een trawant van Socrates is, plaatst Nietzsche deze 

betekenisverschuiving aangaande de instincten ook bij hem: “De Apollinische stijl ondergaat 

een metamorfose tot logisch schematiseren. Iets overeenkomstig zagen we al bij Euripides, 

die bovendien het Dionysische transponeert naar het naturalistische affect. (GT, p. 90)”38 

Voor Nietzsche is dit dus levensontkennend want “[t]erwijl bij alle productieve mensen het 

instinct juist de creatie-affirmerende kracht [Dionysisch]  is, en het bewustzijn zich kritisch 

en afhoudend opstelt [Apollinisch], wordt bij Socrates het instinct tot criticus, en het 

bewustzijn tot schepper […]. (GT, p. 87)” 

 
Het Socratisme kent buiten de karakterisering van de mens als theoretische mens, nog een 

andere belangrijke omschrijving: het optimisme. Het pessimisme van de Grieken dat tot een 

bevestiging van het leven leidde, maakt hier plaats voor het optimisme van louter theoretische 

bespiegelingen, waar men blij is met een bereikte conclusie. Het is dit optimisme dat het 

Dionysische uit de tragedie drijft, en waardoor de tragedie sterft, want “[a]lleen in koele 

helderheid en bewustheid kan het ademenen. Eenmaal in de tragedie binnengedrongen 

moet het optmistische element de Dionysische regionen daarvan geleidelijk overwoekeren 

en zo noodzakelijk de tragedie tot zelfvernietiging drijven[…]. (GT, p. 90)” 

Het optimisme was hiertoe in staat omdat het de exponent is van de theoretische mens die met 

zijn wetenschappelijke geest alles meent te kunnen vatten en rotsvast gelooft dat hij door 

louter theoretisch te denken alles kan doorgronden. “[H]et onwankelbaar geloof dat het 

denken, met de causaliteit als leidraad, reikt tot in de diepste afgronden van het zijn en dat het 

denken niet alleen in staat is te weten, maar ook om te veranderen. (GT, p. 94)” Dit staat dus 

haaks op de Griek voor Socrates, de pessimist die door zijn pessimisme de kunst nodig had; 

hij had deze schijn nodig om de zwaarte van het bestaan aan te kunnen. De Socratische mens 

is echter een optimist en is “de mens die door weten en redeneren verlost is van de angst voor 

de dood, [en daarom is het beeld van de stervende Socrates] het wapenschild dat boven de 

toegangspoort van de wetenschap een ieder herinnert aan zijn bestemming, namelijk om het 

bestaan begrijpelijk te maken en zodoende gerechtvaardigd te doen schijnen. (GT, p. 94)” 

Ik denk dat dit uiteindelijk verklaart waarom Nietzsche de titel van de Die Geburt der 

Tragödie – aus dem Geiste der Musik heeft veranderd in Die Geburt der Tragödie Oder: 

Griechenthum und Pessimismus. Het is om ons op dit verschil tussen beide levenshoudingen 
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te wijzen – waar ‘aus dem Geist der Musik’ ons te veel naar een esthetica zou doen zoeken; 

een ‘artiestenmetafysica’. 

 
Een belangrijke opmerking die Nietzsche bij het optimisme maakt is de tragische kennis. Het 

is het besef dat de wetenschap ook z’n grenzen heeft – historisch vervult Kant deze rol. 

Hierdoor daagt het besef dat het leven niet volledig door louter denken doorgrond kan 

worden. Het is door deze gedachte dat de noodzaak voor kunst – voor schijn – terug 

belangrijk wordt. Door deze consequentie die Nietzsche aan het optimisme koppelt belandt hij 

in GT bij wat ik het fragment van de hoop noem – (XX). Het is het fragment dat een 

resultante is van Nietzsches toepassing van al het voorgaande op zijn heden. Daarom had, 

naar mijn menig, GT moeten stoppen (en eigenlijk stopt het hier ook) waar XVI begint – dit 

fragment is het begin van het einde van GT. “Met dit inzicht begint een cultuur die ik het 

waag een tragische te noemen. Het belangrijkste kenmerk ervan is niet dat de wetenschap het 

hoogste doel is, maar wijsheid. (GT, p. 111)” Hierdoor zal hij in staat zijn de ‘wedergeboorte 

van de tragedie’ te proclameren. Wat bijgevolg vanaf XVI gebeurt, is voor ons herhaling.  
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Noten
                                                 
1 Zarathustra speelt hier natuurlijk ook een belangrijke rol in, doch dit boek behandel ik hier niet. Ik beklemtoon 
vooral JGB omdat Nietzsche de titel, of ondertitel van dit boek Vorspiel einer Philosophie der Zukunft expliciet 
in zowel het voorwoord van GT, als van MAI laat vallen.  
2 Prof. Biebuyck heeft me verteld dat dit verwant is met een economische nood. Nietzsche krijgt rond die periode 
een som geld van een groep anonieme bewonderaars uit Berlijn. Dit ontkracht mijn argument echter niet, want 
UB heeft bijvoorbeeld geen nieuw voorwoord gekregen. Het vormt wel een noodzakelijke bedenking bij het punt 
dat ik wil maken. 
3 In de Nederlandstalige vertaling is dit op p. 67 te vinden. 
4 Ik moet opmerken dat Schopenhauer en Kant niet volledig als christelijk te karakteriseren vallen. Nietzsches 
voorliefde voor Schopenhauer volgde uit het feit dat Schopenhauer de eerste echte atheïst was. Op het gebied 
van de moraal spreekt in beide echter de stem van het christendom voort.  
5 Voor een fantasievol artikel dat dit behandelt verwijs ik naar Sokel On the Dionysian in Nietzsche. “W]as 
Nietzsche a forerunner of a sophisticated aestheticist Fascism or was he a link between enlightenment humanism 
and postmodemity? This paper intends to show why both sides of this argument are to a large extent right. 
(Sokel, p. 1).” 
6 Deze ‘typische’ invulling van pessimisme bij Nietzsche, die dit concept alleen maar met nihilisme e.d. linkt 
vind je bijvoorbeeld terug in Henning Ottmann zijn Nietzsche Handbuch, p. 301 – 302 (pessimismus). 
7 “Are you satisfied by my concluding with the Dionysian morality [der Dionysos-Moral]? It occurs to me that 
this series of concepts should at no price be omitted from this vade mecum of my philosophy. (KGB III5, 462, 
geciteerd uit Murray, p. VI)” 
8 Deze opmerking wordt ook met recht gemaakt in het artikel The Eternal Dionysus: “Nietzsche makes clear that 
the ‘Brudergott’, the Greek Dionysus, is not the same as the one who invaded Greece from Asia, and that his 
transformation is the effect of Apollo’s intervention. (Biebuyck, Praet, Vanden Poel, p. 66, 67)”  
9 Het socratische intellectualisme luidt een zesde periode in die volledig los staat van de vorige vijf periodes. Dit 
waren vijf periodes waarin de Apollinische en Dionysische levenshouding primeerden. 
10 Ik neem dit woord levensrichting [Lebensrichtung] letterlijk over van Nietzsche, die dit woord slechts éénmaal 
gebruikt in GT. Dankzij onze benadering vanuit levenshoudingen, merken we duidelijk waarom Nietzsche 
betreffende de traditie van het socratische intellectualisme niet levensgevoel, e.d. gebruikt, doch levensrichting.  
In Nietzsches opvatting, wat ik ook in de definitie van levenshouding heb trachten weer te geven, is deze traditie 
van het socratische intellectualisme namelijk geen echte levenshouding – ze denkt immers alleen maar en 
“[k]ennis doodt het handelen […]”(GT, p. 58). Zie ook noot 33. 
11 Zoals reeds gezegd komt men in de problemen door slechts een werking van alleen twee kunstdriften te zien. 
Deze zouden bijgevolg eeuwig moeten zijn – wat de overgang van het Apollinische in het Socratische 
intellectualisme overbodig maakt. Alsook is er dus een ‘artiestenmetafysica’ nodig – iets waar Nietzsche zich in 
zijn nieuwe voorwoord tegen verzet, en expliciet aanduidt als één van de punten waar we bij het lezen van GT 
onze smaak niet door moeten laten bederven. 
12 “Life is justified ‘aesthetically’ by the appreciation that one golden moment redeems immeasurable misery, 
meanness, and destitution, that one high noon redeems the darkest midnight, that a single moment redeems the 
whole. (Caputo, p. 51)”  
13 Analoog hieraan is : “Met dappere blik heeft hij de kern gezien van het angstaanjagende vernietigingsstreven 
van de zogenaamde wereldgeschiedenis, evenals de wreedheid van de natuur. Hij loopt het gevaar om te gaan 
verlangen naar een Boeddhistische ontkenning van de wil. Hem redt de kunst. En door de kunst – het leven. (GT, 
p. 57)” 
14 Anders is men genoodzaakt zoals Peter Durno Murray doet in Nietzsche’s affrimative morality het over 
Dionysos’ dubbele natuur te moeten hebben – een ethische en een artistieke. Cf. zijn eerste hoofdstuk dat 
volledig aan de bespreking van het Dionysische bij Nietzsche gewijd is. 
15 In EH zegt Nietzsche dat GT meer naar Hegel riekt dan naar Schopenhauer: “[H]et ruikt aanstotelijk naar 
Hegel, het is maar in enkele formuleringen behept met het doodbiddersparfum van Schopenhauer. (EH, De 
geboorte van de tragedie, 1)” 
16 Ansell Pearson legt deze link ook doorheen zijn Viroid Life.  
17 “Overeenkomstig de hier beschreven opvatting zullen we de sporen van chemische en fysische processen 
weliswaar in het organisme kunnen aantonen, maar het zal ons nooit lukken om het organisme uit deze processen 
te verklaren, omdat het beslist geen verschijnsel is dat door samenwerking van dergelijke krachten – dus 
toevallig – tot stand komt maar een hogere Idee, die deze lagere Ideeën door een overweldigende assimilatie aan 
zichzelf heeft onderworpen. Want de ene wil, die zich in alle Ideeën objectiveert en die streeft naar een zo hoog 
mogelijke graad van objectivatie, geeft in dit geval de lagere trappen van zijn verschijning prijs om op een 
hogere des te machtiger te voorschijn te komen. (Schopenhauer, p. 244)” En: “Zien we nu af van alle chemische 
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verscheidenheid van de materie, of gaan we in gedachte zover terug in de keten van oorzaken en gevolgen, dat er 
nog geen sprake is van chemische differentiatie, dan houden we de naakte materie over: de wereld, samengeperst 
tot een bol. Het leven van die wereld, dat wil zeggen de objectivatie van de wil, is nu niets anders dan diezelfde 
strijd tussen aantrekkings- en afstotingskracht. […] Dit permanente proces van druk en tegendruk  kan 
beschouwd worden als de objectiteit van de wil op de allerlaagste trap; en reeds hier komt de ware aard van de 
wil tot uitdrukking. Zo zien we hier – op de laagste trap – de wil verschijnen als een blinde drang, een 
obscure, doffe activiteit, die voor elke vorm van directe kennis afgesloten is. Het is de meest elementaire, 
meest zwakke vorm van zijn objectivatie. [D]ie nog geen spoor van een individueel karakter laten zien, maar 
die slechts vermenigvuldigd worden door tijd en ruimte, dat wil zeggen door het principium individuationis, 
zoals een schilderij wordt vermenigvuldigd door de facetten van een glas. Hoewel hij zich van trap tot trap 
duidelijker objectiveert, blijft dewil niettemin ook in het plantenrijk, […] volstrekt gespeend van kennis, als een 
obscure, drijvende kracht[…]. De steeds hoger gelegen trappen van objectiteit van de wil leiden ten slotte naar 
het punt, [van] het individu, dat de Idee tot uitdrukking brengt, […]. Het kennen doet dus zijn intrede als een 
hulpmiddel dat op deze trappen van objectivatie van de wil is vereist […]. (Schopenhauer, p. 259, 260)”  
18 “Ihm [het Dionysische] steht die durch das ,principium individuationis’ (das mit Al [het Apollinische] 
verbunden ist) – erzeugte Welt der Erscheinung gegenüber (GT 1 1.28). (Nietzsche-Wörterbuch, p. 636)” 
19 Fragment II laat Nietzsche als volgt beginnen: “Tot nu toe hebben we het Apollinische en zijn tegengestelde , 
het Dionysische beschouwd, als artistieke machten die, zonder bemiddeling van een menselijke kunstenaar, uit 
de natuur zelf te voorschijn breken en waarin zich de ermee verbonden kunstdriften primair en 
onmiddelijk  bevredigen: enerzijds als de beeldenwereld van de droom, volmaakt zonder dat die volmaaktheid 
enige relatie heeft met met de intellectuele groote of de kunstzinnige vorming van het individu; anderzijds als de 
orgiastische werkelijkheid, waarvoor evenzeer het individu niet telt, die zelfs het individu probeert te vernietigen 
en te verlossen door een mystieke eenheidsbeleving. (GT, p. 35) Hij vertelt dat hij in fragment I het Dionysische 
en Apollinische gekarakteriseerd heeft als twee grote natuurkrachten die onafhankelijk bestaan van enige 
menselijke bemiddeling. Het Apollinische en Dionysische zijn artistieke machten uit de natuur zelf, die 
onafhankelijk van enige mens bestaan, en “[g]econfronteerd met deze onmiddelijke en natuurlijke 
kunsttoestanden is elke kunstenaar een imitator en wel hetzij een Apollinische droomkunstenaar of een 
Dionysische roeskunstenaar of, eventueel – zoals op voorbeeldige wijze in de Griekse tragedie – roes- en 
droomkunstenaar tegelijk. (GT, p. 35, 36)” We zien dat het gaat dus niet alleen maar over twee kunstdriften 
gaat, want deze twee driften zijn instanties van, als het ware, grotere ‘artistieke machten’ [künstlerische Mächte] 
– cf. Nietzsches wereldbeeld van chaos. 
20 Deze problematiek van grenzen stellen is niet alleen gelinkt met Schopenhauer – wat weer een enge 
gelijkstelling van ‘voorstelling’ met ‘Apollinisch’ tegenspreekt. Ook bij Kant is deze gedachte al van belang 
voor zijn epistemologie. Het omlijnen van grenzen is bij hem noodzakelijk, wil het denken objectief zijn. Dit is 
wat hij tracht aan te tonen m.b.t. de metafysica. De vorm alleen van de uiterlijke zintuiglijke aanschouwingen 
(ruimte) is nog geen kennis: het levert alleen het meervoudige op ten behoeve van mogelijke kennis. Willen we 
dus iets in de ruimte kennen, dan moeten we een lijn trekken, waardoor je een bepaalde verbinding krijgt zodat 
die handeling(en) van verbinden tegelijk een eenheid van bewustzijn is. Zo wordt pas een object (een bepaalde 
ruimte) gekend, doordat een subject een grens, een lijn kan trekken – Nietzsche zal dit bij de behandeling van 
Kants synthetische oordelen a priori in JGB “krachtens een vermogen (JGB, 11)” noemen. Dit (vermogen) is dus 
een voorwaarde voor kennis. – Ik merk hierbij op dat ik vrijwel volledig schatplichtig ben aan de lessen van prof. 
V.d. Vijver aangaande Kant; ik hoop dus dat ik het foutloos heb kunnen weergeven. 
21 Cf. ook de ‘heksendrank’: “De natuur werd juist in zijn meest dierlijke wildheid vrijgelaten tot het 
afschuwelijk mengsel van wellust en wreedheid dat ik altijd de eigenlijke ‘heksendrank’ gevonden heb. De 
Grieken waren, naar het schijnt, voor de koortsachtige opwinding van deze feesten, […] een tijdlang veilig, 
afgeschermd door de gestalte van Apollo. Deze hield het groteske en onbehouwen Dionysische het 
Medusahoofd voor. (GT, p. 36)” 
22 Nietzsche geeft het voorbeeld van de Babylonische Sakaeën waarin de mens regredieert [Rückschritte] tot 
tijger of aap. Hier is dus geen sprake van enig subjectbegrip waardoor deze Dionysische barbaren vrijwel 
evenwaardig zijn aan dieren – vandaar de gelijkstelling met de tijger of aap. De Dionysische Griek contrasteert 
hier dus mee: “In deze Griekse feesten breekt zoiets als  een sentimentele trek van de natuur door, alsof zij 
zuchten moet over het feit dat zij verbrokkeld is in individuen. (GT, p. 37)”  
23 Cf. noot 8.  
24 Dat de Grieken beter kunnen lijden dan eender welk ander volk zelfs als barbaren. Hier duid ik tevens op de 
enorme invloed van Schiller op GT – een invloed die thematisch misschien groter is dan de Schopenhaueriaanse 
invloed. Vooral de zesde brief toont grote overeenkomst met wat Nietzsche in GT naar voren brengt. Schiller 
heeft het vooral in de zesde brief van zijn Brieven over de esthetische opvoeding van de mens over het 
antagonisme van krachten als instrument van de cultuur. “Om de verschillende latente capaciteiten van de mens 
tot onwikkeling te brengen moesten deze tegenover elkaar geplaatst worden. Dit antagonisme van krachten is het 
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instrument bij uitstek van de cultuur, maar niet meer dan alleen maar het instrument; want zolang het 
antagonisme werkt is men slechts op weg naar de cultuur. (Schiller, p. 48, 49)” Dit antagonisme van krachten 
slaat op de twee krachten die de mens kenmerken. “Ter vervulling van deze dubbele opgave, het noodzakelijke 
in ons tot werkelijkheid te brengen en het werkelijke buiten ons aan de wet van de noodzakelijkheid te 
onderwerpen, worden wijdoor twee tegengestelde krachten gestuwd, die men, omdat zij ons ertoe aanzetten hun 
object te verwezenlijken, heel passend driften noemt. De eerste van deze driften, [noem] ik de zintuiglijke (drift) 
[….]. […] De tweede van die driften, die men de vormdrift kan noemen, gaat uit van het absolute bestaan van de 
mens of van zijn redelijke natuur en streeft ernaar de mens vrij te maken, harmonie in de verscheidenheid van 
zijn verschijning te brengen en bij elke verandering van de toestand zijn persoon te handhaven. (Schiller, p. 76-
78)”  Ook het idee van het bekomen van de speeldrift doet denken aan GT. Wanneer de twee driften van de mens 
in evenwicht verkeren geeft dit aanleiding tot wat Schiller de speeldrift noemt (cf. de dertiende brief).  Dit is 
echter geen verzoenende derde drift. Het komt overeen met wat Nietzsche in GT met het tijdperk van de Griekse 
tragedie aanduidt; waar het Dionysische en Apollinische samenwerken. Ook op het gebied van maat lijkt 
Nietzsche duidelijk door Schiller te zijn geïnspireerd. “De beschaafde mens maakt de natuur tot zijn vriend en 
eert haar vrijheid door enkel en alleen haar willekeur in te tomen. (Schiller, p. 38)” Zoals we bij de speeldrift 
konden opmerken, neemt ook het idee van maat bij Schiller de vorm aan van een (Hegeliaans) evenwicht. 
Wanneer we Schiller dus aanduiden als een belangrijkere bron voor GT dan verwondert het ons ook niet zozeer 
dat Nietzsche in EH zijn eersteling té Hegeliaans vindt. Wordt Schopenhauer als dé hoofdbron aangeduid dan 
zitten die interpreten met een probleem, want de filosofie van Hegel (een filosofie van de Geist) vormt een 
uiterste antipode van die van Schopenhauer (een filosofie van de blinde Wil).     
25 Dit zal in de bespreking van JGB (7.8.4.) meer in detail behandeld worden. 
26 “[H]et Titaans-barbaarse wezen van het Dionysische […]. (GT, p. 44)” 
27 “Zelfverheffing en overmaat worden beschouwd als de eigenlijke vijandige demonen uit de niet-Apollinische 
sfeer, dus als eigenschappen uit de voor-Appollinische tijd, het Titanentijdperk, of van de wereld buiten het 
Apollinische, de wereld van de barbaren. (GT, p. 43)”  
28 In MA zal Nietzsche ons (Europees) subjectbegrip bepalen als behorend tot een Grieks-christelijk traditie – zie 
1.2.  
29 Nietzsche behandelt dit tijdperk niet echt, vernoemt het slechts als periodisering en gaat meteen over naar het 
tweede culturele stadium, namelijk dat van de Homerische wereld, waar het Apollinische verschijnt. 
30 Het is dus geen vergeestelijking om de instincten weg te cijferen. Hiervoor is het subjectbegrip nog niet 
complex genoeg. Zogauw het wel complex genoeg is en zich niet meer hoeft te ontwikkelen via een continue 
verzet tegen de instincten, komt het Socratisme op, waardoor het leven (en al het instinctmatige) ontkent zal 
worden. Het subjectbegrip is dan complex genoeg om louter theoretisch verder te gaan.  
31 Dit zal dan besproken worden, doch kan ik hier al opmerken dat de bemerkingen in FW, waar Nietzsche 
bewustzijn zal problematiseren, net dan pas – dus na de voltooiing van de evolutiegedachte–, konden ontstaan. 
32 Nietzsche gebruikt doorheen zijn hele oeuvre Intelligenz in de betekenis van ‘mate van vergeestelijking’. Dit 
wordt bij de bespreking van MA aangetoond – 4.6.1. 
33 Het is dus van uiterst belang dat wanneer Nietzsche voor de eerste maal Socrates vermeldt i.v.m. de nieuwe 
(Socratische) levenshouding, hij dit als een levensrichting benoemt. Hij maakt dus geen gebruik van 
bijvoorbeeld wereldbeschouwing (zie noot 34): “[…] de goddelijke naïviteit en zekerheid van de Socratische 
levensrichting [sokratischen Lebensrichtung]. (GT, p. 87). Lebensrichtung komt in GT slechts éénmaal voor! In 
het overige werk van Nietzsche komt het nog drie andere keren voor: een keer in OB, en MA (namelijk in VM, 
320) en ook eenmaal als ‘sokratische Levensrichtung’ in SGt. 
34 Dit is mijn tweede directe bewijs (het eerste is het begin van fragment II, cf. voetnoot 19) dat Nietzsche meer 
dan een esthetica naar voren brengt in GT en het wel degelijk over levenshoudingen heeft. Nietzsche gebruikt 
zeer vaak Weltbetrachtung (14 maal in GT). Confer p. 76 waar Nietzsche het heeft over de onmogelijkheid van 
het verklaren van de kunstwerken uit de zesde eeuw: “[Ze zouden] onmogelijk te verklaren zijn vanuit de 
vitaliteit en lichtvoetigheid van grijsaards en slaven en verwijzen naar een heel andere wereldbeschouwing als 
hun bestaansgrond. (GT, p. 76)” Moest het louter om Kunsttrieben – deze term valt zelfs niet in GT – e.d. gaan, 
dan missen we dus heel veel van de betekenis en uiteindelijk zelfs het doel van de Geburt.   
35 “Het mag duidelijk zijn dat de mate van helderheid van dit weten datgene is wat deze drie mannen als de drie 
‘wetenden’ boven hun tijd deden uitsteken. (GT, p. 85,86)” 
36 “Socrates, de dialectische held in het Platoonse drama, doet ons denken aan de held van Euripides. (GT, p. 
90)” 
37 In het Duits staat er in plaats van ‘het individu’: ‘der Einzelne’. Niettemin vind ik deze vertaling niet zo 
schadelijk – in tegenstelling tot andere punten in het boek zoals op p. 37 waar een vertaling betreffende de 
Helleense culturele identiteit volledig de mist ingaat en op p. 87 waar Lebensrichtung met levensgevoel vertaald 
wordt, alsook op p. 96 waar voor Stachel ‘levensprikkel’ als vertaling gegeven wordt. Dit zijn slechts de cruciale 
foute vertalingen. Ik heb het dan nog niet over de onbegrijpelijke beweging van de vertaler om zinnen in het 
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Duits in aparte zinnen te verdelen of om alinea’s in te voeren die in het Duitse origineel onbestaande zijn. De 
Nederlandstalige vertalingen zijn naar mijn mening filosofisch incorrect; zeker wat de later boeken van 
Nietzsche betreft – ik zou aanraden de Nederlandstalige vertaling van JGB snel uit de rekken te nemen en 
volledig te laten herwerken. 
38 Deze vertaling is ietwat klungelachtig, aangezien in het Duits het volgende staat : “In dem logischen 
Schematismus hat sich die apollinische Tendenz verpuppt: wie wir bei Euripides etwas Entsprechendes und 
ausserdem eine Uebersetzung des Dionysischen in den naturalistischen Affect wahrzunehmen hatten. (KSA 
1.94)”  
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3. Een ‘wil tot weten’      
 

Vanuit de theoretische mens kunnen we nu een idee bekijken die zeer belangrijk zal worden 

in Nietzsches filosofie. Het is een gedachte die een prominente plaats inneemt in Nietzsches 

civilisatieproces, namelijk de idee van een wil tot weten. Ik gebruik ‘wil tot weten’ omdat 

Nietzsche zelf steeds van formulering wisselt. Hij maakt veelal gebruik van Wissenstrieb, 

Trieb zur Erkenntniss e.a. Pas vanaf JGB zal Nietzsche ‘wil tot waarheid’[Wille zur 

Wahrheit] gebruiken. Dit is de reden waarom deze term ook in het vijfde boek van FW 

opduikt. Ik verkies dus om de term ‘wil tot weten’ te gebruiken omdat deze dan toepasbaar is 

op alle werken van Nietzsche – en omdat ze zo een verwijzing naar Foucault inhoudt.1 In deze 

afdeling zullen we Nietzsches opmerkingen aangaande een wil tot weten tot aan JGB en  het 

vijfde boek van FW behandelen. Zoals gezegd beseft Nietzsche ten volle wat zijn filosofische 

project is na de voltooiing van Z. JGB is dus het boek waar Nietzsche voor het eerst als grote 

filosoof opstaat, zich terdege bewust van het doel van zijn filosofie. Dit zien we duidelijk bij 

de gedachte van de ‘wil tot weten’. In GT hebben we uilenogen nodig om opmerkingen die 

verband houden met een wil tot weten te bespeuren – het perspectief van Nietzsches 

evolutieidee verschaft ons al een geluk zulke ogen. In MA kunnen we de idee van een wil tot 

weten expliciet opmerken, maar het wordt hier niet echt als één apart thema behandeld. 

Nietzsche behandelt het vaak terloops wanneer hij het over wetenschap heeft, waardoor de 

aforismen over een wil tot weten her en der verspreid zijn over het eerste en (vooral) het 

tweede deel. M is het boek waar we onze vermoedens bevestigd zien worden. Hier begint 

Nietzsche de wil tot weten meer als een apart thema te behandelen waardoor het verschil 

tussen wetenschap en wil tot weten zich meer en meer aandient. Een resultante hiervan is dat 

hij in M de wil tot weten als een Leidenschaft (hartstocht) zal bepalen. In FW is Nietzsche 

vervolgens in staat om de wetenschap en de wil tot weten echt als aparte themata te 

behandelen. In dit boek beschrijft Nietzsche het ontstaan van wetenschap (of de 

wetenschappelijke houding) en het ontstaan van de wil tot weten, zodat we zien dat, ondanks 

de verbintenis, dit niet twee dezelfde zaken zijn. In GT was de gedachte van schijn en 

werkelijkheid al sterk aanwezig als een van de hoofdthema’s van het boek: schijn is 

noodzakelijk voor het leven. Het is een idee dat nooit uit Nietzsches filosofie zal verdwijnen. 

Na het uitdiepen en preciseren van de moederkoek aan gedachten die GT vormde,2 is 

Nietzsche in JGB in staat de relatie van schijn en waarheid door middel van de gedachte van 

de wil tot weten te behandelen. Hier, en in het vijfde boek van FW, zal hij van dit idee 

gebruik maken als de wil tot waarheid. Aangezien in JGB en het vijfde boek van FW de wil 
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tot weten als een afgeronde gedachte – of althans een voldoende gepreciseerde gedachte – 

behandeld wordt, zullen we dit in onze bespreking daar opnemen.  

 
Vooreerst zullen we bekijken wat Nietzsche net met de wil tot weten bedoelt. Nietzsche 

situeert het bewustzijn als een van de laatste ontwikkelingen die bij de mens heeft 

plaatsgevonden. Aangezien het in de evolutie zo laat ten tonele is verschenen, is het ook een 

bron tot allerhande dwalingen. Bijgevolg heeft het intellect, vrijwel zolang de mens bestaat, 

voor dwalingen gezorgd. Sommige van deze dwalingen waren echter nuttig en verkregen een 

soortbehoudende functie. “[W]ie ermee in aanraking kwam of ze als erfgoed ontving, streed 

zijn strijd voor zichzelf en zijn nakomelingschap met meer succes. (FW, 110)” Deze 

bedrieglijke dogma’s werden een soort standaardrepertoire van onze soort. Laat – heel laat 

pas verscheen de waarheid ten tonele door stellingen die geen nut bezaten maar ook niet 

schadelijk waren. Deze oordelen en overtuigingen hopen zich doorheen de evolutie 

geleidelijk in de breinen van mensen op totdat er onderlinge strijd begint op te treden. “Niet 

alleen nuttigheid en lust, maar elk soort drift koos partij in de strijd om de ‘waarheden’; de 

intellectuele strijd werd bezigheid, prikkel, beroep, waardigheid–: de kennis en het streven 

naar het ware nam ten slotte als behoefte zijn plaatsonder de andere behoeften in. (FW, 110)” 

Uiteindelijk verwerft het streven naar kennis als een behoefte een evengrote plaats als andere 

behoeften. Zo heeft de wil tot weten zich ook als levensbehoudend bewezen. Nu weten we 

wat we moeten zoeken; laten we dus beginnen vinden. 

 

In GT is de formulering van een wil tot weten niet duidelijk. Ik betwijfel zelfs ten zeerste of 

Nietzsche het in dit boek al als een apart idee opvat. Het hangt in GT nog zo sterk samen met 

het Socratisme, de relatie schijn/waarheid en eigenlijk de gehele geschiedenisconceptie van 

een civilisatieproces – dus met het hele doel van GT – dat het ons niet moet verwonderen dat 

we de gedachte van een wil tot weten niet expliciet en helder geformuleerd naar voren zien 

komen. Ik denk daarom dat Nietzsche dit thema pas zo kan behandelen zoals hij dit in JGB 

doet, door eerst zijn evolutiegedachte te expliciteren (gebeurt in M). Na JGB, waarvan de 

bespreking van de wil tot waarheid hét thema van het boek is, is Nietzsche pas in staat echte 

epistemologische opmerkingen te formuleren, –die we zien opduiken in het vijfde deel van 

FW (1887). Hoe we de rol moeten zien die de wil tot weten in GT speelt, is te onduidelijk om 

op te kunnen maken. Hangt het samen met de subjectconstructie? Of is het hier net voor 

verantwoordelijk – cf. het romantisch postulaat?3 Of is het een beweging die opduikt pas 

nadat de subjectvorming complex genoeg is geworden? Grasduinen in de Nachlass kan hierop 
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misschien enig licht werpen, doch vanwege het tijdsgebrek was dit voor mij onmogelijk – 

alsook meen ik dat de vondsten niet zo fenomenaal zullen zijn, aangezien het zeker tot M 

duurt voor Nietzsche in staat is de gedachte van een wil tot weten precies genoeg kan 

afzonderen van zijn opvattingen over wetenschap. Laten we ons hier dus beperken tot het 

opmerken van een wil tot weten in GT, om aan te tonen dat deze gedachte in Nietzsches 

eersteling al aanwezig was – al dan niet expliciet. Het belangrijkste fragment dat ik gevonden 

heb om dit te staven is: 

 
“Wie in de geschriften van Plato maar een zweem bespeurd heeft van de goddelijke naïviteit 
en zekerheid van de Socratische levensrichting, die voelt ook hoe het enorme drijfwiel  van 
het logisch Socratisme zelfs achter Socrates in beweging is en hoe Socrates dit als via een 
schaduw gezien moet hebben. Dat hij iets van deze relatie vermoedde blijkt uit de waardige 
ernst waarmee hij overal en ook nog voor zijn rechters van zijn goddelijke roeping getuigde. 
(GT, p. 87)” 

 
Ook volgend citaat is tekenend: 

 
“Kijken we nu nog eens, verlicht door de fakkel van deze gedachte, naar Socrates. Hij 
verschijnt ons als de eerste die geholpen door het instinct van de wetenschap, niet alleen 
leven, maar  – wat veel meer is – ook sterven kon. (GT, p. 94)” 
 
Het citaat op p. 87 uit GT stelt dat Socrates zelf voortgedreven wordt door een drijfwiel – of 

mogen we misschien drift zeggen? –, terwijl dit in bovenstaand citaat het instinct van de 

wetenschap wordt genoemd. Vanuit de optiek van een wil tot weten acht ik het niet 

onplausibel dat beide termen dus naar de idee van de wil tot weten kunnen verwijzen. 

Overeenkomstig vermeldt Nietzsche het voorkomen van een logische drift in de figuur van 

Socrates: “Socrates is te beschouwen als de niet-mysticus bij uitstek. Bij hem is door een 

superfoetatie de logische natuur even excessief ontwikkeld als bij een mysticus de wijsheid 

van het instinct. Anderzijds was het deze bij Socrates aan de dag tredende logische drift 

volstrekt onmogelijk om zich tegen zichzelf te keren. (GT, p. 87)” Op deze wijze moeten we 

dus het volgende citaat interpreteren. De wil tot weten, die mogelijks als instinct van de 

wetenschap of logische drift in GT aanwezig is, komt in de figuur van Socrates dus tot uiting 

als een excessieve ontwikkeling van de logische natuur. In XIV lezen we dat dit niet 

plotseling bij Socrates ontstaat. Het is een ontwikkeling die lang voor Socrates plaatsvond, 

maar in hem tot ongeziene uiting kwam: “Hoewel we dus moeten aannemen dat er al voor 

Socrates een anti-Dionysische tendens werkzaam was, die in hem slechts een ongekend 

grootse vorm krijgt […].(GT, p. 91)” 
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Een noodzakelijke bedenking bij het opmerken van een wil tot weten vormt de 

verwantschap van de wil tot weten met de theoretische mens. Ik meen dat de theoretische 

mens door Nietzsche later behandeld zal worden in de vorm van de geleerde. Waar de 

geleerde in GT nog een soort zondebok is voor een hele culture traditie, zal Nietzsche hem in 

MA min of meer overbejubelen. Vanaf M (het boek waar Nietzsche de gedachte van een wil 

tot weten duidelijker begint vorm te geven!) en FW behandelt Nietzsche deze problematiek 

van de theoretische mens in de vorm van de geleerde – dit zal op zijn beurt worden behandeld 

wanneer we desbetreffende boeken bespreken. Ons aandachtspunt betreffende dit thema zal 

vooral in JGB liggen, omdat Nietzsche in dit boek een heel hoofdstuk wijdt aan de band 

tussen de geleerde en de filosoof – cf. 7.6. 

 

In het eerste deel van MA moeten we de idee van een wil tot weten nog zoeken tussen 

opmerkingen over wetenschap. Deze bemerkingen. zijn echter nog zozeer met elkaar 

vervlochten, dat we ze mee opgenomen hebben in onze bespreking van MA. Belangrijk voor 

ons is dat Nietzsche na (MAI, 274) het woord Wissenstrieb [drift tot kennis] laat vallen. Dit 

woord gebruikt hij ook eenmaal in GT m.b.t. Faust wanneer hij de theoretische mens 

bespreekt: “Faust, die onbevredigd raast door alle faculteiten en zich uit drift tot de kennis 

overgeeft aan de magie en aan de duivel. (GT, p. 109)” Wissenstrieb komt in Nietzsches 

oeuvre tien maal voor. Het verschijnt de eerste maal in GT en de laatste maal in MA ten 

tonele.4 In het tweede deel van MA zien we Nietzsche in aforisme (26) zich verzetten tegen 

een op zichzelf staande kennisdrift, alsof dit een pad zou vormen naar de waarheid, waarbij de 

mens gewoon het pad zou moeten vinden, om dan naar de poort te wandelen waarachter het 

wezen van alles op hem of haar wacht. Belangrijk hier is dat Nietzsche van een ‘Intellectuales 

Gewissen’ spreekt.5 Hij wil hiermee het feit aanduiden dat de mens alleen maar menselijk 

kennen kan: 

 
“Niets valt de mens zwaarder dan een kwestie onpersoonlijk op te vatten: ik bedoel, er 
domweg een kwestie en geen persoon in te zien; men kan zelfs de vraag opwerpen of hij zelfs 
maar in staat is het mechaniek van zijn aandrift om personen te vormen, personen te fingeren, 
ook maar een seconde uit te schakelen. Hij gaat immers zelfs met ideeën, hoe abstract ze ook 
mogen zijn, zo om alsof het individuen zijn waarmee men moet vechten, waarbij men zich 
moet aansluiten, die men moet beschermen, verzorgen, opvoeden. (VM, 26)”  
 

Een onafhankelijk pad naar de waarheid bestaat dus niet. Het is steeds een pad dat door 

onszelf aangelegd is en waaraan (nog) altijd gewerkt wordt. Nietzsche wijst dus vanuit zijn 

civilisatieproces het bestaan van een op zichzelf staande kennisdrift af. Het menselijk 
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kenapparaat is immers geworden. Aan dit besef is het dat hij reeds een intellectueel geweten 

koppelt.   

 
In M vinden we de lont die ons vurig vermoeden, van het bestaan van een wil tot weten bij 

Nietzsche, doet ontvlammen. In aforisme 429 – getiteld de Nieuwe hartstocht – duidt 

Nietzsche de ‘Trieb zur Erkenntniss’ als onze nieuwe hartstocht. Onze wil tot weten is zo 

sterk ontwikkeld geworden “dan dat wij nog een geluk zonder kennis of het geluk van een 

sterke rotsvaste waan zouden kunnen waarderen; het doet pijn, ons zulke toestanden ook maar 

voor te stellen! (M, 429)” Voor het eerst in zijn werk formuleert Nietzsche de wil tot weten 

dus als volgt:  

 
“De kennis is bij ons in een hartstocht veranderd die voor geen offer terugschrikt en in laatste 
instantie niets vreest dan zijn eigen uitdoven; wij geloven oprecht dat de gezamenlijke 
mensheid zich onder de dwingelandij en het lijden van deze hartstocht verhevener en 
getrooster zou moeten achten dan tot dusver, toen ze de afgunst op het primitievere 
welbehagen, dat hand in hand gaat met het barbarendom, nog niet had overwonnen. (M, 429)” 
 
Nietzsche is vervolgens tot volgende uitlating in staat: “Ja, wij haten het barbarendom, –wij 

willen allen liever de ondergang van de mensheid dan de teruggang van de kennis! (M, 429)” 

In aforisme 456 – getiteld Een deugd in wording – duidt Nietzsche de intellectuele eerlijkheid 

[Redlichkeit] als een gevolg van de wil tot weten: “Men moet bedenken dat noch onder de 

socratische noch onder de christelijke deugden de intellectuele eerlijkheid voorkomt: dit is 

een van de jongste deugden, nog weinig gerijpt, nog vaak verwisseld en miskend, zich nog 

nauwelijks van zichzelf bewust, – iets in wording, dat –wij kunnen bevorderen of afremmen, 

al naargelang ons hoofd staat. (M, 456)” 

 

3.1. Leven als experiment  
 

Bij de gedachte van de wil tot weten is het dus ook dat Nietzsches oproep tot het leven als 

experiment van de kennis thuishoort: “Op het punt van kennis is wellicht de nuttigste 

verworvenheid: dat het geloof in een onsterfelijke ziel is opgegeven. Nu mag de mensheid 

wachten, nu heeft ze het niet meer nodig zich te overhaasten en halfbeproefde gedachten naar 

binnen te werken, zoals ze voorheen moest.(M, 501)”  

 

Doordat wij niet meer geloven in het christelijke gedachtegoed van de onsterfelijke ziel, waar 

de verworvenheden van het aardse leven impact hebben op het leven na de dood, kunnen we 
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weer met een goed geweten onderzoeken – dit hebben we heroverd! Hierdoor mogen we weer 

gedachten en projecten tot ons nemen die ons mensenleven in grootsheid overstijgen, zodat 

we deze projecten in ons mensenleven nooit kunnen vervolmaken: “Wij mogen met onszelf 

experimenteren! Zelfs de mensheid mag dit met zichzelf! De grootste offers aan het inzicht 

zijn nog niet gebracht, –vroeger zou het zelfs godslastering en prijsgeven van het eeuwig heil 

zijn geweest, gedachten als die welke tegenwoordig aan ons doen voorafgaan, zelfs maar te 

vermoeden. (M, 501)” Dit is de betekenis van het leven inrichten als een experiment; het is 

een gevolg van de wil tot weten.  

 
Het civilisatieproces stileert de mens. In dit opzicht wordt de mens dus mooier. Aangezien 

de wil tot weten een resultante is van het civilisatieproces zijn we niet verrast dat Nietzsche in 

aforisme 550 een verband legt tussen kennis en schoonheid. Hierin ageert Nietzsche tegen 

diegenen die de wereld lelijk vinden, aangezien ze schoonheid alleen maar in de fantasie en de 

pose plaatsen. Hij plaatst tegenover dergelijk misprijzen van de wereld het feit dat de 

wetenschap de mens ook in vervoering kan brengen, zodat het niet alleen maar het verlaten 

van de werkelijkheid moet zijn waar men het schone kan ontmoeten. “Dezen menen dat de 

werkelijkheid lelijk is: maar zij vergeten dat de kennis zelfs van de lelijkste werkelijkheid 

mooi is, en ze vergeten ook dat wie vaak en veel kent er tenslotte allerminst toe geneigd is het 

grote geheel van de werkelijkheid, waarvan het ontdekken hem altijd geluk geschonken heeft, 

lelijk te vinden. (M, 550)” Nietzsche is dus het volgende van mening: “Het geluk van de 

kennenden vermeerdert de schoonheid van de wereld en maakt alles wat bestaat zonniger; de 

kennis legt haar schoonheid niet alleen rondom de dingen, maar op den duur ook in de dingen 

[…]. (M, 550)” 

 
Vervolgens is Nietzsche in FW tot staat om het ontstaan van de wil tot weten te schetsen. 

  
“De kennis werd dus tot een stuk van het leven zelf en als leven tot een aldoor toenemende 
macht: tot uiteindelijk de inzichten en die oeroude fundamentele dwalingen met elkaar in 
botsing kwamen, beide als macht, beide in dezelfde mens. De denker: dat is vandaag de dag 
het wezen waarin de drift tot waarheid en die levensbehoudende dwalingen hun eerste gevecht 
leveren. Nadat ook de drift tot de waarheid zichzelf als een levensbehoudende macht bewezen 
heeft. (FW, 110)”  
 
Dit laatste gebeurde door het verschijnen van uitingen en stellingen die niet nuttig waren, 

maar ook niet schadelijk.  

 
“Geleidelijk vulde zich het menselijk brein met zulke oordelen en overtuigigen, en in deze 
kluwen ontstond gisting, strijd en machtsbegeerte. [D]e kennis en het streven naar het ware 
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nam ten slotte als behoefte zijn plaats onder de andere behoeften in. Van toen af vormden niet 
alleen het geloof en de overtuiging, maar ook de toetsing, de loochening, het wantrouwen, de 
tegenspraak een macht: alle ‘boosaardige’ instincten waren ondergeschikt gemaakt aan, en in 
dienst gesteld van de kennis en kregen de glans van het geoorloofde, gerespecteerde, nuttige 
en ten slotte het aanzien en de onschuld van het goede. (FW, 110)”  
 
Aangezien de dwaling, – bijvoorbeeld “dat er duurzame dingen bestaan, dat er gelijke dingen 

bestaan, dat er dingen, stoffen, lichamen bestaan, dat een ding datgene is wat eraan 

waarneembaar is, dat onze wil vrij is, dat wat voor mij goed is ook in zichzelf goed is (FW, 

110)”, – vooral nuttig en bijgevolg soortbehoudend bleek, stelt Nietzsche zich uiteindelijk de 

vraag naar de Einverleibung6 van de waarheid. Dat de mens aan de dwaling kan wennen en 

deze in het lichaam kan opnemen, heeft de geschiedenis voldoende bewezen. Maar laat de 

waarheid zich zomaar tot nieuwe instincten of hartstochten verworden? “In hoeverre 

verdraagt de waarheid dat zij in het lichaam wordt opgenomen? – dat is de vraag, dat is het 

experiment. (FW, 110)”7 

 
Nietzsche is er in FW dus in geslaagd om de wil tot weten van de wetenschap af te 

zonderen. Door dit zuiveren van de twee gedachten, merken we dat ook de voortgang in de 

wetenschap niet samenvalt met de wil tot weten:  

 
“Ook zonder deze nieuwe hartstocht – ik bedoel de hartstocht van de kennis – zou de 
wetenschap begunstigd worden: de wetenschap is ook zonder haar tot dusver gegoeid en groot 
geworden. (FW, 123)” Nieuwsgierigheid is voor wetenschap immers al voldoende: “Ja, 
dikwijls is amour-plaisir al voldoende voor de kennis (nieuwsgierigheid), amour-vanité ook, 
gewenning aan de kennis met een tersluiks oogje op eer en brood, het is zelfs voor velen al 
voldoende dat ze met een overschot aan vrije tijd niets anders weten te beginnen dan lezen, 
verzamelen, ordenen, waarnemen, verder vertellen; hun ‘wetenschappelijke drang’ is hun 
verveling. (FW, 123)”  
 
Niettemin is er tussen de wil tot weten en de wetenschap logischerwijze een sterk verband. 

Waar wetenschap voorheen vaak slechts als middel dienst deed8 zijn we nu echter op een 

moment in de geschiedenis, van de soort mens, aanbeland waar dankzij het zo sterk worden 

van de hartstocht van de wil tot weten – cf. zijn opmerking in M – kennis méér wil zijn dan 

louter middel. “Het is iets nieuws in de geschiedenis dat de kennis meer wil zijn dan middel. 

(FW, 123)” Bijgevolg is Nietzsche tot volgende opmerking in staat: “Eindelijk zal de kennis 

haar hand uitstrekken naar wat haar toebehoort: – zij zal willen heersen en bezitten, en jullie 

met haar! (FW, 283)” Zoals we al in M opmerkten, wordt het leven dus een experiment: 

“[V]anaf de dag dat de grote bevrijder over me kwam, die gedachte dat het leven een 

experiment ten behoeve van de kennis mocht zijn –en geen plicht, geen noodlot, geen bedrog! 
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[…] ‘ Het leven is een middel van de kennis’  – met dit grondbeginsel in je hart kun je niet 

alleen dapper, maar zelfs vrolijk leven en vrolijk lachen! (FW, 324)” 

 

Volgend op dit ‘leven als experiment van de kennis’ plaatst Nietzsche weer het intellectuele 

geweten – Redlichkeit of Intellectuellen Gewissen. In 308 omschrijft Nietzsche dit ook als 

een “weten omtrent het geweten! (FW, 308)”9 Aan het einde van dit aforisme zien we 

vervolgens  Nietzsche omwille van het intellectuele geweten juichen: “[T]erwijl tot dusver 

alle waardeschattingen en idealen gebouwd waren op gebrek aan kennis van de fysica of in 

tegenspraak met haar! En daarom: lang leve de fysica! En nog langer leve wat ons daartoe 

dwingt, – ons intellectuele geweten [Redlichkeit]! (FW, 335)” 

 

3.2. God is dood  
 

Op deze plek, waar we de wil tot weten bespreken, hoort de befaamde gedachte van de dood 

van God thuis. Zoals Nietzsche in aforisme 357 van FW immers stelt is de problematiek van 

‘God is dood’ vooreerst een die op een consequentie van de wil tot weten slaat en dan pas de 

vraag naar de waarde van het bestaan inhoudt.  

 
“[H]et is de uiteindelijke, zwaarbevochten overwinning van het Europese geweten, het 
belangrijkste bedrijf in de tweeduizendjarige disciplinering tot de waarheid, die zichzelf ten 
slotte de leugen van het geloof in God verbiedt … Men ziet wat er eigenlijk over de 
christelijke god gezegevierd heeft: de christelijke moraliteit zelf, het steeds strenger opgevatte 
begrip van de waarachtigheid, de biechtvaderlijke verfijning van het christelijke geweten, 
vertaald en gesublimeerd tot het wetenschappelijk geweten, tot intellectuele zuiverheid tot 
elke prijs. […] Doordat wij de christelijke interpretatie in deze zin van ons afzetten en haar 
‘zin’ als valsemunterij veroordelen, komt nu meteen op vreeswekkende wijze Schopenhauers 
vraag op ons af: heeft het bestaan dan nog wel zin? – een vraag die een paar eeuwen nodig zal 
hebben om ook maar ten volle en in al haar diepte gehoord te worden. Wat Schopenhauer zelf 
op deze vraag geantwoord heeft, was – men vergeve het mij – enigszins voorbarig, jeugdig, 
niet meer dan een compromis, een handhaving van het christelijk-ascetische 
moraalperspectief, waaraan, net net als aan het geloof in God, het geloof was opgezegd… 
Maar hij heeft de vraag gesteld – als goed Europeaan, zoals gezegd, en niet als Duitser. (FW, 
357)”  
 
Deze dood van God is dus een zelfopheffing die vanuit het christendom gebeurt, omdat ze een 

consequentie is van de morele scepsis die het christendom teweeg had gebracht.  

 
“Ook het christendom heeft een grote bijdrage geleverd tot de Verlichting: het leerde de 
morele scepsis op een zeer doordringende en werkzame wijze: aanklagend, verbitterend, maar 
met onvermoeibaar geduld en verfijning; het vernietigde in ieder afzonderlijk het geloof in 
zijn ‘deugden’ […]. Wanneer wij thans, grootgebracht in deze school der christelijke scepsis, 
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de moraalboeken van de Ouden, bijvoorbeeld van Seneca en Epictetus lezen, dan voelen wij 
een vermakelijke superioriteit en zijn een en al heimelijke inzichten en overzichten […]: wij 
weten veel beter wat deugd is! Maar ten slotte hebben wij deze zelfde scepsis ook toegepast 
op alle religieuze toestanden en processen, zoals zonde, berouw, genade, heiligheid, en de 
worm zo diep laten graven dat wij nu ook bij het lezen van alle christelijke boeken hetzelfde 
gevoel van verfijnde superioriteit en inzicht hebben:–ook de religieuze gevoelens kennen wij 
wel beter! (FW, 122)”  
 

Zoals we nog zullen zien, in de bespreking van MA, bekijkt Nietzsche de geschiedenis 

vanuit de ogen van twee gescheiden tradities: die van het christendom, dat een anti-

wetenschappelijke is, en die van de Antieken, dat een wetenschappelijke is. Hoe kan dan de 

mogelijkheid bestaan dat het christendom tot de Verlichting heeft bijgedragen? Omdat 

Nietzsche het christendom als een voortbrengsel bekijkt van de oud geworden Oudheid: “Dit 

christendom als avondgelui van de goede Oudheid, met gebarsten, moede en toch sonore 

klok, is zelfs voor wie eeuwen nu alleen maar historisch bereist, nog een balsem voor het oor: 

wat moet het voor die mensen zelf dan niet geweest zijn! (VM, 224)” Dienaangaande besluit 

Nietzsche in FW dus als volgt:  

 

“De kerk is deze stad van de ondergang: wij zien de religieuze samenleving van het 
christendom tot in haar diepste grondvesten ontwricht, – het geloof in God is ingestort, het 
geloof in het christelijk-ascetisch ideeal strijdt nog net zijn laatste strijd. Zo’n duurzaam en 
degelijk gebouwd werk als het christendom – het was het laatstebouwwerk van de Romeinen! 
– kon weliswaar niet in één klap vernietigd worden; allerlei aardbeving heeft daarvoor moeten 
schudden, allerlei geest, die aanboort, graaft, knaagt, bevochtigt, heeft daarbij moeten helpen. 
(FW, 358)” 
 
Omdat in de Katholieke Kerk de “zuidelijke argwaan tegenover de natuur van de mens, die 

van het Noorden uit altijd verkeerd wordt begrepen (FW, 350)”, zich heeft verdergezet, heeft 

het christendom op dergelijke wijze, via de morele scepsis, tot de Verlichting bijgedragen. De 

zienswijze van de Christelijke God als waarheid, en hieruitvolgend in de goddelijkheid van de 

waarheid, functioneerde als tweede factor in de dood van God.10 De mens werd op deze wijze 

tweeduizend jaar gedrild, zodat zich in hem een geweten heeft gevormd – een intellectueel 

geweten – waardoor de idee van die Christelijke God ongeloofwaardig geworden is.11  

 
Op deze wijze moet men dus het gefetisjeerde aforisme 125 van FW benaderen. Het beeld 

van de lantaarn heeft immers een voorgeschiedenis in Nietzsches geschriften! In het tweede 

deel van MA wordt het beeld van een lantaarndrager voor de eerste maal vermeld. “Laat hij 

die zijn lantaarn aanstekt om naar volmaakte mensen op zoek te gaan […]. (VM, 336)” 

Wanneer in aforisme 125 van FW de dolle mens op klaarlichte dag een lantaarn aansteekt, 
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kan het dus een daad zijn om naar mensen van de toekomst op zoek te gaan. Deze lieden van 

de toekomst, die de idee van de dood van God tot zich hebben gemaakt, gaat de dolle mens 

dus zoeken. 

 
“’Ik zoek God! Ik zoek God!’ – Omdat er daar juist veel van die lieden bijeenstonden die niet 
aan God geloofden, verwekte dit groot gelach. Is hij soms verloren gegaan? zei de een. Is hij 
verdwaald als een kind? zei de ander. Of heeft hij zich verstopt? Is hij bang voor ons? Is hij 
scheep gegaan? naar het buitenland vertrokken? – zo schreeuwden en lachten zij door elkaar. 
De dolle mens sprong midden tussen hen in en doorboorde hen met zijn blikken. ‘Waar God 
heen is?’ riep hij uit. ‘Dat zal ik jullie vertellen! Wij hebben hem gedood, – jullie en ik! Wij 
allen zijn zijn moordenaars! (FW, 125)”  
 
Nietzsche verduidelijkt dat de dood van God niet om een simplistische atheïstische gedachte 

draait. De schare van ongelovigen die hem omringen begrijpen hem niet. Daarom geeft de 

dolle mens als antwoord wat de dood van God wel betekent. Hij zegt dat wij Hem gedood 

hebben. Voor de toekomstige mens, die de idee van de wil tot weten en de daaruitvolgende 

Redlichkeit12 tot zich heeft gemaakt, zijn de woorden een verwijzing naar het 

ongeloofwaardig worden van de Christelijke God. Het verwijst naar de zelfopheffing die 

vanuit de morele scepsis en het drillen van de mens in de waarheid dat onder het christendom 

plaatsvond. “Ruiken wij nog niets van de goddelijke ontbinding? – ook goden raken in 

ontbinding! God is dood! God blijft dood! En wij hebben hem gedood! (FW, 125)” 

Pas na dit geschreeuw stelt de dolle mens zich de vraag naar het bestaan. Na de zelfopheffing, 

na de ontbinding van (het geloof in) de christelijke God wordt de vraag gesteld naar de 

betekenis van deze daad.  

 
“Hoe moeten wij ons troosten, wij moordenaars aller moordenaars? Het heiligste en 
machtigste wat de wereld tot dusver bezeten heeft, is onder onze messen leeggebloed, – wie 
wist dit bloed van ons af? Met welk water kunnen wij ons reinigen? Welke zoenoffers, welke 
heilige spelen zullen wij moeten bedenken? Is niet de grootte van deze daad te groot voor 
ons? Moeten wij niet ze1f goden worden om haar zelfs maar waardig te schijnen? (FW, 125)” 
  
Vervolgens zwijgt de dolle mens en … smijt zijn lantaarn stuk op de grond. De mensen van 

de toekomst die Nietzsche zich al ziet aandienen, zijn er nog niet. De dolle mens heeft ze niet 

gevonden – wat voor nut heeft zijn lantaarn dan nog? “‘Ik kom te vroeg’, zei hij toen, ‘het is 

mijn tijd nog niet. Deze ongelooflijke gebeurtenis is nog onderweg, ze wandelt nog rond, – 

het is nog niet tot de oren der mensen doorgedrongen. Bliksem en donder hebben tijd nodig 

[…]! Deze daad is nog steeds verder van hen af dan de verste gesternten, – en toch hebben ze 

haar verricht!’ (FW, 125)” 
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Noten
                                                 
1 Het eerste deel van zijn Geschiedenis van de seksualiteit draagt immers de titel De wil tot weten [La volonté de 
savior]. Een studie naar de invloed van Nietzsches idee van wil tot weten en wil tot niet-weten – zoals dit in JGB 
uitgewerkt wordt–, op Foucaults uitwerking van dit eerste deel van Geschiedenis van de seksualiteit zou 
bijzonder fascinerend zijn. Foucault werkt in De wil tot weten uit dat in de 19de eeuw seks in twee registers van 
het weten ingeschreven is: één als wil tot weten, dat met de opkomst van de wetenschap in het Westen 
overeenstemt, en de ander als wil-tot-niet-weten, dat zelf dus een verhouding tot de waarheid verondersteld. 
“Immers, een miskenning kan zich slechts voordoen op grond van een onderliggende verhouding tot de 
waarheid. De waarheid uit de weg gaan, de toegang tot haar versperren en haar maskeren zijn stuk voor stuk 
slechts lokale tactieken die een wezenlijk streven naar weten een paradoxale vorm geven […]. Ook niet willen 
erkennen is nog een wending van de wil tot waarheid. (Foucault, 1984, p. 57)” Hoezeer doet deze laatste zin niet 
aan Nietzsche herinneren? Het kon vrijwel letterlijk uit JGB zijn overgenomen.  
2 Een proces dat, zoals we zullen aantonen, tot aan FW duurt. 
3 Het rudimentaire subjectbegrip dat de Grieken als barbaren al hebben. 
4 De voorlaatste keer is wanneer Nietzsche aan UB aan het werken is en vormt een fragment uit voorjaar-herfst 
1873: “Übertreiben ist Zeichen des Barbarischen. Wir übertreiben den Wissenstrieb. (KSA 7.611) ” MA 
verschijnt pas in 1878! De fragmenten hangen qua betekenis allemaal sterk samen met wat Nietzsche opmerkte 
in GT over de theoretische mens en tragische kennis.  
5 Één andere maal gebruikt Nietzsche het eerder in (MAI, 110): “[…] want daarmee kan men zich bij het 
tegenwoordige kennispeil eenvoudig niet meer inlaten zonder zijn intellectuele geweten hopeloos te bevuilen en 
voor zichzelf en anderen prijs te geven. (MAI, 109)” 
6 “From the early 1880s on, he [Nietzsche] referred to it as ‘Einverleibung’, the human capacity to turn 
(philosophical) insight into an instinct by repeated, or even continuous rational appropriation: ‘Wir Lehren die 
Lehre – es ist das starkest Mittel, sie uns selber einzuverleiben’ (KSA 9; 494). Without going into the matter 
more thoroughly, we might suggest that this concept of transaction is the driving force behind the many 
metamorphoses, personae and masks the Nietzsche of the late 1880s can be associated with. (Biebuyck, Praet, 
Vanden Poel, p. 69)” Ik bedoel met interiorisering en sedimentering dus hetzelfde als wat door de term 
Einverleibung gedekt wordt. Deze term moet echter in het perspectief van een civilisatieproces geplaatst worden 
om de volle reikwijdte van de betekenis van deze term bij Nietzsche te kunnen vatten. Dit wordt in dit artikel 
echter niet gedaan, niettemin wordt in dit artikel toch al een proces van civilisatie opgemerkt bij GT – wat ik in 
geen enkel ander geschrift ben tegengekomen. 
7 “Wij hebben onze wereld zo ingericht dat we erin kunnen leven door uit te gaan van lichamen, lijnen, vlakken 
en gevolgen. Beweging en rust, vorm en inhoud: zonder deze geloofsartikelen zou momenteel niemand het leven 
kunnen uithouden! Maar daarmee zijn ze nog niet bewezen. Het leven is geen argument; een van de 
voorwaarden van het leven zou de dwaling kunnen zijn. (FW, 121)” 
8 Nietzsche geeft in aforisme 123 van FW het voorbeeld van Paus Leo X die de loftrompet van de wetenschap 
speelt. Dit is echter een beleefdheid van onze katholieke vriend, aangezien hij en aanverwanten geloven, dat 
mijlenver boven en onaanraakbaar voor de wetenschap, de ‘geopenbaarde waarheid’ staat. Ook in de Oudheid 
kreeg de wetenschap uiteindelijk een secundaire positie: “In de Oudheid werd haar waardigheid en erkenning 
gereduceerd door het feit dat zelfs bij haar drie discipelen het streven naar de deugd vooropstond, en dat men de 
kennis reeds de hoogste lof toegezwaaid meende te hebben, wanneer men haar huldigde als het beste middel tot 
de deugd. (FW, 123)” 
9 “Maar waarom luister je naar het spreken van je geweten? En in hoeverre heb je het recht, zo’n oordeel voor 
waar en onfeilbaar aan te zien? Voor dit geloof –  is er geen geweten meer? Heb je dan nog nooit gehoord van 
een intellectueel gegeven?  Een geweten achter jouw ‘geweten’? Jouw oordeel ‘zo is het juist’ heeft een 
voorgeschiedenis in je driften, neigingen, gevoelens van afkeer, ervaringen en niet-ervaringen; ‘hoe ist het 
ontstaan?’ moet je vragen, en daarna ook nog: ‘wat beweegt mij eigenlijk om er gehoor aan te geven?’ (FW, 
335)” 
10 Dit vormt de reden waarom Nietzsche vooral in de latere werken niet zo een fan meer is van Plato. Hoe meer 
en meer Nietzsche de gedachte van de wil tot weten precieser en precieser formuleert, hoe afstandelijker hij 
tegenover Plato begint te worden. Hij kan vanuit zijn opvatting van de zelfopheffing in het geloof aan de 
christelijke God, namelijk niet anders dan Plato als een prototype van het christendom zien.  
11 Zie ook (MAI, 273) waar hij zegt dat de middeleeuwen door de scholen van het Aziatische gered werd. Dit 
omdat dankzij deze scholen men in Europa correct leerde concluderen. 
12 In JGB 230 noemt hij dit intellectuele geweten een buitensporige eerlijkheid. Het is een vreemde intellectuele 
smaak omdat het in de dwaling, of de schijn, steeds de neiging heeft om dieper te graven – naar wat er onder het 
masker zit. “Hij zal zeggen ‘er is iets wreeds in de neiging van mijn geest’: –laten de lieve, deugdzame mensen 
hem dat maar uit het hoofd proberen te praten! Inderdaad, het zou vleiender klinken als men ons in plaats van 
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wreedheid bijvoorbeeld een ‘buitensporige eerlijkheid’ nagaf, fluisterend, vol bewondering–ons vrije, zeer vrije 
geesten:–en zo klinkt misschien werkelijk eens onze roem bij het nageslacht? (JGB, 230)” 
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4. Menselijk, al te menselijk (MA)  
 

MA is de neerslag van een ziftingsproces. Als we vanuit de latere Nietzsche zijn eerste boek 

lezen, dan moet hij na GT op bepaalde gebieden zijn gedachten zuiveren. Dit is dan ook exact 

wat in MA zal plaatsvinden. Zoals we al hadden opgemerkt, zal dit voornamelijk gebeuren op 

het vlak van de wetenschap en de kunst. Tevens zien we in MA twee dynamieken van 

specificatie optreden, die naar mijn mening, de belangrijkste gebeurtenissen zijn die zich in 

dit boek afspelen.  

 
In GT hebben we gezien dat Nietzsche moeite doet om een geschiedenis te formuleren, die 

we een civilisatieproces kunnen noemen. Hij is echter niet tevreden met de manier waarop hij 

deze geschiedenis uiteindelijk weergegeven heeft. Hij vindt ze te Hegeliaans – cf. (EH, De 

geboorte van de tragedie, 1). Bijgevolg zal Nietzsche zich in MA vooreerst toespitsen op het 

uitdiepen van zijn methode om de geschiedenis te benaderen. “Erfgebrek van de filosofen – 

[…] Zij willen niet leren dat de mens geworden is, dat ook het kenvermogen geworden is; 

terwijl volgens enkelen van hen zelfs de hele wereld zich uit dit kenvermogen ontspint. […] 

Dus is het historisch filosoferen van nu af nodig, en daarmee ook de deugd van de 

bescheidenheid. (MAI, 2)” Wat Nietzsche hiermee dus bekomt, is de genealogische 

methode.1 Het is “ resultante van een zoektocht naar Nietzsches eigen geschiedenisvisie, een 

visie die niet Hegeliaans is, maar blijkbaar toch banden hiermee heeft.2 Wanneer ik 

betreffende Nietzsches genealogische methode de term Hegeliaans gebruik, verwijs ik er 

eveneens mee naar de betekenis ‘metafysisch’ – ik gebruik het dus niet alleen om naar Hegels 

filosofie te verwijzen.3 Op deze manier, wanneer Nietzsches genealogische methode en 

Hegels geschiedenisbenadering ten opzichte van elkaar gezet worden, neemt dit tegelijkertijd 

de vorm aan van een opposeren van de historische filosofie tegenover de metafysische 

filosofie. De genealogische methode is voor Nietzsche gewoonweg een nieuwe 

wetenschappelijke methode.4 Foucault heeft haar zeer correct als volgt weergegeven :  

 
“[La généalogie s’oppose à la recherche de l’‘origine’.] […] L’histoire apprend aussi à rire 
des solennités de l’ origine. La haute origine, c’ est la ‘surpousse métaphysique qui se refait 
jour dans la conception qu’au commencement de toutes choses se trouve ce qu’il y a de plus 
précieux et de plus essentiel’ : on aime à croire qu’à leur début les choses étaient en leur 
perfection ; qu’elles sortirent éclatantes des mains du Créateur, ou dans la lumière sans ombre 
du premier matin. L’ origine est toujours avant la chute, avant le corps, avant le monde et le 
temps ; elle est du côté des dieux, et à la raconter on chante toujours une théogenie. Mais le 
commencement historique est bas. Non pas au sens de modeste, ou de discret comme le pas 
de la colombe, mais dérisoire, ironique, propre à défaire toutes les infatuations : ‘On cherchait 
à éveiller le sentiment de la souveraineté de I ‘homme, en montrant sa naissance divine : ceci 
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est devenu maintenant un chemin interdit ; car à sa porte il ya le singe’. L’ homme à 
commencé par la grimace de ce qu’il allait devenir ; Zarathoustra lui-même aura son singe qui 
sautera derrière lui et tirera le pan de son vêtement. (Foucault, 2000, p. 105, 106)”5 
 

Niettemin merk ik in Foucaults uitstekende artikel één deficit op: hij scheidt het 

mechanisme van de geschiedenis en de methode om dit mechanisme te bestuderen niet. 

Foucault maakt een mooie beweging door aan te tonen dat de genealogische opvatting van de 

geschiedenis verschilt van een metafysische, maar wat Nietzsche net duidt als het 

mechanisme van de geschiedenis behandelt Foucault niet.  

 

De genealogie is bij Nietzsche de methode en het mechanisme van de geschiedenis is een 

civilisatieproces. Doordat Foucault deze niet van elkaar afzondert, komt hij naar het einde 

van zijn artikel meer en meer in de problemen – hij schrijft wel zaken over de rol van 

genealogie en het lichaam maar verklarende kracht bezitten deze geenszins. Wanneer hij naar 

het einde toe dus schrijft “L’histoire, généalogiquement dirigée, […]. (Foucault, p. 126)”, dan 

wordt het probleem van het artikel duidelijk, want de genealogie kan de geschiedenis niet 

‘richtinggeven’ [diriger] omdat het niet de motor van de geschiedenis is. De genealogische 

methode is een wetenschappelijke methode die voortkomt uit het historische besef. Het 

historische besef duidt op een zesde zintuig dat wij verworven hebben doordat onze 

vergeestelijking zo ver ontwikkeld is geworden. Omwille van deze reden is het dat Foucault 

het ‘historische besef’ dus onnauwkeurig weergeeft. Het historische besef is voor Nietzsche 

immers niet alleen maar een methodische houding, maar heeft primair zelf een plaats in de 

geschiedenis; het kon bijvoorbeeld niet opduiken bij de Romeinen, zodat Nietzsche het 

historische besef als een karakteristiek van zijn tijd zal benoemen: “[D]it historische zintuig, 

dat wij Europeanen als voor ons typerend opeisen, hebben wij verworven als gevolg van de 

betoverende, krankzinnige halve barbaarsheid waarin Europa door de democratische 

vermenging van standen en rassen is gedompeld,– pas de negentiende eeuw kent dit zintuig, 

haar zesde. (JGB, 224)”  Door een toenemende complexiteit van het subject verkrijgt men op 

een gegeven punt in de geschiedenis een ‘historische besef’. Ten overstaan van Hegel 

begrijpen we zo de noodzaak van de genealogische methode, want als we dit probleempunt te 

onnauwkeurig behandelen, kunnen we inderdaad op een Hegeliaanse filosofie uitkomen waar 

de Geist zich van zichzelf bewust wordt. GT werd voor Nietzsche dus een teken van deze 

onnauwkeurigheid, omdat historisch Nietzsche zelf uiteindelijk als het punt dienst gaat doen 

waar de theoretische mens bewust het Dionysische terug binnenlaat. Nietzsche bekomt in MA 
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dus zijn wetenschappelijke methode om de geschiedenis te benaderen. Zoals reeds opgemerkt 

is dit een consequentie die na GT moest plaatsvinden.  

 
Nietzsche heeft in MA zijn methode gespecificeerd, maar ditzelfde gaat niet op voor de 

specificatie van het mechanisme van de geschiedenis. Deze tweede dynamiek van 

specificatie, die voor ons het meest van belang is, wordt pas in M voltooid. Wat voor 

geschiedenis Nietzsche in MA aanhangt – meer Lamarckiaans, meer Darwiniaans, … – is niet 

echt duidelijk.  

 
“Nietzsches reactie op het darwinisme is niet alleen genuanceerd, maar ook tegensprakig. 
Ludwig Haas heeft gelijk als hij stelt dat in zijn verzameld werk de meest tegenstrijdige 
opvattingen over het darwinisme staan. (p. 8) Dat geldt ook voor Menschliches, 
Allzumenschliches. Terwijl Nietzsche enerzijds het bestaan van een drang naar zeltbehoud 
verwerpt, verklaart hij er anderzijds het ontstaan mee van zowel de staat en de gerechtigheid 
als de moraal. (2, p. 89-90 en p. 99) Een ander voorbeeld is zijn kritiek op de stelling dat de 
natuurlijke selectie tot sterke individuen leidt, terwijl hij in diezelfde stelling de verklaring 
ziet voor het ontstaan van de machtigste mensen [...]. Dergelijke tegenspraken wijzen op een 
zekere willekeur. Teksten worden er nooit interessanter of leesbaarder door. (Hostens, p. 98)”  
 

In onze bespreking van GT hebben we opgemerkt dat Nietzsche een civilisatieproces 

aanhangt. Het cruciale is dat we in MA de bevestiging van deze hypothese zien. Nietzsche zal 

in dit boek probleempunten als overerving en dergelijke explicieter behandelen. Niettemin 

specificeert hij nog niet exact wat net de motor van de geschiedenis is, waardoor we ons niet 

van de indruk kunnen ontdoen dat hij een geschiedenisopvatting aanhangt die meer in 

Lamarckiaanse richting6 zou wijzen dan een Darwiniaanse. Dit zou in strijd zijn met zijn 

latere werken. De precisering van het mechanisme van de geschiedenis zal in M plaatsvinden 

– cf. het triumviraat van het civilisatieproces; dwang, macht en bewustzijn. Wat Nietzsche net 

als specificatie van het civilisatieproces bekomt, wordt in 4.13 nog eens op een rijtje gezet. 

4.1. Voorwoord van MA  
 
Zoals reeds opgemerkt bij de inleidende opmerkingen bij GT, zien we ook dat in MA het 

voorwoord rond dezelfde periode als JGB geschreven is. Weer zien we Nietzsche dus 

trachtten al zijn boeken op één lijn te brengen – als richtingaanwijzer naar het doel, of het 

project van zijn filosofie. Nietzsche begint het voorwoord van MA vrijwel meteen met zich 

wederom te excuseren voor wat er in GT was misgelopen: 

 
“Schopenhauers blinde wil tot moraal, op een tijdstip dat ik wat de moraal betreft al 
scherpziend genoeg was; zo ook dat ik me illusies heb gemaakt over Richard Wagners 
onverbeterlijke romantiek, alsof die een begin was en geen einde; zo ook over de Grieken, zo 
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ook over de Duitsers en hun toekomst- en wie weet is er nog een lange lijst van zulke zo-
ook’s te geven? – maar stel dat dit allemaal waar is en mij met goede reden verweten wordt, 
wat weten jullie ervan, wat konden jullie ervan weten, hoeveel listigheid omwille van het 
zelfbehoud, hoeveel rede en hogere bescherming bij zo’n zelfbedrog is inbegrepen, en 
hoeveel onoprechtheid nog voor mij nodig is om mij steeds weer de luxe van mijn 
waarheidsliefde te kunnen veroorloven? ... Enfin, ik leef nog […] (MAI, voorwoord, 1)”  
 
Dit is wat hij in JGB zijn geestelijk fatum zal noemen:  

 
“We vinden nu en dan voor bepaalde problemenoplossingen waaraan wij veel geloof hechten; 
misschien noemen we ze voortaan onze ‘overtuigingen’. Later – zien we er slechts de weg 
naar zelfkennis in, wegwijzers naar het probleem dat we zijn, – of juister, naar de grote 
,domheid die we zijn, naar ons geestelijk fatum, naar het niet voor lering vatbare helemaal 
‘daarbeneden’. (JGB, 231)”7 

 
Nietzsche is dus iets op het spoor dat zeer met zichzelf samenhangt: 

 
“Zo geeft de vrije geest zichzelf uitsluitsel over dat vrijmakingsmysterie en door zijn geval 
te veralgemenen eindigt hij er ten slotte mee het volgende oordeel over zijn ervaring te 
vellen. ‘Zoals het mij verging, zegt hij bij zichzelf, ‘moet het iedereen vergaan in wie een 
taak belichaamd wil worden en ‘ter wereld’ wil ‘komen’.’ De geheime kracht en 
noodzakelijkheid van deze taak zullen zich onder en in zijn afzonderlijke lotgevallen doen 
gelden als een onwuste zwangersehap, –lang voordat hij zelf deze taak in ogenschouw heeft 
genomen en haar naam kent. Onze bestemming beschikt over ons, ook wanneer wij die nog 
niet kennen […]. (MAI, voorwoord, 7)” 
 

Nietzsche ontwaart dat hij een taak heeft, dat hij moet worden wie hij is. En zo verschaft hij 

voor GT weer een verklaring achteraf, omdat de gedachte die hij daar voor het eerst 

verkondigde – het Dionysische – zo nieuw en revolutionair was – want het is namelijk anti-

christelijk –, dat zijn ogen te klein, zijn stem te zacht, en zijn woorden niet nieuw genoeg 

waren om, als de jongeling die hij toen was, probleemloos dit revolutionaire gedachtegoed 

aan de wereld mee te delen. Hij verklaart GT dus als een geboorte uit zelfbehoud. Daarom is 

het dat hij het Dionysische in Kantiaanse en Schopenhaueriaanse taal had verwoord:8 hij kon 

niet anders, zegt hij, aangezien deze gedachte zo nieuw was dat hij zijn hele filosofie niet 

ineens in al haar volheid en glorie naar voren kan brengen. Maar het essentiële waar 

Nietzsche ons hier op schijnt te wijzen is dat door de vele fouten die hij in GT, betreffende 

het Dionysische, maakte, hij zover van zichzelf afgedreven was dat zijn instincten als het ware 

begonnen te protesteren,9 en hij zo zichzelf (beter) leerde kennen. 

 

Hierna begint Nietzsche een verloop te geven van het ‘vrijmaken van de geest’, wat 

eigenlijk hetzelfde is als “ mijn hele leven te besteden aan de verdere ontwikkeling van mijn 
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rede en mijn kennis van de waarheid naar beste vermogen te vergroten, volgens de methode 

die ik mijzelf had voorgeschreven. (MAI, in plaats van een voorwoord)”10 Dit was het 

voorwoord – eigenlijk ‘An Stelle einer Vorrede’ – dat MA diende tot Nietzsche besloot een 

nieuw voorwoord te schrijven. Echter niet om het vorige af te wijzen, wat een citaat uit 

Discours de la méthode van Descartes was, maar omdat Nietzsche nu zelf kon verduidelijken 

en omschrijven wat hij vooreerst door Descartes moest laten verwoorden. 

In dit proces van de vrijmaking van de geest heb ik ter verduidelijking vier fasen kunnen 

opmaken uit Nietzsches relaas.11  

1. Het begin van alles is de fase van de ‘ziekelijke vereenzaming’, die begint met een 

grote vrijmaking: 

 
“Men mag vermoeden dat voor een geest waarin het type van de ‘vrije geest’ eenmaal zijn 
volmaakte rijping en zoetheid zal bereiken, de beslissende gebeurtenis in een grote 
vrijmaking heeft bestaan, en dat hij daarvóór des te meer een geketende geest was en 
voorgoed aan zijn hoek of zuil gekluisterd scheen. […] De grote vrijmaking komt voor aldus 
geketenden plotseling, als een aardschok: de jonge ziel wordt eensklaps geschokt, 
losgescheurd, uitgescheurd, – zij begrijpt zelf niet wat er gebeurt. Een aandrift en aandrang 
gebiedt en overmeestert haar als een bevel; een wil en wens ontwaakt om weg te gaan, 
waarheen ook, tot elke prijs […]. (MAI, voorwoord, 3)”  
 

 Het is een periode van “een zelfstandig, [willen] vaststellen van waarden, deze wil tot de 

vrije wil: en hoeveel ziekte komt niet tot uiting in de woeste pogingen en grillen waarmee de 

bevrijde, de vrijgemaakte zichzelf nu zijn macht over de dingen tracht te bewijzen! (MAI, 

voorwoord, 3)” Er is, naar mijn mening, zelfs een zeker spoor van ressentiment aanwezig, 

aangezien men nog deels achterom kijkt en terwijl rusteloos, doelloos verder doolt. “Met een 

boosaardige lach draait hij alles om wat zich gesluierd, door de een of andere schroom 

gespaard, aan hem voordoet: hij beproeft hoe deze dingen eruitzien wanneer men ze omkeert. 

Er zit iets in van willekeur en van genot in de willekeur […]. (MAI, voorwoord, 3)” 

2. Dan bewandelen we een ‘tussenstadium’ dat Nietzsche omschrijft als “ een derde 

iets waarin nieuwsgierigheid en discrete verachting met elkaar versmolten zijn. (MAI, 

voorwoord, 4)” Het is een tijd die zich vaak als gezondheid kleedt maar die het niettemin niet 

zonder de ziekte “als middel en vishaak van de kennis (MAI, voorwoord, 3)” kan stellen.  

3. Hierna wordt een derde fase bekomen: die van de ‘rijpe vrijheid’ die nog steeds 

zelfbeheersing als al ervoor is, maar nu een toegang tot verschillende denkwijzen mogelijk 

maakt. Vervolgens wordt de ‘grote gezondheid’ bekomen.  

4. Deze vierde fase is “een innerlijke overdaad en verwenning van de grote rijkdom, 

die het gevaar uitsluit dat de geest bijvoorbeeld zelf in zijn eigenwegen vastloopt en verliefd 
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op ze wordt en bedwelmd in een hoekje blijft zitten, […] een overschot dat de vrije geest het 

gevaarlijke voorrecht verleent op proefondervindelijke grondslag te leven en zich aan het 

avontuur over te geven: het meesterschapsvoorrecht van de vrije geest! (MAI, voorwoord, 4)” 

Wat Nietzsche hierbij als een soort besluit optekent kunnen we als een bevestiging opvatten 

dat hij het wel degelijk over levenshoudingen heeft: “[O]m op de manier van deze vrije 

geesten ziek te worden, een behoorlijke tijd ziek te blijven en daarna nog langer, nog langer 

gezond, ik bedoel ‘gezonder’, te worden. Er ligt wijsheid in, levenswijsheid , om zichzelf de 

gezondheid lange tijd slechts in kleine doses voor te schrijven. (MAI, voorwoord, 5)” Na het 

duiden van de ‘grote vrijmaking’ is het niet toevallig dat Nietzsche besluit met dit een 

levenswijsheid te noemen.  

 
Verder heeft Nietzsche het dan over de noodzakelijkheid van het begrijpen van het 

perspectivisme en bijgevolg het probleem van de rangorde – of het ‘pathos der distantie’. 

Hoger en lager, sterk en zwak is de reden waarom Nietzsche oproept tot het begrijpen van het 

perspectivisme12 van het leven. Dit is dus waar het probleem van de rangorde op slaat. Het is 

“de kloof tussen de ene mens en de andere (JGB, 62)”. Het is de kloof tussen de mens van 

kracht, van innerlijke overvloed en de mens van het tekort, van het ressentiment. “Hier een 

lange ladder, op de sporten waarvan wij zelf gezeten en geklommen hebben , –die wij zelf op 

een gegeven moment geweest zijn! Hier een hoger, een dieper, een beneden-ons, een 

ontzaglijk lange orde, een rangorde, die wij zien: hier–ons probleem!—(MAI, voorwoord, 7)” 

Het probleem van rangorde is ook enigszins wat Nietzsche agressiever laat spreken in JGB. 

Hij ziet immers dat de mens tot hier toe vrijwel heel de geschiedenis lang uit tekort en angstig 

geleefd heeft, terwijl het leven en bijgevolg ook de mens zich net kenmerken door een 

overvloed aan kracht.13 Nietzsche merkt dat doorheen de geschiedenis van de mensheid 

slechts met een inperking van die kracht geleefd werd – met als model hiervoor het willen 

toeleven naar een volledige ontkenning van het instinctieve als het ascetisme, of door middel 

van het ideaal van de heilige.  

4.2. Eerste hoofdstuk: metafysica   
 

Zoals gezegd is MA het boek waar Nietzsche zijn wetenschappelijke methode, de 

genealogische methode, naar voren zal brengen. Het is de resultante van een zoektocht naar 

een specificatie van zijn evolutiegedachte. Zo zijn de eerste zes hoofdstukken eigenlijk een 

geschiedenis van verschillende kennismethoden – metafysica, godsdienst, etc. Het is een 

onderneming die ons al duidelijk wordt in de titel van het eerste hoofdstuk ‘Van de eerste en 
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laatste dingen’, wat volgens mij bedoeld is om de evolutie van die kennismethoden aan te 

tonen. Nietzsche begint MA met historisch filosoferen in oppositie met metafysica te 

plaatsen:  

 
“De metafysische filosofie hielp zichzelf tot dusverre over deze moeilijkheden heen door het 
ontstaan van het één uit het andere te loochenen en voor de hoger gewaardeerde dingen een 
wonderbaarlijke oorsprong, direct vanuit de kern en het wezen van het ‘ding-op-zichzelf’ te 
veronderstellen. (MAI, 1)” 
 
Het loochenen van het ontstaan van het ene uit het andere zal hij in JGB het vooroordeel van 

de metafisycus noemen:  

 
“Hoe zou iets uit zijn tegenstelling kunnen ontstaan? [...] Zo’n ontstaan is onmogelijk; wie 
daarover mijmert is een dwaas of erger nog; de dingen van hoogste waarde moeten een 
andere, eigen oorsprong hebben, –uit deze vergankelijke, verleidelijke, misleidende, 
onbeduidende wereld, uit deze warboel van wanen en begeerten kan men ze niet afleiden! In 
de schoot van het Zijn, in het onvergankelijke, in de verborgen God, in het ‘ding-op-zichzelf’ 
–daarin moet hun grond liggen en nergens anders! Uit dit soort redeneringen bestaat het 
typische vooroordeel waaraan men de metafysici van alle tijden kan herkennen [...]. Het 
fundamentele geloof van de metafysici is het geloof aan de tegenstellingen der waarden. 
(JGB, 2)”14  
 
Pas in JGB zal hij dit probleem dieper bespreken in relatie met de wil tot weten. In MA 

behandelt Nietzsche deze problematiek nog niet met de precisie die we in JGB kunnen 

opmerken. Waar Nietzsche in JGB de metafysica bijvoorbeeld als een noodzakelijke, 

evolutionaire dwaling zal verklaren, verklaart hij dit in MA als verouderde kennismethode. 

Het belangrijkste is dat we in MA een evolutionair paradigma15 aanwezig zien, waaruit 

Nietzsches veroordelen van de metafysica als verouderd, vertrekt.  

4.2.1. Naturalisme 

 
Nietzsche gaat de oorsprong van deze nu verouderde kennismethode (de metafysica) willen 

achterhalen en doet dit op een uiterst naturalistische wijze. Dat het dus mogelijk is dat de 

mens doorheen de tijd betere en slechtere kennismethoden heeft, volgt, zoals gezegd, uit 

Nietzsches opvatting dat het kenvermogen geworden is:  

 

 “Eertijds werd de geest niet door streng denkwerk in beslag genomen, zijn ernst was toen 
gelegen in het uitspinnen van symbolen en vormen. Dat is anders geworden; die ernst van het 
symbolische is een kenmerk van lagere cultuur geworden. Zoals onze kunsten zelf ook steeds 
intellectueler, onze zintuigen steeds geestelijker worden, en zoals men er bijvoorbeeld thans 
ook heel anders over oordeelt wat weldadig voor de zintuigen is dan honderd jaar geleden,  zo 
worden ook de vormen van ons leven steeds geestelijker, voor het oog van oudere tijden 
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wellicht lelijker, maar alleen omdat het niet weet te zien hoe het rijk van de innerlijke, 
geestelijke schoonheid voortdurend in diepte en omvang toeneemt en in hoeverre de 
geestrijke blik tegenwoordig voor ons allen meer waard kan zijn dan de mooiste constructie 
en het verhevenste bouwwerk. (MAI, 3)” 
 
Met naturalisme bedoel ik niet enige naïviteit die simpelweg alles wil ‘verdinglijken’ of 

sensualiseren – deze “onhandige naturalisten” bekritiseerde Nietzsche zelf m.b.t. de ziel in 

aforisme 12 van JGB. Ik kies deze term dus niet zelf, maar neem hem van Nietzsche over. 

Met naturalisme wil ik derhalve verwijzen naar Nietzsches onderneming om de “mens terug 

[te] vertalen naar de natuur; de talloze ijdele, dweperige interpretaties en connotaties te baas 

worden die tot nu toe over de eeuwige grondtekst homo natura heen gekrabbeld en 

geschilderd zijn; maken dat de mens voortaan tegenover de mens staat zoals hij reeds, hard 

geworden door de tucht van de wetenschap, tegenover de andere natuur staat, met 

onverschrokken Oedipus-ogen en dichtgeplakte Odysseus-oren, doof voor de lokwijsjes van 

oude metafysische vogelaars die hem al te lang hebben toegefloten: ‘je bent méér! je bent 

hoger! je bent van een andere oorsprong!’– [...]. (JGB, 230)” De term naturalisme dient dus 

om Nietzsches eigen methode aan te duiden die stelt om zuinig met principes te zijn. 

“Kortom, net als overal ook hier opgepast voor overbodige teleologische principes! –zoals de 

drift tot zelfbehoud er een is (die men aan de inconsequentheid van Spinoza te danken heeft– 

). Want zo gebiedt het de methode, waarvan de essentie hierin moet bestaan dat zij zuinig is 

met principes. (JGB, 13)” Alsook: 

 
 “Per slot van rekening is het niet alleen geoorloofd deze proef te nemen: het wordt zelfs door 
het geweten van de methode geboden. Niet méér soorten causaliteit aannemen zolang de 
poging, met één enkele soort uit te komen niet tot haar uiterste grens is doorgevoerd (– tot aan 
de onzin, met permissie): dat is een moraal van de methode waaraan men zich tegenwoordig 
niet mag onttrekken; – het volgt ‘uit haar definitie’, zoals een wiskundige zou zeggen. (JGB, 
36)” 
 
Hoezo Nietzsche een irrationalist? En Ockham ... en Wittgenstein16 – niet dan? Wie 

Nietzsche dus een irrationalist noemt, moet alles wat nog maar in de buurt komt van het 

zogeheten scheermes van Ockham als een irrationalisme afwijzen. Naturalisme houdt dus het 

verklaren in door zo weinig mogelijk principes. Vanuit deze naturalistische houding, die zich 

vanaf MA manifesteert, zal hij bijvoorbeeld in FW het Darwinisme bekritiseren als veel te 

moralistisch. Over de link tussen Nietzsches evolutieopvatting en die van Darwin zal verder  

in dit werk dieper worden op ingegaan. Hier is van belang dat Nietzsche zijn methode zal 

toepassen om vanuit zijn evolutieopvatting vele zaken te verklaren – zoals hier de metafysica 

er een voorbeeld vormt.  
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4.2.2.  De metafysica en haar twee dwalingen 

 
Nietzsche keurt de metafysica af op basis van drie gronden: vooreerst is metafysica een 

slechte kenmethode, en vervolgens om twee van de vele dwalingen die ze voortbracht, 

namelijk het geloof aan de identiteit van de dingen en de idee van de vrijheid van de wil. 

Aangaande het falen als kennismethode zal Nietzsche de oorsprong van de metafysica willen 

achterhalen – en lokaliseert dit in de droom. Waarom wij dan niet op dezelfde manier dwalen 

als 3000 jaar geleden? – Nietzsche antwoordt hier op door een naturalistische verklaring van 

de droom te geven. 

 

Hij geeft in MA 5 de verklaring waarom metafysica kon ontstaan, en dit door de droom: 

hierdoor is het dat de mens ten tijde van de allerprimitiefste cultuur dacht een tweede realiteit 

te ontdekken. “‘De dode leeft voort; want hij verschijnt aan de levende in de droom’: zo 

redeneerde men eertijds, vele duizenden jaren lang. (MAI, 5)” Betreffende het mogelijk 

bestaan van een tweede realiteit, of een of andere metafysische wereld merkt hij het volgende 

op: “Want men zou de metafysische wereld niet méér kunnen toeschrijven dan een 

anderszijn, een voor ons ontoegankelijk, onbegrijpelijk anderszijn; het zou een ding met 

negatieve eigenschappen zijn. (MAI, 9)” 

  
“De hersenfunctie die door de slaap het meest wordt belemmerd, is het geheugen: niet dat het 
zijn werking helemaal opschort, – maar het wordt tot een staat van onvolmaaktheid 
teruggebracht, zoals het in de oertijd van de mensheid misschien bij iedereen overdag en in 
wakende toestand is geweest. Willekeurig en verward als het is, haalt het de dingen 
voortdurend door elkaar op grond van de vluchtigste overeenkomsten […]. ( MAI, 12)” 
 
En:  

 
“[Z]oals de mens thans nog redeneert als hij droomt, zo redeneerde de mensheid vele 
duizenden jaren lang ook als zij wakker was […].  In de droom blijft dit oeroude stukje 
mensdom zich in ons oefenen, want het is de grondslag waarop de rede zich ontwikkelde en 
zich nog steeds in ieder mens ontwikkelt: de droom brengt ons weer terug naar verre 
toestanden van menselijke cultuur en doet ons een middel aan de hand om haar beter te 
begrijpen. (MA, 13)” 
 

Zoals we gezien hebben vormen bewustzijn, dwang en macht de drie componenten van het 

civilisatieproces. In Nietzsches denken nemen, van deze drie componenten, dwang en macht 

de prominentste plaats in. Macht zal uitgroeien tot de idee van de wereld als wil tot macht en 

zodoende dienst doen als kritiek op het Darwinistische ‘zelfbehoud’. Verder gebeuren vele 
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overpeinzingen en kritieken vanuit dwang – en wat ruimer heel het proces van gewenning.17 

Bewustzijn, hoewel het een component van zijn civilisatieproces is, is een ander paar 

mouwen. In GT, MA en M speelt het een belangrijke rol en dan voornamelijk een van een 

toegenomen bewustzijn – wat ons dus van vroegere mensen onderscheidt. Na FW en JGB 

begint het bewustzijn meer en meer een problematische functie in Nietzsches denken in te 

nemen. Dit komt omdat Nietzsche bij zijn visie over bewustzijn op een van de grenzen van 

zijn filosofie stuit – dit zal in JGB en het vijfde boek van FW besproken worden. Het belang 

van gewenning in Nietzsches werk, vinden we ook in MA al terug, waardoor we kunnen 

besluiten dat Nietzsches evolutieidee steeds prominent aanwezig is. “Het droomdenken valt 

ons nu zo licht omdat wij gedurende enorme ontwikkelingsperioden van de mensheid zo 

goed gedrild zijn in juist deze vorm van fantastische, goedkope, van de eerste willekeurige 

inval uitgaande verklaringen. (MAI, 13)” 

 
Wat verder vinden we een concretere bevestiging van onze gedachte dat Nietzsche een 

evolutieidee van een toenemende (geestelijke) complexiteit aanhangt. Dit konden we al in GT 

opmerken waar hij een geschiedenis gaf van een toenemende subjectconstructie waarbij 

eertijds het bewustzijn zich kritisch opstelde ten opzichte van de instincten, tot deze 

subjectconstructie complex genoeg werd, zodat het bewustzijn als een scheppende instantie 

naar voren kon treden (cf. de figuur van Socrates). 

 
“ In zoverre is de droom een ontspanning voor de hersenen, die overdag aan de strengere 
eisen moeten voldoen die de hogere cultuur aan het denken stelt. […] We kunnen uit deze 
processen opmaken hoe laat het scherpere logische denken, het strikte onderscheid tussen 
oorzaak en gevolg, ontwikkeld is, wanneer de functies van onze rede en ons verstand nu nog 
onwillekeurig hun toevlucht nemen tot die primitieve redeneervormen en wij bijna de helft 
van ons leven in deze toestand doorbrengen. (MAI, 13)”   
 
Nietzsche keurt de metafysica dus af want “ het enige wat ze [de metafysische 

vooronderstellingen] tot dusverre opgewekt heeft, is hartstocht, dwaling en zelfbedrog; de 

allerslechtste kennismethoden, en niet de allerbeste, hebben de mensen geleerd er in te 

geloven.  Wanneer men deze methoden, die het fundament vormen van alle godsdiensten en  

metafysica’s, heeft blootgelegd, heeft men ze ook weerlegd! ( MAI, 9)” Verder in het 

hoofdstuk zal Nietzsche aantonen dat het geloof aan identieke dingen (cf. het vooroordeel van 

de metafysici) en de vrijheid van de wil dwalingen zijn die voortkomen uit het organische. 

Het geloof aan identieke en onafhankelijke substanties hebbend we overgeërfd uit de periode 

van de lagere organismen. 

 



  71 

“Wat wij nu de wereld noemen is het resultaat van een groot aantal dwalingen en fantasmen, 
die in de totale ontwikkeling van de organische wezens geleidelijk ontstaan en met elkaar 
vergroeid zijn en die wij nu overgeërfd krijgen als de opgezamelde schat van het complete 
verleden, –als een schat: want de waarde van ons menszijn steunt erop. (MA, 16)” 
 
 “Van deze wereld van de voorstelling vermag de strenge wetenschap ons feitelijk maar in 
geringe mate te verlossen – iets anders zou ook niet wenselijk zijn –, aangezien zij de macht 
van de oeroude gewoonten van de gewaarwording niet wezenlijk vermag te breken: maar zij 
kan de geschiedenis van het ontstaan van die wereld als voorstelling heel geleidelijk en stap 
voor stap ophelderen – en ons ten minste voor enkele ogenblikkenboven het hele gebeuren 
doen uitstijgen. Wellicht zien wij dan in dat het ‘ding-op-ichzelf een homerisch gelach 
verdient: dat het zoveel, ja, alles scheen en in werkelijkheid leeg, want betekenisloos is. (MA, 
16)” 
 
Het geloof aan identieke dingen en het geloof aan de vrijheid van de wil vormen dus ook twee 

redenen om de metafysica af te keuren: “Aangezien alle metafysica zich echter voornamelijk 

met substantie en vrijheid van de wil heeft bemoeid, kan men haar de wetenschap noemen die 

zich met de fundamentele dwalingen van de mens bezighoudt–echter zo, alsof het 

fundamentele waarheden zijn. (MA, 18)”  

 

4.2.3. Wetenschap als kritische levenshouding 

 
Ik moet opmerken, dat naar mijn mening, wetenschap voor Nietzsche grotendeels de functie 

van een heuristiek heeft. Wat betekent dat het primair een blijk is van een kritische 

levenshouding.18 Dit ter oplossing van de vraag die Colli zich stelde over wat Nietzsche met 

‘wetenschap’ bedoelt:  

 
“Zeker niet wetenschap in de antieke betekenis, dus een systeern van aan ekaar gekoppelde 
beveringen die berusten op universele principes en waarvan de ene met behulp van de andere 
wordt afgeleid en bewezen. Maar ook niet wetenschap in de moderne betekenis, dus 
inzichten, gewonnen uit het verzamelen, de inductie, het experiment en vervolgens in het 
deductieve mechanisme gebracht – wanneer, zoals het schijnt, Nietzsche de thesen en 
uiteenzettingen in Menschliches, Allzumenschliches als voorbeelden van wetenschappelijke 
bezigheid ziet. (2. pag. 708, geciteerd uit Arnouts, p. 38)”  
 

Wetenschap, als kenmethode, is niet één ding dat alles kan oplossen en doorzien; het is de 

beste kennismethode die de mens nu heeft.  Dit wil ook niet zeggen dat wetenschap zich door 

één methode kenmerkt, cf. (M, 432). Men mag bovenstaand citaat dus niet misbegrijpen, 

alsof in de wetenschap de ware methode gevonden is en dat alle voorgaande kennismethoden 

faalden omdat ze een gevolg waren van het feit dat mensen toentertijd gewoonweg dommer 

waren. Nee! – Nietzsche vestigt onze aandacht op die ‘verouderde kennismethoden’ omdat 

deze noodzakelijk waren. Vanuit de evolutieopvatting die Nietzsche aanhangt, namelijk een 
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civilisatieproces, verwondert ons dit ook niet zozeer. De reden waarom Nietzsche deze 

kennismethoden als verouderd kan aanduiden is net door het feit dat de mensheid die fasen 

doorlopen heeft, fasen van een toenemende (geestelijke) complexiteit, waarbij Nietzsche zich 

in een tijd bevindt waar zoiets als een historisch besef opduikt.19  

 
 “Een eerste, stellig zeer hoge trap van ontwikkeling is bereikt wanneer de mens over 
bijgelovige en godsdienstige begrippen en angsten heen is en bijvoorbeeld niet meer aan de 
lieve engeltjes of de erfzonde gelooft, en ook heeft afgeleerd over zielenheil te praten: is hij in 
dit stadium van bevrijding, dan moet hij met een maximale inspanning van zijn reflectie ook 
de metafysica nog overwinnen. Vervolgens is echter een beweging in omgekeerde richting 
nodig: hij moet de historische en evenzo de psychologische rechtvaardiging in dergelijke 
veronderstellingen begrijpen, hij moet inzien hoe de grootste vooruitgang van de mensheid 
daaruit voortgekomen  is en hoe men zich zonder zo’n beweging in omgekeerde richting zou 
beroven van de grootste verworvenheden van de mensheid tot nu toe. (MAI, 20)” 
  

Dit raakt als het ware de kern van de genealogische methode – de methode met de Januskop 

(MA, 37) – en is wat haar scheidt van een geschiedenisvisie zoals Hegel deze toepaste. Wie 

immers alleen maar de superioriteit, qua feitenkennis, van zijn tijd tegenover vorige tijden 

kan aantonen heeft slechts het ‘negatieve doel’ bereikt. De geschiedenisbenadering die een 

Zweckidee in de geschiedenis plaatst, zondigt hier dus telkenmale aan, want men vergewist 

zich niet van het positieve aspect: “Zeer verlichte mensen brengen het niet verder dan dat zij 

zich vande metafysica bevrijden en met superioriteit op haar terugzien: terwijl het toch ook 

hier, net als in een hippodroom, nodig is aan het einde van de baan om te keren. ( MAI, 20)”20 

 

4.2.4. Niet-oordelen 

 
In MAI (29) en (31) verklaart Nietzsche het voorkomen van iets als kunst en metafysica als 

een gevolg van de noodzakelijkheid van schijn voor het leven:  

 
“De dwaling heeft de mens zo diep, teder, vindingrijk gemaakt dat hij zulke bloesems als 
godsdiensten en kunsten heeft voortgebracht. De zuivere kennis zou dat niet hebben gekund. 
Wie ons het wezen van de wereld zou onthullen, zou ons allen een uiterst onaangenane 
ontgoocheling bezorgen. Niet de wereld als ding-op-zichzelf, maar de wereld als voorstelling 
(als dwaling) is zo rijk aan betekenis […]. (MAI, 29)” 
  

Aan deze idee van noodzakelijkheid van schijn, van het onlogische, koppelt Nietzsche een 

houding die tot niet-oordelen oproept. Dit is naar mijn mening een zeer belangrijk aspect van 

Nietzsches filosofie.“Alle oordelen over de waarde van het leven zijn onlogisch ontwikkeld 

en daarom onrechtvaardig. (MAI, 32)” Niet-oordelen houdt in dat men geen waarden legt in 

zaken. Het is dus een resultante van zijn bespreking van het metafysische als verouderde 
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kennismethode. Ik meen dat niet-oordelen ook van vitaal aspect is bij het Dionysische in de 

latere werken – cf. FW en JGB.21 Vanuit deze optiek zijn we ook in staat een aspect van GT 

beter te begrijpen, dat misschien een secundaire positie krijgt wanneer we GT behandelen als 

een boek dat losstaat van de latere werken. Nu begrijpen we Nietzsches woorden beter 

wanneer hij zei dat het zulk een ramp was dat Euripides de toeschouwer op het toneel bracht: 

de oordelende mens. Tevens begrijpen we misschien beter waarom Nietzsche dit 

levensontkennend noemt, zonder hiervoor heel de weergegeven geschiedenis van GT in 

ogenschouw te moeten nemen. Niet-oordelen is immers een aspect van de affirmatie van het 

bestaan,22 omdat  men de wereld allereerst niet tegemoet komt met allerhande waarderingen. 

Het vormt de reden waarom Nietzsche dit in dit eerste hoofdstuk van MA naar voren brengt. 

De wereld wordt vooreerst niet benaderd met metafysische waarderingen waar de wereld aan 

moet voldoen – cf. het vooroordeel van de metafysici. Dit laatste is een houding die de 

oordelende mens aanneemt. Niet-oordelen, als het niet bij voorbaat waarden in dingen of 

mensen leggen, is daarom affirmatief. De band tussen affirmatie van het leven en niet-

oordelen zullen we in 4.10.1 verder behandelen. 

 
“Van een mens, al zijn we nog zo goed met hem vertrouwd kan onze ervaring nooit zo 
volledig zijn, dat wij het logische recht hebben tot een definitieve waardering van zijn 
persoon; alle waarderingen zijn prematuur en moeten dat ook zijn. (MAI, 32)” 
 
Men mag echter niet concluderen dat wij in staat zijn tot niet-oordelen. Nietzsche noemt dit 

zelfs een van de meest grote disharmonieën van het bestaan: “We zijn van meet af aan 

onlogische en dus onrechtvaardige wezens en kunnen dit ook inzien: het is een van de grootste 

en meest onoplosbare disharmonieën van bestaan. (MA, 32)” Vanuit de zonet geschetste 

geschiedenis van de metafysica is het niet-oordelen een oproep om er zich van te vergewissen 

hoezeer men de wereld al waardeert.  Schijn is immers noodzakelijk voor het leven, 

waardoor Nietzsche kan besluiten dat wij onlogische wezens zijn: “Dit resultaat leidt tot een 

filosofie van de logische negatie van de wereld: die overigens even goed met een praktische 

aanvaarding van de wereld als met het tegendeel daarvan te verenigen is. (MAI, 29)” 

Aangezien Nietzsche, als discipel van Dionysos (in JGB), een filosofie aanhangt van de 

affirmatie van het leven, zien we dus dat hij met het niet-oordelen de raad wil geven dat, 

vanuit het feit dat wij onlogische wezens zijn, we de wereld evenzeer kunnen kleuren zodat 

we vervolgens het leven ontkennen.  

 

“Misschien moet uit dit alles volgen, dat men nooit mag oordelen; als men maar kon leven 
zonder te schatten, zonder afkeer of genegenheid te voelen! (MA, 32)” 
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Nietzsche reageert met de oproep tot niet-oordelen vooral op een zekere overmaat aan 

beoordelen, omdat de wereld dan blijkbaar alleen nog maar met vooroordelen bekeken wordt 

– wat zich uiteindelijk in ons kan ophopen en in een levensontkennende houding resulteren.23 

“Elk geloof aan waarde en waardigheid van het leven berust op onzindelijk denken; het is 

alleen mogelijk doordat de sympathie voor het algemene leven en lijden van de mensheid 

in het individu zeer zwak is ontwikkeld. (MAI, 33)”  

 
Het belang van de gedachte van ‘levensontkennend tegen levensbevestigend’ vinden we dus 

ook bij niet-oordelen terug, waar het niet-oordelen bij levensbevestigend, overvloed geplaatst 

moet worden. In GT gaf Nietzsche dit weer door de evolutie van de strijd tussen het 

Dionysische en Apollinische naar het Socratisme, waar een strijd met de instincten niet meer 

nodig was voor een toenemende vergeestelijking. Nietzsche kon datgene wat hij met niet-

oordelen naar voor wil brengen evengoed verklaren vanuit het begrippenapparaat dat hij in 

GT geconstrueerd had. Dit doet hij echter niet. Laten we deze activiteitenzone even 

uitgebreider gadeslaan: 

 

- In (32) besprak Nietzsche de oordelende mens, om een term uit GT te gebruiken, die 

als een soort overmaat gezien kan worden van de noodzakelijkheid van schijn voor het 

bestaan. Nietzsche beklemtoont daarentegen geen weerhouden van oordelen, omdat 

dit onmogelijk is, maar wijst er ons op dat we dit kunnen inzien. Hij zet zich dus in 

voor een houding van niet-oordelen, tegenover de steeds oordelende mens. Confer 

Euripides die de oordelende mens, de toeschouwer, op het toneel bracht en zo het 

Dionysische – het instinctmatige! – verjoeg.  

- In (33) bekritiseert hij de triviale, gewone mens omdat deze de waarde van het bestaan 

uit het geloof haalt; dat hij of zij belangrijker is dan de rest van de wereld.  

 

       “Nu verdragen de allermeeste mensen het leven juist zonder echt veel te mopperen,  
en geloven dus aan de waarde van het bestaan, maar dat komt dan doordat iedereen           
alleen zichzelf  belangrijk vindt en bevestigt, en niet buiten zichzelf treedt zoals 
die uitzonderingen: al het buitenpersoonlijke is voor hen helemaal niet of 
hoogstens als zwakke afschaduwing waarneembaar. Dus niet alleen hierop berust 
de waarde van het leven voor de gewone, trivia1e mens, dat hij zichzelf 
belangrijker vindt dan de wereld. (MAI, 33)” 
 

 Dit ‘niet buiten zichzelf treden’ is wat we, wanneer we gebruik maken van termen uit 

GT, kunnen plaatsen in het enge Apollinische als concept van de begrenzende 
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individualiteit. De grenzen konden slechts door het Dionysische doorbroken worden, 

en aan de woordkeuze die Nietzsche gebruikt zou hij het in dit aforisme evenwel zo 

kunnen benoemen24: 

  

“Wie er daarentegen werkelijk deel in zou kunnen hebben, zou aan de waarde van het 
leven moeten wanhopen; lukte het hem het totale bewustzijn van de mensheid te 
begrijpen en na te voelen, hij zou onder vervloeking van het bestaan bezwijken, –want 
de mensheid als geheel heeft geen doelen, en dus kan de mens die de hele gang van 
zaken overziet daar geen troost en steun uit putten, maar alleen vertwijfeling. Neemt 
hij bij alles wat hij , doet de uiteindelijke doelloosheid van de mensen in aanmerking, 
dan krijgt ook zijn eigen activiteit in zijn ogen het karakter van een verkwisting. Zich 
echter als mensheid (en niet alleen als individu) net zo verkwist te voelen als 
afzonderlijke bloesem die we door de natuur verkwist zien worden, is een gevoel dat 
alle gevoelens te boven gaat. (MAI, 33)”  
 

- In (34) vraagt Nietzsche zich tenslotte af of de relatie schijn/waarheid, die hij in (29), 

(31), (32) en (33) heeft aangeraakt, niet leidt tot de vraag : “[O]f men bewust in 

onwaarheid zou kunnen blijven leven? of, als dit onvermijdelijk was, de dood niet te 

verkiezen zou zijn? (MAI, 34)” Wederom geeft Nietzsche een antwoord dat hij had 

kunnen vatten in de tegenstelling tussen Dionysisch (natuur) en Socratisch 

(geestelijk). Als antwoord op deze vraag, die een nawerking van de kennis is, stelt hij 

dat het temperament van de mens de doorslag geeft (MAI, 34).  

 

We zien bij Nietzsche dus een zekere aarzeling om de begrippen Apollinisch (of Socratisch) 

en Dionysisch toe te passen alhoewel hij deze in GT duidelijk gedefinieerd had. Zoals we 

gezien hebben bij de laatste drie fragmenten van het eerste hoofdstuk behandelt Nietzsche 

zaken die hij evengoed aan de hand het door hem gevormde begrippenkader in GT had 

kunnen weergeven. Dat Nietzsche zich weerhoudt om dit te doen duidt volgens mij (weer) op 

het feit dat Nietzsche zijn gedachten tracht te zuiveren. Dit is de reden waarom hij enige 

toepassing van de termen Apollinisch en Dionysisch in MA vermijdt. Ondersteuning hiervoor 

vind ik in zijn gebruik van het Apollinische dat in het tweede deel van MA schoorvoetend de 

kop op steekt. Het Dionysische vermeldt Nietzsche niet meer, zodat het Apollinische steeds in 

oppostie met een andere term optreedt dan het Dionysische. Dit zullen we uitwerken in de 

bespreking van VM – zie 4.12. 
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4.2.5. Vooruitgang en de twee tradities 

 
 

Na wat Nietzsche in MA 20 zei, volgt een uitweiding over vooruitgang. De notie van 

vooruitgang zou het volgende punt moeten zijn waar hij ons zijn opvatting over moet 

meedelen, aangezien zijn geschiedenisvisie niet een is die een Zweckidee in de geschiedenis 

veronderstelt. Zoals we kunnen zien valt Nietzsches geschiedenisvisie makkelijk mis te 

begrijpen als we deze foutief benaderen:  

 

“Maar de mensen kunnen bewust besluiten zich tot een nieuwe cultuur verder te ontwikkelen, 
terwijl zij zich vroeger onbewust en toevallig ontwikkelden: zij kunnen nu betere 
voorwaarden voor het ontstaan van demensen, hun voeding, opvoeding, onderwijs creëren 
[…]. Deze nieuwe, bewuste cultuur doodt de oude […]. (MAI, 24)”25 
 
Dit fragment kunnen we makkelijk Hegeliaans interpreteren wanneer we het feit negeren dat 

Nietzsche zich steeds tegen de werking van een Zweckidee in de geschiedenis heeft gekant.26 

Hij is bijgevolg van mening dat de idee van vooruitgang als noodzakelijk [nothwendig] 

onzinnig is.27 “Ontwikkeling is niet uit op geluk, maar op ontwikkeling en verder niets. (M, 

108)” Vooruitgang daarentegen is wel mogelijk.28 Het feit dat Nietzsche het hier weer over 

‘bewustzijn’ heeft is niet toevallig, waardoor we mogen besluiten dat de benadering van 

Nietzsches evolutieidee als een ‘civilisatieproces’ meer accuraat is, dan via een andere 

‘omschrijving’ op zijn evolutiegedachte greep te willen krijgen. Wanneer we zien dat de 

Romantiek het over vooruitgang heeft, dan moeten we dit niet als oorspronkelijk zien, zegt 

Nietzsche, het is immers een reactie op het verleden. Wanneer elkaar opvolgende periodes 

‘vooruitgang’ gebruiken dan wordt dit bij Nietzsche gelijkgesteld als “[d]e reactie als 

vooruitgang (MAI, 26)”, wat de titel van het aforisme is. Nietzsche heeft het dus over een 

elkaar opvolgen van ‘fasen van de mensheid’ zonder enige noodzakelijkheid – in de betekenis 

van Zweckidee. “Soms verschijnen er bruuske, heftige en meeslepende geesten, die een 

voorbije fase van de mensheid nog éénmaal oproepen: zij dienen tot bewijs dat de nieuwe 

richtingen die tegengaan nog niet krachtig genoeg zijn, dat er iets aan ontbreekt […].(MAI, 

26)” Zo verklaart Nietzsche de figuur van Schopenhauer: 

 
“Maar ook in onze eeuw heeft de metafysica van Schopenhauer bewezen dat de 
wetenschappelijke geest nog steeds niet sterk genoeg is: zo heeft de hele middeleeuwse 
christelijke wereldbeschouwing en menservaring, ondanks de al lang bereikte vernietiging 
van alle christelijke dogma’s, in de leer van Schopenhauer nog één keer haar opstanding 
kunnen vieren. (MAI, 26)”  
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Zo zal Nietzsche ook de actie van Luther zien – en zelfs geheel de Renaissance. Hoe is hij 

hiertoe in staat? Om dit nauwkeuriger te duiden, moeten we dus even afstappen van het 

vrijwel chronologische afgaan van Nietzsches werk en al even verder kijken in MA waar 

Nietzsche dit verder uitwerkt. Hij onderscheidt twee grote tradities in de geschiedenis: 

enerzijds die in de lijn van de antieken en anderzijds die in de lijn van het christendom. Zoals 

gezegd duidt Nietzsche de wetenschap aan als onze beste (huidige) kenmethode. Zo roemt 

Nietzsche in MA de Verlichting, – zoals in (MAI, 110) – omdat in dit tijdperk wetenschap 

(methodisch) gehanteerd wordt, in plaats van het slaafs volgen van enigerlei dogma’s. 

Wetenschap vult hij veelal in als de kritisch onderzoekende geest die een consistent 

denkstramien niet schuwt. Dit is ook waarom hij deze houding als voortkomend uit de 

Oudheid beschouwt; in tegenstelling tot het christendom. “[H]et [is een] feit dat de 

ontwakende wetenschappen op alle punten bij de filosofie van Epicurus [hebben] 

aangeknoopt, maar het christendom op alle punten van de hand gewezen hebben. (MAI, 68)”  

Dit fragment stipt dus ook het gebruik van wetenschap als heuristiek aan, zoals het 

epicurisme bv. natuurfenomenen onderzocht om te tonen dat vrees voor de goden ongegrond 

was (cf. bliksem is een natuurfenomeen en geen godheid).29 Deze opvatting van wetenschap 

als een kritische levenshouding, die vanuit de Oudheid tot in de Verlichting doorwerkt, heeft 

ook Venturelli terecht opgemerkt: “[S]o sehen wir, dass die Aufklärung […] in erster Linie 

als Mentalität, als allgemeine Geisteshaltung interpretiert wird, die sich im Verlauf der 

Geschichte mehrfach der Ausbreitung der Magie, Inquisition und religiösen Verfolgung 

entgegengestellt habe. (Venturelli, p. 145, 146)” Overeenkomstig bekijkt Nietzsche ook de 

Renaissance als een tijdperk dat na de middeleeuwen weer aansluit bij deze heidense traditie. 

Het is een traditie die meer onderzoekend te werk gaat en meer ‘aards’ is. In deze lijn plaatst 

hij ook de Verlichting als eigenlijk een verdere voortzetting van het gedachtegoed der 

Renaissance. 

  
“Renaissance en Reformatie – De Italiaanse Renaissance bevatte al die positieve krachten 
waaraan men de moderne cultuur te danken heeft: dus bevrijding van het denken, minachting 
voor autoriteiten, triomf van de ontwikkeling over de eigendunk van de afkomst, 
enthousiasme voor de wetenschap en het wetenschappelijk verleden van de mensen, 
bevrijding van het individu uit zijn boeien, een waarheidlievende gloed en een afkeer van 
schijn en alleen-maar-effect (een gloed die hoog opvlamde in een ware overvloed van 
artistieke karakters[…]); ja, de Rennaissance beschikte zelfs over krachten die in onze 
moderne cultuur nog niet diezelfde sterkte hebben bereikt. Het was de gouden eeuw van dit 
millennium […]. (MAI, 237)” 
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Nietzsche heeft het dan vooral over de Italiaanse Renaissance; omdat hij van opvatting is dat 

het Noorden van Europa dankzij het christendom een volledige breuk meemaakte met de 

oude religies, waardoor in noordelijk Europa het christendom ‘meer geestelijk’ beleden werd 

(VM, 97). In het Zuiden leefde het heidendom van de Oudheid in het christendom veel sterker 

door waardoor deze godsdienst meer ‘zinnelijk’ beleden werd.30 Vanuit deze opvatting 

bestempelt hij de Contrareformatie als een atavisme; een wil tot terugkeer naar de 

middeleeuwen en dus een terugkeer naar de metafysica, naar het christendom waar geen 

redenen gegeven worden, waar men louter ‘geloof’ verwacht in tegenstelling tot bijvoorbeeld 

het Epicurisme waar de wetenschappen bij aanknoopten – dit gaf net wél redenen. 

Uiteindelijk is Nietzsches opvatting dat de Contrareformatie de Verlichting twee, drie eeuwen 

vertraagd heeft (MAI, 237).31 In deze optiek ligt Nietzsche dus duidelijk in de lijn van het 

Verlichtingsdenken:  

 
“Voorwaarts. – En dus voorwaarts op het pad der wijsheid, met flinke stap en goed 
vertrouwen! Wie je ook bent, wees zelf je ervaringsbron! Gooi de ontevredenheid met je 
karakter overboord, vergeef je je eigen ik, want in elk geval heb je aan jezelf een ladder met 
honderd sporten, waarover je naar de kennis kunt opklimmen. (MAI, 292)”  
 
Merk wel op dat Nietzsche zeker niet vergeet kanttekeningen bij dit vooruitgangsideaal van 

de Verlichting te plaatsen – cf.  “Het gevaarlijke van de Verlichting. (WS, 221)” Hij plaatst 

echter een ‘ontsporing’ van het vooruitgangsideaal bij de Romantiek – voor hem de 

volgelingen van Rousseau. Die ontsporing is vooral een interpretatie van het ‘verzet tegen 

tradities en dogma’s’, naar een ‘continue rebellerende houding’.32 In M benoemt Nietzsche 

Napoleon als schuldige hieraan, omdat hij een ‘heroïek’ aan het vooruitgangsideaal van de 

Verlichting toevoegde. 

 

Zoals we reeds bij Nietzsches subjectbegrip vermeld hebben spelen de joden een 

belangrijke rol in zijn filosofie. Op dit punt, waar we de twee tradities behandelen, wordt het 

ons onomstotelijk aangetoond dat Nietzsche geen antisemiet was, want de enige reden 

waarom Europa niet volledig christelijk, en zodoende Aziatisch werd – zodat alle erfgoed van 

de antieke traditie zou vernietigd worden –, hebben we te danken aan … de joden. Zij zijn het 

die Europa in de middeleeuwen gered hebben van Azië en vormen de link tussen ons en de 

Antieken: 

 
“ [I]n de donkerste tijd van de Middeleeuwen, toen het Aziatische wolkendek zwaar boven 
Europa hing, waren het de joodse vrijdenkers, geleerden en artsen, die de banier van 
Verlichting en geestelijke onafhankelijkheid ondanks de hardste persoonlijke druk bleven 
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vasthouden en die Europa tegen Azië verdedigden; het is niet in de laatste plaats aan hun 
inpanningen te danken dat er ten slotte weer een natuurlijkere, redelijkere en in elk geval a-
mythische verklaring van de wereld kon zegevieren en dat de culturele schakel die ons 
thans met de verlichting van de Grieks-Romeinse oudheid verbindt, ongebroken bleef. 
(MAI, 475)”33 
 

Het ontwaren van deze twee tradities in de (meer recente) geschiedenis verklaart ook 

waarom Nietzsche steeds tegenover Luther vrij positief zal staan. Hij ziet in Luther namelijk 

de figuur die de onchristelijke vita contemplativa weer mogelijk heeft gemaakt in Europa – 

cf. Luther de grote weldoener (M, 88). Dit laat ons ook toe er op te duiden  hoeveel van 

Nietzsches ideeën en gedachten in GT nog allen samenhingen, waarna hij deze in de latere 

boeken meer en meer begint te specificeren. Als we betreffende Luther het zinnetje van GT 

weer in gedachten nemen waar Nietzsche Dionysus en Luther linkt, dan merken we hier 

waarom Nietzsche dit deed en wat hij er eigenlijk mee bedoelde – (cf. voetnoot 8). 

 

4.3. Tweede hoofdstuk: moraal  
 

Het eerste hoofdstuk was een bespreking van de historische filosofie tegenover de 

metafysische. Het geloof aan de identiteit der dingen (het vooroordeel van de metafysici) en 

het geloof aan de vrijheid van de wil34 waren voor Nietzsche de twee grote kenmerken van 

metafysica. In het tweede hoofdstuk zal Nietzsche zich op een thema toespitsen dat meer met 

de vrije wil samenhangt: namelijk de moraal. In dit hoofdstuk, dat ‘Over de geschiedenis van 

de morele gevoelens’ noemt, zal Nietzsche het nut van zijn genealogische methode en zijn 

naturalisme tonen. Hij zal het historisch filosoferen toepassen op de moraal, waar het eerste 

hoofdstuk eerder over een methodologische kwestie ging, als het aantonen van de 

metafysische filosofie als een verouderde kennismethode. 

 
Nietzsche geeft de geschiedenis van de morele gevoelens weer “krachtens welke wij 

iemand voor iets verantwoordelijk stellen […]. (MAI, 39)” Hij onderscheidt hierin vier 

(hoofd)fasen. Gevoelens worden goed of slecht benoemd wegens hun nuttige of schadelijke 

gevolgen. Mettertijd vergeet men deze oorspronkelijke gedachte en gelooft men in het feit dat 

de beoordeling goed of slecht inherent tot de daden behoort. Als derde fase bekomt men de 

wetenschap dat de daden moreel dubbelzinnig zijn waardoor men goed of slecht verplaatst 

naar de motieven. Uiteindelijk wordt, als vierde fase, de taxering van de motieven van een 

handeling naar de hele persoon overgedragen. Hierna bekomen we een vijfde fase; de fase 

van de onverantwoordelijkheid van het individu: “Daarmee is men tot het inzicht gekomen 
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dat de geschiedenis van de morele gevoelens de geschiedenis van een dwaling, de dwaling 

van de verantwoordelijkheid, is: die op de dwaling van de wilsvrijheid steunt. (MAI, 39)”  

Nietzsche zal hierop aansluitend de opvatting van de intelligibele vrijheid (van 

Schopenhauer) weerleggen, waarbij hij concludeert: 

 
“Niemand is voor zijn daden verantwoordelijk, niemand voor zijn karakter [Wesen]; oordelen 
staat hier gelijk aan onrechtvaardig zijn. Dit geldt ook wanneer het individu over zichzelf 
oordeelt. Deze stelling is zo helder als zonlicht, en toch keert iedereen hier liever naar de 
schaduwen en de onwaarheid terug: uit vrees voor  gevolgen. (MAI, 39)” 
 
De opvatting, dat Nietzsche de mens naar voren brengt als bestaande uit duizenden maskers – 

en misschien nog meer –, alsof de mens dus alles kan worden wat hij is; is foutief. Dit is de 

reden waarom de toneelspeler Nietzsche zo intrigeert;35 aangezien dit een schepsel zonder 

karakter schijnt te zijn. Elke mens, al bestaat hij uit zovele maskers, is immers een dier en 

wordt als een vat instincten voortgedreven. Met Charakter of Wesen bedoelt Nietzsche niet 

dat de mens een onveranderlijke kern bezit, maar duidt hiermee aan hoe de evolutie de mens 

doorheen de tijd vorm gegeven heeft. De mens is net zoals enig ander dier onderhevig aan de 

evolutie:  

 
“Dat [dus] het karakter onveranderlijk zou zijn is niet in een stringente zin waar; deze 
populaire stelling wil alleen maar zeggen dat de motieven die voor de korte levensduur van 
een mens op hem inwerken niet diep genoeg kunnen snijden om de hem opgedrukte trekken 
van vele duizenden jaren te elimineren. Als we ons echter één mens van tachtigduizend jaar 
oud zouden voorstellen, dan was zijn karakter voor ons zelfs absoluut veranderlijk: en wel zo, 
dat zich daar langzamerhand een menigte van verschillende individuen uit zou ontwikkelen. 
De kortheid van het mensenleven verleidt tot menige valse bewering over de eigenschappen 
van de mens (MAI, 41)” 
 
Een benadering van Nietzsches filosofie waarbij Nietzsche zogezegd het individu weergeeft 

als een toneelspeler, zodat er dus niets vast aan het individu is, is dus een misbegrijpen dat 

een voortvloeisel is van het negeren van Nietzsches evolutieopvatting. Dat Nietzsche een 

civilisatieproces aanhangt zien we ook duidelijk, en misschien wel het duidelijkst tot nu toe, 

in het volgende aforisme: 

 
“Het Uber-Tier – Het beest in ons wil belogen worden; moraal is leugen om bestwil, opdat 
het ons niet verscheurt. Zonder de dwalingen die in de vooronderstellingen van de moraal 
besloten liggen, zou de mens dier zijn gebleven. Maar op deze manier heeft hij zichzelf als 
iets hogers begrepen en zich strengere wetten opgelegd. Hij koestert daarom een haat tegen de 
ontwikkelingsfasen die dichter bij het dierlijke zijn gebleven: wat de vroegere minachting 
voor de slaaf als een niet-mens, een ding, kan verklaren. (MAI, 40)” 
 
Vanuit de optiek van een civilisatieproces is de betekenis van dit fragment dus zeer helder,  
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alsook een fragment dat er op volgt: 

 
“Achterlijkheid van wrede mensen. – De mensen die thans wreed zijn, kunnen voor ons alleen 
overgebleven stadia van vroegere culturen vertegenwoordigen: het gebergte van de mensheid 
toont de diepere formaties, die anders verborgen liggen, hier nu eens openlijk. […] Zij laten 
ons zien wat wij allen zijn geweest en jagen ons schrik aan […]. In ons brein moeten zich 
ook kanalen en windingen bevinden die met die mentaliteit overeenkomen […]. Deze 
kanalen en windingen zijn echter niet meer de bedding waarin de stroom van ons 
gevoelsleven nu voortrolt. (MAI, 43)” 
 
In het Duits staat er in plaats van ‘achterlijken’ – welk een vrij pejoratieve betekenis heeft – 

‘Zurückgebliebenen’, dat neutraler van betekenis is, en net het proces van civilisering 

benadrukt. Moraal is dus ook een van die bloesems die voortgekomen is uit de 

(levensnoodzakelijke) dwaling – cf. (MAI, 29). Merk dus op dat Nietzsche, net zoals bij de 

metafysica, niet afkerig tegenover de moraal staat maar van mening is dat dit toentertijd nodig 

was: anders was de mens slechts een dier gebleven. Wat Nietzsche dus stoort is dat de moraal 

als een waarheid naar voren gebracht wordt, terwijl deze duidelijk uit de dwaling voortkomt – 

het is als het ware slechts een psychologische adaptatie. Zoals Nietzsche de 

ontstaangeschiedenis van de metafysica onderzocht en dit in de droom lokaliseerde, heeft hij 

nu op zijn beurt de ontstaansgeschiedenis van de moraal onderzocht om te besluiten dat ook 

deze haar oorspong in een dwaling vond. Hierna zal Nietzsche meer en meer naar het thema 

van ‘hoog en laag’ gaan. Een uitzondering hierop is (51) en (56): twee aforismen die 

thematisch gezien meer thuishoren bij deze bespreking over de ontstaansgeschiedenis van de 

moraal. In (51) zien we waarom we Nietzsches evolutieidee het best als een civilisatieproces 

kunnen karakteriseren, omdat Nietzsche de priester aanhaalt als een voorbeeld waar schijn 

overgaat in zijn. Door gewenning verwordt de  rol tot natuur:  

 
“[B]ijvoorbeeld priesters, die als jongeman gewoonlijk bewust of onbewust huichelaars zijn, 
worden uiteindelijk natuurlijk en zijn dan werkelijk, zonder enige affectatie, eenvoudigweg 
priester; of als de vader het zo ver niet brengt, dan misschien de zoon wel, die de voorsprong 
van zijn vader benut, diens gewenning erft. Wanneer iemand heel lang en hardnekkig iets 
wil  schijnen, valt het hem op het laatst moeilijk iets anders te zijn. (MAI, 51)” 
 
Zo staat het uiteindelijk ook met ons beeld van de mens gesteld:  

 
“[H]ele tijdperken lang voerde het [beeld van de verdorven mens] de boventoon, en zijn 
wortels hebben zich tot in ons en onze wereld vertakt. Om onszelf te begrijpen moeten we dat 
beeld begrijpen; maar om vervolgens hoger op te klimmen, moeten we het achter ons laten. 
Dan realiseren we ons dat er geen zonden in de metafysische betekenis zijn, maar in diezelfde 
betekenis ook geen deugden; dat dit hele gebied van zedelijke voorstellingen voortdurend aan 
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schommelingen onderhevig is, dat er hogere en lagere vattingen over goed en kwaad, zedelijk 
en onzedelijk zijn. (MAI, 56)”  
 

De genealogische methode toont ons dus dat we uitdrukkingen als erfzonde e.d. slechts 

moeten zien als “de vervagende schaduwbeelden […] van verkeerde wereld- en 

levensbeschouwingen.(MAI, 56)” 

4.3.1. Hoog tegen laag 

     
Aforisme (44) vormt de overgang waarbij wordt overgegaan van de toepassing der 

genealogische methode, of het weergeven van zijn civilisatieproces, naar het onderscheid dat 

Nietzsche ziet tussen hoog en laag – cf. de oproep in het voorwoord tot het begrijpen van het 

perspectivistische van het leven . Zo geeft hij een “Dubbele voorgeschiedenis van goed en 

kwaad. (MAI, 45)” Wat voor ons van belang is, is dat Nietzsche dit situeert als voortkomend 

uit de heersende stammen en kasten: “Wie de macht heeft om te vergelden […] wordt goed 

genoemd; wie onmachtig is en niet vergelden kan gaat door voor slecht. […] Goed en slecht 

betekent een tijdlang zoveel als voornaam en gemeen, meester en slaaf. (MAI, 45)” De vijand 

wordt echter niet als kwaad bekeken – hij kan immers vergelden. Van belang is dus dat macht 

als verklarend principe opduikt. In JGB zal Nietzsche deze tegenstelling van macht en 

onmacht vervangen door overvloed en tekort. Pas in GM zal Nietzsche de gedachte van 

overvloed, levensbevestigend tegen tekort, levensontkennend aangaande de moraal verder 

conceptualiseren tot de oppositie van overvloed tegen ressentimment. Het is een lijn van 

doorgevoerde specificering die haar oorsprong vindt in de hoofdgedachte van GT: 

levensbevestigend tegen levensontkennend. Zo zal ook in (50) ressentiment – of wat beter is 

voor MA: tekort – als een verklaring naar voren komen waar de ongelukkige een soort lust 

ervaart uit het tentoon spreiden van zijn ongeluk, omdat ondanks alle zwakte ze toch 

beschikken over de macht om verdriet te doen:  

 

“De ongelukkige put een soort lust uit dit gevoel van superioriteit waarvan de betuiging van 
medelijden hem bewust maakt; zijn verbeelding stijgt, hij is nog altijd belangrijk genoeg om 
de wereld smart te berokkenen. (MAI, 50)” 
 

Zoals we aan het begin van de bespreking van dit tweede hoofdstuk hebben gezien, verzet 

Nietzsche zich tegen verantwoordelijkheid. Dit is een gevolg van zijn afwijzen van het 

bestaan van een vrije wil,36 zodat hij ook de straf afkeurt. Dit doet hij door het belang van de 

‘aanleidinggevende omstandigheden’ te benadrukken.37 De schuld van een misdaad ligt dus 

niet meteen bij de dader, maar bij de ‘aanleidinggevende omstandigheden’ – en niet 
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‘oorzakelijke omstandigheden’ zoals de Nederlandse vertaling stelt. Bij een misdaad is het 

immers niet dat “de schuld wordt bestraft, zelfs al was er een schuld: deze ligt bij opvoeders, 

ouders, milieu, bij ons, niet bij de moordenaar, – ik bedoel, de aanleidinggevende 

omstandigheden. (MAI, 70)” Net zoals aan het einde van het eerste hoofdstuk waar Nietzsche 

veel belang aan het temperament hechtte, zien we hier Nietzsche de kwantiteit van de 

omliggende omstandigheden aanduiden als datgene wat het verschil tussen de hogere en 

lagere mens maakt: “Niemand weet waartoe de omstandigheden, het medelijden, de 

verontwaardiging hem kunnen drijven, de graad van zijn ontvlambaarheid is hem onbekend. 

Armzalige, onbeduidende omstandigheden maken armzalig; het is gewoonlijk niet de 

kwaliteit van de ervaringen, maar hun kwantiteit waardoor de lagere en de hogere mens 

bepaald worden, in het goede en in het kwade. (MAI, 72)”  Het perspectivisme, als 

kwantiteit van de omstandigheden die een persoon kan dragen, leidt ten slotte tot een 

misverstand tussen slachtoffer en dader: “De onrechtvaardigheid van de machtige, die in de 

geschiedenis het meest tegen de borst stuit, is lang niet zo groot als het lijkt. (MAI, 81)” Dit is 

het geval omdat “geen enkele wreedaard […] in die mate wreed [is] als de mishandelde 

gelooft; de voorstelling van pijn is niet hetzelfde als het doorstaan ervan. (MAI, 81)” Dit 

illustreert dus niet dat Nietzsche een ethiek van het roofdier38 aanhangt, maar wijst slechts op 

het perspectivisme: “[H]et individu wordt in dit geval als een onaangenaam insect uit de weg 

geruimd: hij staat te laag om nog langer pijnlijke gevoelens te mogen opwekken bij een 

overheerser van de wereld. (MAI, 81)” Ook aforisme (87) sluit aan bij dit perspectivisme.39  

4.3.1.1. Rechtvaardigheid 

 
Vervolgens zal Nietzsche de oorsprong van rechtvaardigheid (redelijkheid) achterhalen. Hij 

vindt haar wortels van ontstaan bij de ‘ongeveer even machtigen’: “Rechtvaardigheid is dus 

vergoeding en uitwisseling bij de veronderstelling van een ongeveer gelijke machtspositie: zo 

behoort de wraak oorpsronkelijk tot het gebied van de rechtvaardigheid, zij is een 

uitwisseling. (MAI, 92)” Nietzsche besluit dat rechtvaardige handelingen voortkomen uit een 

welbegrepen egoïsme: “dus van het egoïsme van die overweging: ‘Waarom zou ik mezelf 

nutteloos benadelen en toch mijn doel misschien niet bereiken?’ – (MAI, 92)” Zo was het 

oorspronkelijk, doch door de vele jaren van imitatie, opvoeding – en dus gewenning! – is de 

mens deze oorspronkelijke egoïstische overpeinzing die met rechtvaardigheid gepaard ging, 

vergeten:  
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“Doordat de mensen, in overeenstemming met hun intellectuele gewoonte, het 
oorspronkelijke doel van zogenaamde rechtvaardige, redelijke handelingen zijn vergeten en 
wel met name omdat duizenden jaren lang de kinderen is geleerd dat soort handelingen 
te bewonderen en te imiteren, is langzamerhand de schijn ontstaan alsof een rechtvaardige 
handeling onegoïstisch zou zijn […]. (MAI, 92)” 
 
We merken dus dat Nietzsche hetzelfde mechanisme beschrijft als bij het Uber-Tier (MAI, 

40). Er worden handelingen gesteld die nog dicht bij de natuur staan – die volgen uit de mens 

als een als het ware louter instincten volgend dier. Mettertijd maakt men zich door opvoeding 

meer en meer los van dit direct verband met de natuur. Er vindt bijgevolg een soort 

sedimentering plaats waarbij onrechtvaardigheid een apart statuut krijgt; een onegoïstisch. 

Hierom is het dat Nietzsche verder in het aforisme zegt: “[O]p deze schijn nu berust haar 

hoge waardering, die bovendien, als alle waarderingen, nog voortdurend stijgende is […]. 

Hoe weinig moreel zag de wereld er zonder de vergeetachtigheid uit ! (MAI, 92)”40  

4.3.1.2. Egoïsme 

             
Na, in het begin van het hoofdstuk de geschiedenis van de morele gevoelens in vijf fasen te 

hebben weergegeven, deelt Nietzsche ons nu de drie fasen mee, die de moraal tot dusverre 

doorlopen heeft. Wederom zien we de aanwezigheid van het mechanisme van het 

civilisatieproces, waar het vorige aforisme ook een voorbeeld van was. De eerste fase is die 

waar het dier eerst mens moet worden – cf. het Uber-tier! “Het is een eerste aanwijzing dat 

het dier mens geworden is wanneer zijn handelen niet meer op het momentele maar op het 

duurzame welzijn betrekking heeft, dat de mens dus nuttig, doelmatig wordt […]. (MAI, 94)” 

Hier schemert een heerschappij van de rede voor het eerst door.41 “Een nog hogere trap is 

bereikt wanneer hij volgens het principe van de eer handelt […](MAI, 94).” Hierdoor wordt 

de mens, nu doelmatig, naar een collectiever niveau geleid, waarbij hij dus meer en meer van 

het louter persoonlijke nut abstraheert –“dat wil zeggen, hij begrijpt het nut als iets wat 

afhangt van wat hij over anderen en wat anderen over hem denken. (MAI, 94)” Uiteindelijk 

wordt de hoogste trap van zedelijkheid tot dusver bereikt. De mens is nu een wetgever 

geworden: “De kennis stelt hem in staat het nuttigste, dat wil zeggen het algemene, duurzame 

nut boven het persoonlijke, de respecterende erkenning van algemene, duurzame geldigheid 

boven die van voorbijgaande aard te laten prevaleren: hij leeft en handelt als collectief-

individu. (MAI, 94)” 

 

Het is dus niet toevallig dat Nietzsche in het volgende aforisme hier dieper op in gaat en de 

problematiek van het egoïsme aanraakt. “Men heeft tot nu toe het onpersoonlijke aangezien 



  85 

voor het eigenlijke kenteken van de morele handeling; en het is aangetoond dat het 

aanvankelijk de overweging van het algemene nut was omwille waarvan men alle 

onpersoonlijke handelingen prees en onderscheidde. (MAI, 95)” Van deze zienswijze (cf. de 

tweede fase in aforisme (94)) moet dus afgestapt worden aangezien het persoonlijke (cf  de 

fase van de wetgever in (94)) ook aan het algmene nut beantwoordt: “Een volledig persoon 

van zichzelf maken en bij alles wat men doet zijn optimale welzijn op het oog hebben – 

daarmee komt men verder dan met die medelijdende opwellingen en handelingen ten gunste 

van anderen. (MAI, 95)” Dit is dus de betekenis van het egoïsme bij Nietzsche: het is een 

egoïsme uit overvloed als heer, en niet uit tekort of onmacht. Deze opmerking ligt bijgevolg 

in de lijn van wat Nietzsche vanaf JGB agressiever en agressiever zal verwoorden, namelijk 

dat de mens uit overvloed kan leven en niet uit tekort. Moest ieder zich ten volle als individu 

ontwikkelen – en dit betekent niet zich in zijn individualiteit opsluiten, integendeel! – dan zal 

het algemeen nut er zelfs meer bij gebaat zijn. Nietzsche is zich echter bewust van het 

utopische karakter dat dit kan aannemen. Een basisthese van zijn filosofie verhindert op haar 

beurt dus zulke interpretaties. Dit is het perspectivisme – hier het pathos der distantie – welk 

een consequentie is van zijn evolutieopvatting: er zijn nu eenmaal sterke of hoge en zwakke 

of lage individuen.42 Dit is waarom Nietzsche ons waarschuwt dat men zich aangaande het 

persoonlijke niet van visie over de individualiteit mag vergissen. 

 
“[M]aar laten we het erkennen: men heeft onze ontvankelijkheid [voor het persoonlijke aan 
ons] er met geweld uit verwijderd en haar de staat, de wetenschap, de hulpbehoevende als 
offer aangeboden, alsof het het slechte zou zijn dat geofferd moet worden. Wij willen ook nu 
voor onze medemensen werken, maar slechts voorzover wij in dat werk ons eigen, hoogste 
voordeel vinden, niet meer en niet minder. Het hangt er alleen maar van af wat men onder zijn 
voordeel verstaat; het onrijpe, onontwikkelde, primitieve individu zal er ook de primitiefste 
notie van hebben. (MAI, 95)”  
 

“Nietzsche verwerpt stelselmatig het bestaan van onegoïstische handelingen. (Hostens, kind 

tijd, p. 95)” Een terechte opmerking, die inderdaad ongerijmd is met een darwinistisch-

positivistisch denkkader, zoals Hostens in zijn boek stelt. Spijtig genoeg wordt de 

verduidelijking niet gemaakt dat dit de vorm aanneemt van de opvatting; dat ieder individu 

opgesloten zit in zijn zelfbehoud, wanneer men het zelfbehoud als opperste drift van het leven 

erkent. Dit is een probleem waar in de evolutionaire psychologie hevig over gedebatteerd 

wordt. Vrij nutteloos meen ik, want men heeft van de mens een dier gemaakt dat zich alleen 

vanuit het instinct tot zelfbehoud laat voortbewegen. Men heeft zijn systeem (of ruimte) 

waarbinnen gedacht mag worden, in de evolutionaire psychologie zo klein gemaakt, dat men 

er zich in heeft opgesloten. Een wezen dat alleen maar handelingen stelt uit tekort, uit 
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zelfbehoud, kan gewoonweg geen altruïstische handelingen stellen omdat men hem deze 

mogelijkheid al bij voorbaat ontnomen heeft. Vervolgens zien we een hele resem ‘denkers’, 

die waarschijnlijk goed betaald worden, om het zelf gecreëerde probleem op te lossen. Dit zal 

ze, naar mijn mening, niet lukken. Wat men bij voorbaat buiten zijn (filosofische) systeem 

plaatst, kan er alleen als een deus ex machina terug in komen. Nietzsche ontkent, zoals vele 

vele evolutionaire psychologen, het bestaan van altruïstische handelingen en zegt dat alleen 

egoïstische bestaan. Egoïsme is bij Nietzsche echter onderhevig aan de gedachte van 

overvloed tegen tekort, zoals we net geïllustreerd hebben. Waar de evolutionaire psychologie 

dus voor een diep en ernstig probleem staat – stelt dit probleem zich niet bij Nietzsche. Het 

individu kan zich bij Nietzsche immers uit overvloed voortbewegen. 

 
In het volgende aforisme zal Nietzsche zijn opvattingen over egoïsme met betrekking tot de 

moraal specificeren, omdat men zich misschien niet van de indruk kan ontdoen dat Nietzsche 

het egoïstische en onegoïstische (dat hij afkeurt) als fundament van de moraal ziet – als 

fundament van goed en kwaad. “Niet het ‘egoïstische’ en het ‘onegoïstische’ is de 

fundamentele tegenstelling die de mensen tot het onderscheid tussen immoreel en moreel, 

goed en kwaad heeft gebracht, maar: gebondenheid aan een traditie of wet en de bevrijding 

ervan. (MAI, 96)” Het egoïstische en onegoïstische vormt voor Nietzsche dus niet het 

fundament voor de moraal. Moraal heeft vooral een maatschappelijke functie en is een 

werktuig om de maatschappij in stand te houden.43  

 
 “Hoe de traditie ontstaan is, maakt daarbij geen verschil, in elk geval zonder dat er rekening 
is gehouden met goed en kwaad of met een of andere categorische imperatief, maar vooral 
om een gemeenschap, een volk in stand te houden; elk bijgelovig gebruik, dat op grond van 
een verkeerd uitgelegd toeval is ontstaan, dwingt een traditie af, die te gehoorzamen zedelijk 
is; zich ervan losmaken is namelijk gevaarlijk, schadelijker nog voor de gemeenschap 
dan voor het individu […]. (MAI, 96)”  
 
Doordat Nietzsche moraal beschouwt als datgene wat de maatschappij in stand moet houden, 

begrijpen we waarom hij zo een belangrijke plaats aan gewenning en opvoeding geeft. Via de 

opvoeding kan de gemeenschap de zogeheten ‘burgerzin’ in het individu drillen: 

  
“Een belangrijk type van lust, en dus van bron voor de zedelijkheid, ontstaat uit de 
gewoonte. [Men weet] uit ervaring dat het gewone betrouwbaar is gebleken, dus nuttig is; 
van een zede waarmee te leven valt is de heilzaamheid en bevorderlijkheid bewezen, in 
tegenstelling tot alle nieuwe, nog niet beproefde en betrouwbaar gebleken probeersels. De 
zede is dus de vereniging van het aangename en het nuttige, bovendien maakt zij 
nadenken overbodig. (MAI, 97)” 
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Zoals we eerder in de bespreking van dit hoofdstuk hebben gezien is de moraal, net als de 

metafysica, een creatie van de mens om het leven draaglijk te maken.  

 
“Zodra de mens dwang kan uitoefenen, oefent hij die uit om zijn zeden door te zetten en in te 
voeren, want voor hem zijn zij beproefde levenswijsheid. [O]mdat men zich met een zede 
prettig voelt of ten minste omdat men zijn bestaan ermee volhoudt, is deze zede 
noodzakelijk, want zij geldt als de enige mogelijkheid waar men zich prettig bij kan voelen; 
het welbehagen van het leven schijnt alleen uit haar te ontspruiten. Deze opvatting van 
het gewone als een voorwaarde voor het bestaan wordt tot in de kleinste details van de 
zede doorgevoerd […]. [W]el neemt men waar dat alle zeden, ook de hardste, mettertijd 
aangenamer en milder worden, en dat ook de strengste levenswijze tenslotte een gewoonte 
en daarmee een lust kan worden. (MAI, 97)” 
 
Dankzij gewenning kunnen we dus een nieuwe lust verkrijgen. Een logisch en noodzakelijk 

gevolg hiervan is dat deze nieuwe lust, die ons zekerheid biedt waardoor we het leven 

makkelijker aankunnen, leidt tot het sociale instinct.  

 
“Het lustgevoel op grond van menselijke betrekkingen maakt de mens in het algemeen beter; 
het gedeelde genoegen, de samen genoten lust verhoogt deze, zij geeft het individu 
zekerheid, maakt hem moediger […].[…] Hierop wordt dus vermoedelijk het oudste verbond 
gebaseerd: waarvan de zin de gemeenschappelijke eliminatie en afweer van dreigende 
onlust is ten bate van ieder afzonderlijk. En zo ontspruit het sociale instinct aan de lust. 
(MAI, 98)” 
 

Nu we gewapend zijn met deze kennis, die stelt dat de moraal maatschappijbehoudend te 

werk gaat, wordt de problematiek van goed en kwaad plotseling veel klaarder. Nietzsche zal 

het stellen van ‘kwade handelingen’ verklaren als komende uit zelfbehoud: “Het onschuldige 

in de zogenaamde kwade handelingen. – Alle ‘kwade’ handelingen zijn gemotiveerd door het 

instinct van zelfbehoud, of nog nauwkeuriger, door het oogmerk van lust en het vermijden 

van onlust bij het individu; als zodanig gemotiveerd, maar niet kwaad. (MAI, 99)” Hij hangt 

aan ‘kwade handelingen’ geen metafysische betekenis vast, maar situeert hun oorsprong in 

het zelfbehoud. Door zelfbehoud doorbreken we dus de zede. In (102) krijgen we weer een 

staaltje van Nietzsches naturalisme te zien:  

 
“Trouwens: zelfs het opzettelijk benadelen noemen we niet onder alle omstandigheden 
immoreel; men slaat bijvoorbeeld een mug dood zonder bezwaar en met opzet, alleen maar 
omdat haar zingen ons niet bevalt, men straft de misdadige opzettelijk en brengt hem leed toe 
om onszelf en de samenleving te beschermen. In het eerste geval is het het individu dat uit 
lijfsbehoud en zelfs om zich onlust te besparen, opzettelijk leed toebrengt; in het tweede de 
staat. […] Maar deze beide gezichtspunten volstaan om alle kwade handelingen tegen 
mensen, door mensen verricht, te verklaren: men wil lust voor zichzelf of men wil onlust 
vermijden; in zekere zin gaat het altijd om zelfbehoud. (MAI, 102)”  
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Hier wordt zelfbehoud ook als verklarend principe aangeduid bij zogeheten kwade daden. In 

(103) zal hij hetzelfde doen, maar ditmaal om de zogeheten boosaardigheid van een 

handeling te verklaren. “De boosaardigheid heeft niet het leed van de ander als zodanig ten 

doel, maar ons eigen genot, bijvoorbeeld in de vorm van wraakgevoel of een sterke 

zenuwprikkeling. (MAI, 103)” Nietzsche stelt zich dan de vraag of de boosaardigheid 

inderdaad immoreel is, zoals Schopenhauer stelde: “In de natuur zoeken we lust in het 

stukbreken van takken, het loswrikken van stenen, de strijd met wilde dieren, en wel om ons 

daarbij bewust te worden van onze kracht. De wetenschap dat een ander door ons toedoen 

lijdt, zou hier dus dezelfde zaak waarvoor we anders geen verantwoordelijkheid voelen, 

immoreel maken? (MAI, 103)” Hij besluit dat het bestempelen van leedvermaak als immoreel 

niet meer dan een projectie is. “Elke aan zichzelf beleefde lust is goed noch kwaad; waar zou 

de bepaling vandaan komen, dat men om lust aan zichzelf te beleven bij anderen geen onlust 

mag veroorzaken? (MAI, 103)” Het is een projectie vanuit het perspectief van de nuttigheid. 

Zo zal hij ook medelijden verklaren vanuit zelfbehoud:  

 
 “Want [medelijden] omvat ten minste twee (en misschien veel meer) elementen van een 
persoonlijke lust en is als zodanig zelfgenot: ten eerste als lust in de emotie, op de manier van 
het medelijden in de tragedie, en vervolgens, als het tot de daad aanzet, als bevredigingslust 
in het uitoefenen van macht. (MAI, 103)” 
 
Nietzsche brengt de boosaardigheid en het medelijden terug op het principe van zelfbehoud. 

Dan vraagt Nietzsche zich het volgende af: “Is er dan een manier van opzetteijke benadeling 

waarbij het niet om ons bestaan, om de instandhouding van ons welzijn gaat? Bestaat er een 

benadelen uit pure boosaardigheid, bijvoorbeeld bij de wreedheid? (MAI, 104)” 

Nietzsche argumenteert dat men moet beseffen hoeveel pijn een daad kan teweegbrengen wil 

het een pure boosaardige, wrede daad zijn. Zo is het kind bijvoorbeeld niet boosaardig.   

 
“Weet men echter ooit volkomen hoeveel pijn een handeling een ander doet? Zover het 
zenuwstelsel reikt wachten we ons voor pijn; zou het verder reiken, namelijk tot in onze 
medemensen, dan deden we niemand ooit kwaad […]. Wij concluderen bij analogie dat iets 
iemand pijn doet, en door de herinnering kracht van de fantasie kunnen we daar zelf onwel bij 
worden. Maar welk verschil blijft er altijd bestaan tussen de kiespijn en de smart (medelijden) 
die de aanblik van de kiespijn teweegbrengt? Dus: bij het benadelen uit zogenaamde 
boosaardigheid is de graad van veroorzaakte pijn ons in elk geval onbekend […]. (MAI, 
104)” 
 
Wij zijn nooit in staat de graad van pijn die we iemand toedienen te kennen. Zo is zelfs de 

lust – “(gevoel van eigen macht, van hevige opwinding bij zichzelf) (MAI, 104)” – die met 

een daad gepaard gaat analoog aan de boosaardigheid.  Daarom besluit Nietzsche op 
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volgende wijze: “Of het individu deze strijd zo voert dat de mensen hem goed, of dat ze hem 

boosaardig noemen, daarover beslissen grootte en hoedanigheid van zijn intellect. (MAI, 

104)” 

 

Dit is een opmerking die ook samenhangt met Nietzsches kritiek op de moraal van Kant, die 

we in het begin van MA ontmoetten, namelijk MA 25. Nietzsche wijst de moraal van Kant af 

omdat wij niet genoeg kennen over andere mensen, zodat onze wet onmogelijk een wet voor 

iedereen kan zijn. Uit het pathos der distantie volgt daarenboven wat voor de ene mens goed 

is, voor de ander slecht kan zijn. “Het gif waaraan de zwakkere natuur te gronde gaat, is voor 

de sterke versterkend – en hij noemt het ook geen gif. (FW,19)” Kants moraal kan in aforisme 

25 afgekeurd worden omdat we niet voldoende over de ander kunnen weten. De argumentatie 

van aforisme 25 komt in dat opzicht overeen met aforisme 104 (cf.supra), omdat Nietzsche in 

104 zegt dat vooraleer we van boosaardigheid kunnen spreken, we kennis moeten hebben van 

de graad van pijn die iemand aangedaan wordt. Dit kunnen we niet kennen, zodat het 

antwoord hierop dus negatief is, net zoals hij negatief antwoordde op de mogelijkheid om 

onze wet tot een wet voor iedereen te maken. 

 
 Verder specificeert Nietzsche de gewenning die met zedelijkheid gepaard gaat als dwang:  

 
“Eerst dan kan de grond voor welke zedelijkheid ook rijp gemaakt worden, wanneer een 
groter individu of een collectief-individu, bijvoorbeeld de samenleving, de staat, de 
afzonderlijke wezens onderwerpt, dus ze uit hun afzondering haalt en ze een plaats geeft in 
een groter geheel. Aan de zedelijkheid gaat de dwang vooraf; ja, ze is zelf nog een 
tijdlang dwang, waarin men zich schikt om onlust te vermijden. Later wordt zij zede, 
nog later vrijwillige gehoorzaamheid, ten slotte bijna instinct; dan gaat zij, als alles wat 
sinds lang gewoon en natuurlijk is, gepaard met lust – en heet voortaan deugd. (MAI, 99)” 

 
Zoals we kunnen zien belicht het benoemen van Nietzsches evolutieopvatting als een 

civilisatieproces deze zaken het best. Daarom staan we ook niet versteld wanneer we merken 

dat het volgende aforisme over schaamte gaat. Nietzsche geeft hier een genealogie van het 

begrip schaamte. Hij situeert de wortels van dit gevoel bij het (goddelijk) verbod om als niet-

ingewijde een heilige plek te betreden. Deze ruimtelijke betekenisgeving wordt daarna op 

andere gebieden overgedragen zoals op de seksuele verhoudingen, of de ziel. “Evenzo is heel 

die wereld van innerlijke toestanden, de zogenaamde ‘ziel’ , ook tegenwoordig nog voor alle 

niet-filosofen een mysterie, nadat men eindeloze eeuwen lang heeft geloofd dat zij een 

goddelijke oorsprong, goddelijk verkeer waard was: zij is dus een adyton en wekt schroom. 

(MAI, 100)” 
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Nietzsche heeft zich tot nu toe dus ingezet om de onverantwoordelijkheid van de mens te 

beklemtonen, door middel van het dwalende karakter van het geloof in de vrijheid van de wil 

alsook van de gehele moraal aan te tonen. De ‘onverantwoordelijkheid’ heeft hij vervolgens 

benoemd als de fase van de mens als wetgever die naar het egoïsme uit overvloed verwijst. 

De laatste drie aforismen van dit hoofdstuk nemen beide bekomen conclusies, van de 

onverantwoordelijkheid van het individu en de aard van moraliteit als een construct, ter hand. 

Zo besluit Nietzsche in (105) dat de straffende en belonende gerechtigheid uit het begrip 

gerechtigheid geweerd moeten worden – waarbij hij gerechtigheid definieert als “dat men 

ieder het zijne geeft. (MAI, 105)” De straf doet immers alleen maar dienst als 

afschrikkingsmiddel en de beloning slechts als aanmoediging. “Straf en beloning zijn niet iets 

wat iemand als het zijne toekomt; ze worden hem om redenen van nuttigheid gegeven, zonder 

dat hij er een legitieme aanspraak op zou kunnen doen gelden. (MAI, 105)” Dit hangt ook 

samen met de oproep tot niet-oordelen die Nietzsche in dit hoofdstuk gelanceerd heeft: 

 
“De volkomen onverantwoordelijkheid van de mens voor zijn handelen en zijn natuur is de 
bitterste pil die de kennende mens moet slikken als hij gewend was in verantwoordelijkheid 
en plicht de adelbrief van zijn menszijn te zien. [H]ij mag niet meer prijzen, niet veroordelen, 
want het is ongerijmd om de natuur en de noodzakelijkheid te prijzen of te veroordelen. Zoals 
hij van het goede kunstwerk houdt, maar het niet prijst, omdat het er niets aan kan doen dat 
het is wat het is, zoals hij tegenover de plant staat, zo moet hij ook tegenover de handelingen 
van de mensen, tegenover die van hemzelf staan. (MAI, 107)” 
 
Zo besluit hij ten aanzien van goede en kwade handelingen dat er “tussen goede en kwade 

handelingen […] geen soortelijk, hoogstens een gradueel verschil [bestaat]. Goede 

handelingen zijn gesublimeerde kwade; kwade handelingen zijn vergroofde, verstompte 

goede. Het exclusieve verlangen van het individu naar zelfgenot (alsook de vrees dat te 

verliezen) wordt onder alle omstandigheden bevredigd, de mens moge handelen wat hij kan, 

oftewel wat hij moet […]. (MAI, 107)” 

 

Dat zijn evolutieopvatting hier voor geen klein deel voor verantwoordelijk is merken we 

verder in het aforisme op:  

 
“Maar deze maatstaf verandert voortdurend, veel handelingen worden kwaad genoemd en 
zijn alleen maar dom, omdat het niveau van de intelligentie die tot ze besloot erg laag was. In 
zekere zin zijn ook nu nog alle handelingen dom, want de hoogste graad van menselijke 
intelligentie die nu bereikbaar is zal zeker nog overtroffen worden: en bij een terugblik 
zal al ons handelen en oordelen er dan even beperkt en overhaast uitzien als het 
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handelen en oordelen van achterlijke, wilde volksstammen ons thans bekrompen en 
overhaast voorkomt. (MAI, 107)” 
 
Het is dus niet toevallig dat Nietzsche zijn hoofdstuk over de moraal als volgt afsluit: 

 
“Zijn lust, egoïsme, ijdelheid noodzakelijk voor de vootbrenging van morele fenomenen en 
hun hoogste bloei, de zin voor waarheid en rechtvaardigheid van de kennis, was de dwaling, 
het verdwalen van de fantasie het enige middel waardoor de mensheid zich geleidelijk tot dit 
niveau van zelfinzicht en zelfbevrijding heeft kunnen opheffen – wie zou die middelen 
dan mogen minachten? […] Alles op het gebied van de moraal is geworden, veranderlijk, 
schommelend, alles is vloeiend, zeker: – maar alles is ook in beweging: op weg naar één doel. 
De aangeboren gewoonte van het foutief waarderen, beminnen, haten moge nog 
altijd in ons heersen, onder invloed van het groeiende inzicht zal zij zwakker worden: een 
nieuwe gewoonte, die van het begrijpen, niet-beminnen, niet-haten, overzien, raakt 
langzamerhand in ons ingeplant en is over duizenden jaren wellicht machtig genoeg om  
de mensheid de kracht te geven, de wijze, onschuldige (onschuld-bewuste) mens even 
regelmatig te doen ontstaan, als zij nu nog de onwijze, onredelijke, schuldbewuste mens –dat 
wil zeggen zijn noodzakelijke eerste stadium, niet zijn tegendeel–voortbrengt. (MAI, 107) , “ 
 
 

We hebben gezien hoe Nietzsche vele zaken en gebeurtenissen aangaande de moraal niet 

metafysisch verklaart maar net uiterst naturalistisch en, hierop aansluitend, dat vele 

handelingen simpelweg teruggaan op zelfbehoud. Nietzsche gebruikt echter ook al 

verklaringen vanuit macht hoewel hij dit nog linkt met zelfbehoud; cf. aforisme 101 waar het 

uitoefenen van macht nog gezien wordt als volgend uit zelfbehoud. “Zonder lust geen leven; 

de strijd om de lust is strijd omhet leven. (MAI, 104) “44 De latere Nietzsche staat er echter 

om bekend dat hij de notie van zelfbehoud ten zeerste bekritiseert. Dat Nietzsche hier het 

zelfbehoud als het verklarende principe naar voren brengt komt omdat Nietzsche zijn 

gedachten aan het specificeren is, en deze dus eerst duidelijk en helder (voor zichzelf) moet 

formuleren vooraleer hij kritiek kan uiten. Wil hij niet zomaar een persoon zijn die wat staat 

te roepen en uiteindelijk als punt van kritiek niets echt raakt, moet hij eerst zijn eigen 

evolutieopvatting detaillistisch specificeren. Zoals ik al zoveel gezegd heb, gebeurt dit pas in 

M. In M vinden we al sporen dat macht niet exact samenvalt met zelfbehoud. Na de weg van 

MA en M bewandeld te hebben zal Nietzsche in FW, het boek waar zijn evolutiegedachte 

voor het eerst volledig (en uitermate consequent) toegepast zal worden, capabel zijn om de 

notie zelfbehoud te bekritiseren als iets dat eigenlijk te eng is: “De strijd om het bestaan is 

niet meer dan een uitzondering, een tijdelijke restrictie van de levenswil; de grote en kleine 

strijd draait allerwegen om overwicht, om groei en uitbreiding, om macht, overeenkomstig de 

wil tot macht, die niets anders dan wil tot leven is. (FW, 349)”45 Nietzsche zal dus vanaf M 

zelfbehoud in toenemende mate met ‘tekort’ gaan associëren en macht met ‘overvloed’.  
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Nietzsches kritiek op de darwinistische visie van evolutie heeft dus sterke banden met een 

kritiek die we vandaag de dag uit cybernetische kant horen komen, waarbij het darwinisme te 

reductionistisch bevonden wordt.46             

4.4. Derde hoofdstuk: godsdienst  
 

Na het belang van de historische filosofie tegenover de metafysische te hebben aangetoond 

in hoofdstuk 1 en vervolgens de toepassing van de genealogische methode op de moraal in 

hoofdstuk 2, is het niet verwonderlijk dat Nietzsche een volledig hoofdstuk wijdt aan de 

godsdienst – die immers sterke banden heeft met de metafysica (als verouderde 

kennismethode) en de moraal. “De metafysische behoefte is niet de oorsprong van de 

godsdiensten, zoals Schopenhauer wil, maar slechts een nakomer daarvan. (FW, 151)”47 

Nietzsches begin van dit hoofdstuk is dus niet onbegrijpelijk, als ook niet toevallig daar 

geplaatst: 

 
 “Godsdienst en kunst (ook de metafysische filosofie) pogen de verandering van de 
gewaarwording te bewerken, deels door verandering van ons oordeel over de gebeurtenissen 
(bijvoorbeeld met behulp van de stelling: ‘wie God liefheeft, die tuchtigt hij’), deels door 
opwekking van een lust in de smart, in de emotie als zodanig (waaraan de kunst van het 
tragische haar oorsprong ontleent). (MAI, 108)” 
 
Nietzsche plaatst wederom metafysica (eerste hoofdstuk), godsdienst (derde hoofdstuk) en 

kunst (vierde hoofdstuk) op één lijn.48 Zoals we gezien hebben gebeurt dit vanuit schijn. In dit 

hoofdstuk verwoordt Nietzsche de idee van schijn als volgt: 

 
“Want uit angst en behoefte is elke godsdienst geboren, langs dwaalwegen van de rede is ze 
in het bestaan binnengeslopen; misschien heeft de godsdienst ooit, door de wetenschap 
bedreigd, leugenachtig een filosofische doctrine in haar systeem verwerkt opdat men die er 
later in zou terugvinden: maar dat is een theologenkunstje uit de periode dat een godsdienst 
reeds aan zichzelf twijfelt. (MAI, 110)” 
 

Het feit dat Nietzsche godsdienst ook als een verouderde kennismethode duidt wordt 

duidelijk wanneer hij zegt dat de Verlichting de betekenis van de godsdienst eigenlijk niet 

correct behandeld heeft: “In het tijdperk van de Verlichting liet men de betekenis van de 

godsdienst geen recht wedervaren, dat kan niet betwijfeld worden: maar het staat evenzeer 

vast dat men  in de daaropvolgende tegenhanger van de Verlichting opnieuw een flink stuk 

boven de rechtvaardigheid uit schoot toen men de godsdiensten met liefde, of zelfs met 

verliefdheid behandelde […]. (MAI, 110)” Als we de twee tradities – nml. die van de 

Antieken en die van het christendom –, die we in het eerste hoofdstuk bespraken, weer in 
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gedachten nemen, zien we waarom Nietzsche zegt dat de metafysische filosofen zichzelf een 

familiegelijkenis tussen godsdienst en wetenschap voorlogen: “In werkelijkheid is er tussen 

godsdienst en werkelijke wetenschap geen verwantschap, noch vriendschap, of ook maar 

vijandschap: zij wonen op verschillende planeten. (MAI, 110)” Een familiegelijkenis zien 

tussen metafysica, of godsdienst en wetenschap gebeurde “[o]mdat de filosofen dikwijls 

binnen de traditie van godsdienstige gewoonten, of tenminste binnen de vanouds overgeërfde 

macht van de vermaarde ‘metafysische behoefte’ filosofeerden […].(MAI, 110)” 

 
In aforisme 111 geeft Nietzsche dus de genealogie van de godsdienst. Hij meent dat zoiets 

als een godsdienst kon ontstaan door de relatie die de mens toentertijd met de natuur had. Dit 

is tevens de reden waarom wij vandaag de dag geen toegang tot het godsdienstige leven meer 

hebben – zodat Nietzsche het dus als verouderd kan bestempelen: 

 
“Men weet in die tijden nog niets van natuurwetten; noch voor de aarde, noch voor de hemel 
is er een moeten; een jaargetijde, de zonneschijn, de regen kan komen of ook uitblijven, 
elkbegrip van de natuurlijke causaliteit ontbreekt.[D]e hele voorstelling van het ‘natuurlijke 
verloop’ ontbreekt, – zij komt pas bij de oudere Grieken, dat wil zeggen in een zeer late fase 
van  mensheid, aan de dag in de conceptie van de boven de goden tronende Moïra. (MAI, 
111)” 
 
Dit illustreert Nietzsche verder door het voorbeeld van de meubelmaker in India te geven; die 

aan zijn hamer, zijn beitel, etc . offers brengt. Het was dus een levenshouding die volledig 

anders is dan de onze – de moderne mens – die tot de godsdienst leidde:  

 
“[D]e mens is de regel, de natuur de regelloosheid, – deze stelling behelst de 
grondovertuiging die primitieve, godsdienstig productieve oerculturen beheerst. Wij moderne 
mensen voelen het juist volkomen andersom: hoe rijker de mens zich tegenwoordig innerlijk 
voelt, hoe polyfoner zijn subject is, des te machtiger imponeert hem de gelijkmatigheid van 
de natuur; met Goethe zien wij allen in de natuur het grote sussende middel voor de moderne 
ziel […]. (MAI, 111)”  
 
De godsdienst is dus ook een fenomeen dat een rol speelde in de toenemende vergeestelijking 

van de mens, waarbij het zelf een vorm van schijn is die men aanbracht, om dit schijnbare rijk 

van de vrijheid wat voor hen natuur scheen, beheersbaar … leefbaar te maken: 

“Het nadenken van de in magie en wonderen gelovende mensen gaat zó ver dat het de natuur 

een wet oplegt–: en om het kort te zeggen, de godsdienstige cultus is het resultaat van dat 

nadenken. (MAI, 111)” Het gebed, de onderwerping is dus het gevolg van een dwang die men 

wil uitoefenen: “[D]oor strelende verheerlijkingen is het dus ook mogelijk, op de 

natuurmachten dwang uit te oefenen, mits men hen  gunstig stemt: liefde bindt en wordt 
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gebonden. Vervolgens kan men overeenkomsten sluiten, waarbij men zich wederzijds tot een 

bepaald gedrag verplicht, voor panden zorgt en eden uitwisselt. (MAI, 111)” Een verder 

doorgevoerd en meer gewelddadiger vorm van dwang is de magie en tovenarij.  

 
“Door al deze magische betrekkingen met de natuur zijn er talloze ceremonies in het leven 
geroepen: en ten slotte, als de warboel daarvan te groot is geworden, tracht men ze zodanig te 
ordenen, te systematiseren, dat men zich van het gunstige verloop van de totale werking van 
de natuur, met name van de grote jaarcyclus, meent te verzekeren door het overeenkomstige 
verloop van een systeem van procedures. De zin van de godsdienstige cultus is het, de 
natuur ten voordele van de mens te beheersen en te betoveren, dus haar een wetmatigheid 
in te stempelen die zij van tevoren niet heeft […]. (MAI, 111)”  
 
De titel van 113 is vanzelfsprekend: “Christendom als antiquiteit.” Dit aforisme is een 

voorloper van het (over)bekende aforisme uit FW waar Nietzsche de dood van God 

proclameert – (FW, 125), dat we in 3.2. reeds bespraken.  

4.4.1. Bevestigend tegen ontkennend 

 
Zoals veel bij Nietzsche een plaats krijgt in zijn argumentatieschema van overvloed tegen 

tekort, brengt hij zelfs in de godsdienst zulk een onderscheid aan. De Griekse Olympus is zo 

een godsdienst die blijk geeft van kracht, van overvloed:  

 
“De mens denkt voornaam over zichzelf zulke goden schenkt en plaatst zich in een 
verhouding als die van de als lagere adel tot de hogere; terwijl de Italische volken een echte 
boerengodsdienst hebben, met een voortdurende vrees voor kwade en humeurige 
machthebbers en kwelgeesten.(MAI, 114)”  
 
In het citaat zien we waarom het christendom zo on-Grieks kon zijn. De Italische volkeren 

hebben i.t.t. de Grieken slechts een boerengodsdienst; een godsdienst voortgekomen uit angst 

en tekort.49 Dit was dus een geschikte voedingsbodem voor het christendom dat Nietzsche 

verder zelfs al als levensontkennend zal karakteriseren: “[H]et [christendom] wil vernietigen, 

stukmaken, verdoven, bedwelmen, maar het wil één ding niet: de maat, en daarom is het in 

diepste zin barbaars, Aziatisch, onvoornaam, on-Grieks. (MAI, 114)” Hier zien we dus een 

tegenstelling aan het werk die essentieel is in het werk van Nietzsche, namelijk Grieks tegen 

christelijk; levensbevestigend, overvloed tegen levensontkennend, tekort. Het christendom, 

zoals elke godsdienst, is dus een adaptatie (of dwaling) om het bestaan draaglijk te maken. De 

periode waar de mensen deze soort van schijn nog nodig hadden is echter voorbij. “Noodlot 

van het christendom - Het christendom ontstond om het hart te verlichten; maar nu moet het 

het hart eerst bezwaren om het naderhand te kunnen verlichten. Daarom zal het te gronde 
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gaan. (MAI, 119)” Dit merken we ook in het daaropvolgende aforisme: “Als het geloof niet 

zalig maakte, zou het niet geloofd worden: hoe weinig zal het dus waard zijn! (MAI, 120)” 

 

Maar ook bij de godsdiensten gaat hetzelfde op, als voor de metafysica en de moraal; men 

moge het belang dat dezen hebben gespeeld in de ontwikkeling van de mens niet 

veronachtzamen:   

 

“Voortleven van de godsdienstige cultus in het gemoed. – De katholieke kerk, en vóór haar 
alle antieke cultussen, beheerste het gehele terrein van middelen waarmee de mens in 
ongewone stemmingen wordt gebracht en aan kille berekening of zuiver rationeel denken 
wordt ontrukt. [W]ie zou de mensen dat soort toestanden willen terugbezorgen als de 
voorwaarden ervan niet meer geloofd worden? Maar de resultaten van dat alles zijn 
desondanks niet verloren: de innerlijke wereld van de verheven, ontroerde, veel ver-
moedende, diep berouwvolle, van blijde hoop vervulde stemmingen is de mens 
voornamelijk door middel van de cultus aangeboren; wat daarvan nu in de ziel 
aanwezig is, werd destijds, toen hij ontkiemde, groeide en bloeide, opgekweekt. (MAI, 
130)” 
 
Wie vandaag de dag echter nog geloof hecht aan een godsdienst valt dus met een soort 

achtergeblevenheid te brandmerken. “Voorts: de voorstelling van een god verontrust en 

deemoedigt zolang erin geloofd wordt, maar hoe zij ontstaan is, daarover kan bij de 

tegenwoordige stand van de vergelijkende volkenkunde geen twijfel meer bestaan; en met het 

inzicht in dit ontstaan vervalt dat geloof. (MAI, 133)” 

4.4.2. Het christendom haar foute psychologie en de asceet 

 
De reden waarom Nietzsche het christendom uiteindelijk als levensontkennend kan 

karakteriseren situeert hij in het feit dat het christendom een foute psychologie aanhangt en 

verspreidt. “Met het inzicht in deze verdwazing van de rede en de fantasie houdt men op 

christen te zijn. (MAI, 135)” Nietzsche bespreekt een werking van deze kunst van het zichzelf 

foutief te interpreteren meer in detail in MA 134. Vanaf (136) tot en met (144) bespreekt 

Nietzsche de problematiek van de heilige en de ascese. Deze problematiek noemt hij uiterst 

gecompliceerd: “Laten we dus proberen eerst bepaalde aandriften in de ziel van heiligen en 

asceten te isoleren en ze ons ten slotte als in elkaar vergroeid voor te stellen. (MAI, 136)” 

 
Herinner dat we hoofdstuk twee besloten hebben met de opmerking dat Nietzsche 

zelfbehoud en macht vrijwel met elkaar gelijkstelt. Ascese zal hij nu ook naturalistisch 

verklaren als een gevolg van zelfbehoud, hoewel het de vorm aanneemt van een omgekeerd 

zelfbehoud.  



  96 

 
“Bepaalde mensen hebben namelijk een zo hevige behoefte om hun macht en heerszucht bot 
te vieren dat zij bij gebrek aan andere objecten of omdat het hun verder altijd mislukt is, ten 
slotte op het idee komen bepaalde delen van hun peroonlijkheid, bij wijze van spreken 
fragmenten of trappen van zichzelf, te tiranniseren. (MAI, 137)”  
 
Nietzsche is tot deze verklaring in staat omdat hij macht en zelfbehoud met elkaar linkt. In M 

zal dit niet meer het geval zijn. Waar Nietzsche in MA eigenlijk een kunsttoer moet uithalen 

om het ascetisme te verklaren – want het komt eigenlijk op een omgekeerd zelfbehoud neer –, 

zal hij in M voor het ascetisme een andere verklaring verschaffen – (M, 251).50 Onafgezien 

van een veklaring uit zelfbehoud, of macht, geeft de heilige, of de asceet ook zijn hele 

persoonlijkheid op. Bijgevolg “probeert ook de asceet zich het leven gemakkelijk te maken; 

en wel gewoonlijk door volmaakte onderwerping aan een vreemde wil of uitgebreide wetten 

en rituelen […]. (MAI, 139)” 

De asceet en de heilige zijn dus een voorbeeld van een wezen wiens wil om te leven vermoeid 

is. Dit vormt de reden waarom Nietzsche tegen het wegcijferen van de persoonlijkheid is: 

“Het is in elk geval moeilijker, zijn persoonlijkheid zonder weifeling en onduidelijkheid 

waar te maken, dan zich op de genoemde wijze van haar te bevrijden; bovendien vereist 

dat veel meer vernuft en overleg. (MAI, 139)” Doordat deze figuren zichzelf hebben 

misbegrepen, was het slechts een consequentie dat de gewone mens hen als “iets volstrekt 

onvergelijkbaars en vreemdsoortig-bovenmenselijks (MAI, 143)” zag.51 Maar omdat 

Nietzsche deze typen mens als vermoeid beziet, kan hij ook de zelfverachting, en 

zelfkwellerij (zweepslagen e.d.) verklaren: “[Z]ij bedienen zich van de pijnlijkste stimulantia 

en wreedheden om tenminste voor enige tijd uit de dufheid en verveling op te duiken waartoe 

hun grote geestelijke indolentie en de hierboven geschetste onderwerping aan een vreemde 

wil hen zo vaak doen vervallen. (MAI, 140)” Het middel dat de asceet en heilige ten slotte het 

meest toepassen om het leven voor henzelf draaglijk te maken “bestaat in periodiek oorlog 

voeren en de afwisseling van overwinning en nederlaag. Daarvoor heeft hij een tegenstander 

nodig en die vindt hij in de zogenaamde ‘innerlijke vijand ’. (MAI, 141)” De asceet en de 

heilige zijn dus schepselen die voortkomen uit een foute psychologie die op haar beurt 

levensontkennend wordt. Niettemin wijst Nietzsche de asceet en de heilige aan als een 

uitvinding van de Oudheid: 

 
“Bewegen, prikkelen, bezielen, tot elke prijs –is dat niet het parool van een verslapte, 
overrijpe, overgecultiveerde tijd? De kringloop van alle natuurlijke gevoelens was honderd 
keer afgelegd, de ziel was er moe van geworden: toen vonden de heilige en de asceet een 
nieuwe soort levensprikkel uit. (MAI, 141)”  
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Ze zijn schepselen van de oudgeworden Oudheid, zoals het christendom de laatste schepping 

was van deze levensmoeë Antiekers – (cf. VM, 224) en 3.2. van deze scriptie. Er doen zich 

dus zulke figuren als de heilige en de asceet voor omwille van de melancholie van de eeuwige 

bouwwerken. Met deze term wil Nietzsche het wennen aantonen aan het heersen over de 

wereld. De Romeinen waren zo gewend geworden aan het overwinnen – dat ze er moe van 

werden: “[D]e cirkel was gesloten, alle toekomst leek ten einde, alle dingen werden ingericht 

op een eeuwige toestand,-ja, als het rijk bouwde, dan bouwde men met de bijgedachte van het 

‘aere perennius’[…]. (M, 71)”52  

 

 4.5. Vierde hoofdstuk: kunst  
 
 

De eerste vier hoofdstukken konden als het ware een doorlopende tekst zijn. Nietzsche 

volgt nu het verloop dat hij eerder al aanbracht door metafysica, godsdienst en kunst op een 

lijn te zetten, door nu als vierde hoofdstuk een heel hoofdstuk aan de kunst te wijden.  

 
“De kunst steekt de kop op waar de godsdiensten zwakker worden. Zij neemt een groot aantal 
door de godsdiensten gekweekte gevoelens en stemmingen over, koestert ze aan haar hart en 
wordt nu zelf dieper, warmer, zodat zij zielsverheffing en geestvervoering kan overdragen, 
wat zij voordien nog niet kon. (MAI, 150)”  
 

De eerste taak van kunst is dus ook het creëeren van schijn, zodat het bestaan voor de mens 

draaglijk wordt: “De kunst maakt de aanblik van het leven draaglijk doordat zij er de floers 

van het onreine denken over legt. (MAI, 151)” De kunst omsluiert ons en infantiliseert ons. 

Bijgevolg is, overeenkomstig Nietzsches civilisatieproces,  de kunstenaar een wezen dat 

dichter bij vroegere stadia van de mens staat.  

  
“[De kunstenaar] is zijn hele leven een kind of een adolescent gebleven en tegengehouden op 
het punt waar hij stond toen hij door zijn kunstzinnige aandriften overvallen werd; naar 
algemeen wordt toegegeven staan de gewaarwordingen van de eerste levensstadia dichter bij 
die van vroeger tijden dan bij die van onze eeuw. Onwillekeurig wordt het zijn taak de 
mensheid te infantiliseren; dat is zijn roem en zijn beperktheid. (MAI, 147)” 
 
Hierdoor charmeert de kunst ons, doch als kenmethode is het hinderlijk (cf. MAI, 146) en ligt 

in de lijn van de metafysica (cf. MAI, 153). Nietzsche heeft dus duidelijk afstand genomen 

van wat hij in het nieuwe voorwoord van GT zijn ‘artiestenmetafysica’ noemde! De kunst is 

geen correlaat van de wetenschap meer dat uiteindelijk zelfs verder reikt dan de wetenschap. 

In MA treffen we een omkering van deze gedacht aan: “De wetenschappelijke mens is de 
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verdere ontwikkeling van de kunstenaar. (MAI, 222)”53  Ook bij Nietzsches opvattingen 

over kunst merken we de enorme impact die zijn evolutieidee heeft:54  

 

“Wanneer de kunst een individu hevig aangrijpt, wordt het daarom teruggetrokken naar 
zienswijzen uit de tijden waarin de kunst haar sterkste bloei beleefde, zij heeft dan een 
regressieve werking. […] Op zichzelf is de kunstenaar al een wezen dat niet tot wasdom komt 
omdat hij blijft stilstaan bij het spe1, dat in de jeugd- en de kinderjaren thuishoort: daar komt 
nog bij dat hij geleidelijk naar andere tijden regredieert. (MAI, 159)” 
 

In het tweede deel van MA wordt ons de link tussen kunst en het civilisatieproces nog 

duidelijker, want “ [d]e kunst moet vóór alles en in de eerste plaats het leven verfraaien, dus 

ons draaglijk en zo mogelijk zelfs aangenaam voor de anderen maken […]. (VM, 174)” 

De primaire taak van kunst is dus het leven voor de mens draaglijk maken en zo het individu 

polijsten.  

“[M]et deze taak voor ogen matigt zij ons en houdt ons in toom, creëert omgangsvormen, 
bindt de slecht opgevoede mensen aan wetten van fatsoen, zindelijkheid, beleefdheid, van 
spreken en zwijgen op het juiste moment. Voorts moet de kunst al wat lelijk is verbergen of 
herinterpreteren, al het pijnlijke, verschrikkelijke, walgelijke, dat alle inspanningen ten spijt 
altijd weer, overeenkomstig de oorsprong van de menselijke natuur [...]. (VM, 174)” 
 
Na “deze grote, zelfs kolossale taak van de kunst is de zogenaamde ware kunst, die van de 

kunstwerken, maar een aanhangsel [...] (VM, 174)” Hier zien we dat mijn opvatting over GT, 

als een boek dat in de eerste plaats over een civilisatieproces vertelt, en pas in de tweede 

plaats een esthetica naar voren brengt, een terechte opmerking was. Men kan een esthetica bij 

Nietzsche opmerken, maar deze is steeds ondergeschikt aan de levenshouding(en), omdat 

kunst als primaire taak een evolutionaire rol vervult. “Maar tegenwoordig pleegt men de 

kunst bij het einde aan te vatten, men gaat aan haar sleephangen en denkt dat de kunst van de 

kunstwerken het ware is, en dat het leven vanuit het gezichtspunt van de kunst verbeterd en 

veranderd moet worden –wij dwazen! (VM, 174)” Deze opvatting is van uiterst belang bij 

Nietzsche, omdat ze enerzijds op het primaire belang van zijn evolutieidee in zijn denken 

duidt en anderzijds omdat het ons in staat stelt om alle esthetische misinterpretaties 

aangaande Nietzsches filosofie van de kaart te vegen. Een esthetica zal altijd een secundaire 

rol spelen, omdat ze ondergeschikt is aan de idee van het civilisatieproces. Het leven inrichten 

als een kunstenaar – levenskunst – of de figuur van de toneelspeler wijst dus naar deze 

civiliserende functie, en niet naar een dandyisme waar de werkelijkheid (slechts) een 

weergave van de kunst zou mogen zijn. De opvatting dat Nietzsche in zijn filosofie het 

postulaat van een schijnwereld als doel op zich naar voren brengt, wordt op deze manier als 

onzinnig aangetoond. Zo wordt de betekenis van kunst als levensbevestigend ondubbelzinnig 
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vastgesteld: het duidt op de noodzakelijkheid van schijn voor het leven55 waardoor de mens 

gestileerd wordt, en niet op een oproep tot het esthetische leven in deze gecreëerde 

schijnwereld als doel op zich.  

 
Van hieruit besluit Nietzsche als volgt:  
 
“In twee opzichten is onze tijd gelukkig te prijzen. Met betrekking tot het verleden hebben 
wij het genot van allevculturen en hun voortbrengselen en voeden wij ons met het edelste 
bloed van alle tijden […] terwijl vroegere culturen alleen het genot van zichzelf konden 
hebben, niet boven zichzelf uitzagen […]. Met betrekking tot de toekomst ontsluit zich, voor 
het eerst in de geschiedenis, voor ons het immense vergezicht van menselijk-oecumenische, 
de hele bewoonde aarde omspannende doeleinden. (VM, 179)” 
 

4.6. Vijfde hoofdstuk: Specificatie van de evolutiegedachte  
 

Nietzsche is in de vorige hoofdstukken bezig geweest met de omschrijving van zijn 

methode om de geschiedenis te benaderen en de toepassing ervan. In het vijfde hoofdstuk zal 

hij het mechanisme van die geschiedenis van naderbij onderzoeken. Hij tracht zijn 

evolutieopvatting dus te specificeren. Zo begint hij dit hoofdstuk met het voorstel tot 

uitbreiding van de verklaring voor de voortgang of het versterken van een mens of ras – cf. 

(MAI, 224). Hij wil de verklaring van de strijd om het bestaan  met twee zaken vermeerderen 

om die voortgang te verduidelijken. In Friedrich Nietzsche – kind van zijn tijd merkt de 

auteur terecht op dat Nietzsche de ‘survival of the fittest’ een te teleologisch mechanisme 

vindt. Het wekt de indruk dat alleen de sterken zich voorplanten – wat ultiem een 

perfectionering van de mens inhoudt.56 Nietzsche maakt bijgevolg een voorstel tot uitbreiding 

van dit principe, zodat ook de zwakken een noodzakelijke rol spelen in de evolutie: 

 

- Hij wijst op een vermeerdering van de stabiele kracht van een gemeenschap (of ras) 

die dankzij gewenning57 een gemeenschapszin wordt bijgebracht.  

- Hogere doelen worden dan bereikt doordat zwakkere naturen vervolgens de stabiele 

kracht verwonden.  

 

De zwakke natuur is dus degene die vooruitgang mogelijk maakt, omdat hij voor een 

verzwakking van de stabiliteit zorgt. In (225) zal Nietzsche deze ‘zwakkere’ met de Freigeist 

gelijkstellen: “Men noemt diegene een vrijgeest die anders denkt dan men op grond van zijn 

afkomst, omgeving, stand en beroep, of op grond van de dan heersende opvattingen van hem 

verwacht Hij is de uitzondering, de gebonden geesten zijn de regel […]. (MAI, 225)” 
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De gebonden geest is diegene die er voor zorgt dat de maatschappij stabiel is, terwijl de 

vrijgeest voor de verzwakking van deze stabiliteit zorgt. “De gebonden geest neemt zijn 

houding niet op grond van argumenten in, maar uit gewenning […]. (MAI, 226)” 

Hier preciseert Nietzsche wat geloof is: “Het aanwennen van gelijke principes zonder 

gronden noemt men geloof. (MAI, 226)”58 Aan dit mechanisme van het geloof is het dat alle 

instellingen hun duurzaamheid ontlenen, omdat de gebonden geest namelijk in hen gelooft:  

“[De gebonden geest] is bijvoorbeeld geen christen omdat hij inzicht in de verschillende 

godsdiensten zou hebben gehad, hij is geen Engelsman omdat hij zijn keus op Engeland heeft 

laten vallen, maar hij trof het christendom en de Engelse nationaliteit aan en accepteerde ze 

zonder redenen, zoals iemand die in een wijnland geboren is een wijndrinker wordt. (MAI, 

226)” Vanuit dit procédé van gewenning merken we dus een proces van sedimentatie op dat 

ons gebruik van een civilisatieproces rechtvaardigt: “De gebondenheid van meningen, door 

gewenning tot een instinct geworden, leidt tot wat men vastheid van karakter noemt. (MAI, 

228)” Zoals we reeds bij de bespreking van Nietzsches civilisatieproces aanraakten – (cf. 

1.3.) –, krijgt de gebonden geest door gewenning een goed karakter mee. Dit is mogelijk 

omdat hij bij keuzemogelijkheden niet moet kiezen tussen onnoemelijk vele opties, maar 

dankzij zijn sterk karakter snel een besluit kan nemen.  

 
“Het individu wordt door zijn opvoeders behandeld alsof het weliswaar iets nieuws is, maar 
een herhaling moet worden. Verschijnt de mens eerst als iets onbekends, iets wat er in die 
vorm nooit eerder was, dan moet hij nu iets bekends worden, iets wat er al eerder in die vorm 
was. Een goed karakter noemt men bij een kind het zichtbaar worden van de gebondenheid 
door wat er al eerder was; doordat het kind zich aan de zijde van de gebonden geesten 
schaart, toont het voor het eerst zijn ontwakende gemeenschapszin; op de grondslag van deze 
gemeenschap echter, wordt het later zijn staat of stand tot nut. (MAI, 228)” 
 
Dit is de reden waarom Nietzsche de Freigeist als zwak karakteriseert “met name als het op 

handelen aankomt; want hij kent te veel motieven en gezichtspunten en heeft daarom een 

onzekere, ongeoefende hand. (MAI, 230)” Nietzsche vraagt zich aansluitend af hoe het 

mogelijk is dat zulk een zwak individu, dat de Freigeist is, niet te gronde gaat. Hoe is het dus 

mogelijk dat deze zwakkeling op een of andere manier sterk (genoeg) kan worden. Deze 

vraag benoemt Nietzsche de vraag van de esprit fort: hoe ontstaat de sterke geest? Hij stelt 

dat deze vraag dezelfde is als de vraag naar het voortkomen van het genie: “[I]emand die op 

zijn tocht door het bos volkomen verdwaald is, maar met buitengewone energie in welke 

richting ook naar de open ruimte zoekt, ontdekt soms een nieuw pad dat niemand kent; zo 

ontstaan de genieën, wier oorspronkelijkheid men prijst. (MAI, 231)”  
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Daarom dat Nietzsche zei: “De sterkste naturen houden het type vast, de zwakkeren helpen 

het verder te ontwikkelen. – Iets dergelijks treedt aan de dag bij de individuele mens; zelden 

gaat een ontaarding een verminking, een ondeugd zelfs, en in het algemeen een lichamelijke 

of zedelijke beschadiging niet met een voordeel op een ander vlak gepaard. (MAI, 224)” 

 

4.6.1. Intelligenz 

 
Overeenkomstig de vorige hoofdstukken, waar hij het over elkaar opeenvolgende periodes 

van de mensheid heeft, besluit Nietzsche dat een genie zoals de heilige waarschijnlijk niet 

meer voorkomen zal.  

 
“Misschien is zelfs het type van de heilige alleen bij een zekere vooringenomenheid van het 
intellect mogelijk, waarmee het, naar het schijnt, voorgoed afgelopen is. En zo is het 
hoogtepunt van de intelligentie misschien voor één enkel tijdperk van de mensheid 
weggelegd geweest: het manifesteerde zich – en manifesteert zich, want we leven nog steeds 
in dat tijdperk–, toen een buitengewone, lang opgezamelde wilsenergie bij uitzondering door 
overerving op geestelijke doelen werd overgedragen. (MAI, 234)”  
 
Aangezien we Nietzsche een civilisatieproces toeschrijven is, er aan dit citaat één aspect dat 

van het grootste belang is. De heilige  wordt als een hoogtepunt van de intelligentie gezien! In 

MA gebruikt Nietzsche ‘intelligentie’ dus in betekenis van mate van vergeestelijking.59  

 
Laten we nu even aantonen dat Nietzsche, wanneer hij het woord ‘Intelligenz’ gebruikt, dit 

wel degelijk en systematisch in de betekenis van ‘mate van vergeestelijking’ gebruikt.  

- In MA 107 (cf. supra, 4.3.1.2.) gebruikt Nietzsche ook het woord Intelligenz. Hier 

zien we duidelijk dat Nietzsche de betekenis van intelligentie gebruikt zoals we hier 

naar voren brengen.  

- Ook in 235 maakt hij gebruik van intelligentie. In dit aforisme bekritiseert Nietzsche 

de socialisten omdat hun wens tot het realiseren van een ideale staat ervoor zou 

zorgen dat elke mens te afgedoft, te zeer door gewoonte zal leven, zodat een 

sprankeling als het genie niet meer kan opduiken. Deze uitroeiing van alle 

gewelddadigheid van het karakter van het genie is wat het warme, meevoelende hart 

wenst, maar deze wens is onlogisch en dus niet intelligent. “De hoogste intelligentie 

en het warmste hart kunnen niet in één persoon samengaan […]. (MAI, 235)” Ook in 

(475) zien we dat Nietzsche intelligentie in bovengenoemde betekenis gebruikt: 

“[H]et hele probleem van de joden bestaat alleen binnen de nationale staten, aangezien 

hun daadkracht en grotere intelligentie, hun in een lange lijdensschool van generatie 
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op generatie geaccumuleerde geestes- en wilskapitaal hier wel overal in een afgunst 

en haat opwekkende mate het overwicht moet verkrijgen […]. (MAI, 475)” 

- In het tweede deel van MA nemen we ook het gebruik van Intelligenz waar. “Het 

woord liefde bevat iets wat zo veelduidig, zo inspirerend is, wat de herinnering en de 

hoop zozeer prikkelt, zelfs de meest benepen intelligentie en het kilste hart nog iets 

van de glans van dit woord voelen. (VM, 95)” 

- WS, 231 is een aforisme waar Nietzsche ‘Intelligenz’ in beide betekenissen gebruikt, 

namelijk als mate van vergeestelijking en als intelligentsia. “In Rusland vindt een 

emigratie van de intelligentsia plaats: men gaat de grens over om goede boeken te 

lezen en te schrijven. (WS, 231)”60 

- “En eens komt er misschien een grote dag waarop een volk dat door oorlogen en 

overwinningen, door de hoogste ontwikkeling van militaire orde en intelligentie 

onderscheiden is en gewend er de zwaarste offers voor te brengen, vrijwillig uitroept 

‘wij breken het zwaard’[…]. (WS, 284) Hier zien we dat ‘het breken van het zwaard’ 

een uitloper is van dergelijke mate van vergeestelijking, dat het besef tot het 

neerleggen van het zwaard, bereikt wordt.  

-  “Koeien hebben soms een uitdrukking van verwondering die op weg naar de vraag 

stilhoudt. In de ogen van de hogere intelligentie echter ligt het nil admirari 

uitgespreid als de eentonigheid van een wolkenloze hemel. (WS, 313)” 

- In M 142 treffen we vrijwel letterlijk aan wat we wilden beklemtonen. “[D]e kunst om 

snel een andere gedaante aan te nemen – neemt bij trotse, autoritaire mensen en 

volkeren af, omdat zij minder angst kennen: alle soorten van begrijpen en 

gedaanteverwissling zijn daarentegen onder de angstige volkeren kind aan huis; hier 

ligt ook het ware vaderland van de nabootsende kunsten en de hogere intelligentie. 

(M, 142)” 

- In M  241 bemerken we, in navolging van M 142, een koppeling van vrees en 

intelligentie. “Want de graad van vreesachtigheid is een graadmeter van de 

intelligentie: en zich dikwijls aan blinde woede overgeven het teken van het feit dat 

het dierlijke nog zeer nabij is en weer op de voorgrond tracht te komen. (M, 241)” In 

dit fragment zien we dus duidelijk dat Nietzsche een mate van vergeestelijking 

bedoelt, omdat hij ‘het zich vaak aan woede overgeven’ als een nabijheid van het 

dierlijke duidt. Intelligentie verwijst hier naar een stilering en rationalisering van het 

gedrag. Nietzsche tracht op deze manier een verklaring te geven voor het verschil in 

huidskleur onder de mensen. Een zwarte huidskleur is volgens hem te wijten aan 
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woedeaanvallen die millennia lang opgehoopt zijn. Bijgevolg is de zwarte huidskleur 

een gevolg van mensen die nog dichter bij het dierlijke aanleunen, omdat hier van 

geen, of althans een zwakke, rationalisering van het gedrag sprake is. De witte 

huidskleur wordt dan analoog verklaard, maar nu door veelvuldig schrikken. “Bruin-

grijs zou in dat geval de oerkleur van de mens zijn, – iets aap- en beerachtigs, zoals 

het hoort! (M, 241)”  

- In de latere werken komt ‘Intelligenz’ niet veel meer voor. De keren dat het nog 

opdaagt, zijn de volgende: (JGB, 218), (GM, eerste hoofstuk, 9), (GD, hoofdstuk 8, 

2).  

 
Wanneer we Intelligenz opvatten in bovenstaande betekenis, zien we ook dat aforisme M 

142 niet per se racistisch moet zijn.61 Mensen met een zwarte huidskleur leven nog dichter bij 

de dierlijke kant van de mens, terwijl een blanke hier verder van verwijderd staat. Bij 

Nietzsche is echter de idee van maat van primair belang! Nietzsche heeft dus geen a priori 

voorkeur voor een mens die meer naar een dierlijke of meer naar een vergeestelijkte kant van 

de mens neigt. Dit besef alleen is voldoende om aan te tonen dat het aforisme niet racistisch 

opgenomen moet worden. Dan hebben we Nietzsches opvatting van het klimaat nog niet ter 

hand genomen; want voor Nietzsche leidt een kouder klimaat sowieso tot een grotere 

vergeestelijking dan bij mensen die in een warmer klimaat leven – cf. zijn opvattingen over 

het Noorden van Europa en het Zuiden betreffende het christendom, en MA 236 dat de titel 

De cultuurzones draagt. Ook de rol die man en vrouw bij Nietzsche spelen spreekt een 

racistische interpretatie tegen, omdat de man sowieso meer bij de dierlijke kant van de mens 

staat dan de vrouw – cf. de bespreking van het zevende hoofdstuk van MA; in deze scriptie 

4.8. De vrouw is voor Nietzsche een verstandiger, en dus een geestelijker wezen, dan de man.  

Niettemin hebben we deze opmerkingen niet echt nodig; vanuit de optiek van een 

civilisatieproces konden we al voldoende aantonen dat M 241 geen racistisch aforisme is, wat 

tevens accentueert dat de betekenis van Intelligenz het best op te vatten valt zoals we hier 

hebben aangetoond. In GT bijvoorbeeld gebruikt Nietzsche Intelligenz een maal – in afdeling 

VII. Noodzakelijkerwijs heeft het gebruik van Intelligenz in GT geen directe impact op wat 

we zonet zeiden, omdat we de betekenis van Intelligenz pas vanaf MA kunnen vaststellen. 

Niettegenstaande kunnen we terugprojecterend kijken of dit gebruik in GT in tegenspraak is 

met dat van MA. Dit is niet het geval, bijgevolg kan de betekenisopvatting van Intelligenz van 

MA ook op GT slaan. Dit moet men echter niet als primaire betekenis van dit woordgebruik 

in GT opvatten; het is voor GT slechts hypothetisch. 
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Het civilisatieproces kan dus een licht werpen op de betekenis die Nietzsche waarschijnlijk 

voor ogen stond wanneer hij Intelligenz gebruikt. De betekenis van dit woord moet dan steeds 

opgevat worden als graden van vergeestelijking waarbij de heilige voor Nietzsche een 

toppunt van vergeestelijking vormt. Vergeestelijking moet daarom bij Nietzsche niet in wezen 

positief opgevat worden – ik hoop dat alleen al de term ‘civilisatieproces’ dit verduidelijkt. 

Denk bijvoorbeeld aan:  

 
“ In de buurt van de waanzin. – Het totaal van gevoelens, kennis en ervaringen, oftewel de 
totale last van de cultuur, is zo groot geworden, dat alom een overprikkeling van nerveuze 
en mentale krachten dreigt, en wat meer is, dat de gecultiveerde klassen in de Europese 
landen regelrecht neurotisch zijn en bijna al hun belangrijke families met een van hun telgen 
de krankzinnigheid genaderd zijn. (MAI, 244)”  
 
En: “[…] die verpletterende cultuurlast […]. (MAI, 244)” Hoe meer we naar Nietzsches 

latere werken gaan, hoe meer we een bittere toon gadeslaan wanneer het over vergeestelijking 

gaat – cf. het historisch besef in JGB en de rol van het bewustzijn in het vijfde boek van FW.  

 

4.6.2. Maat 

 
Deze bespreking van Intelligenz, brengt ons naar het cruciale punt van Nietzsches opvatting 

over vergeestelijking, die de idee van maat is. Nietzsche hecht enorm veel belang aan maat. 

De heilige is dus een voorbeeld van mateloosheid,62 zoals de barbaar ook een uitdrukking van 

mateloosheid is maar dan in de andere richting. Paul van Tongeren heeft een goed artikel 

geschreven over de notie maat in Nietzsches filosofie, zodat we ons niet kunnen veroorloven 

dit links te laten liggen. Hij identificeert terecht de maat als de deugd van matiging63 en geeft 

een verhelderend overzicht van deze term doorheen de Griekse filosofie als sophrosune weer. 

Het ontbreekt van Tongeren spijtig genoeg aan het raamwerk van Nietzsches evolutieidee. Dit 

wordt merkbaar wanneer hij Nietzsches kritiek op de huidige mensheid wil bespreken.  

“Nietzsche often phrases his critique in terms of measure. And remarkably he does so in two 

almost contradictory ways: on the one hand he is criticizing modern culture for its sticking to 

some kind of dogmatic measure, on the other hand he attacks fervently the measurelessness of 

modern man. (van Tongeren, p. 13)” Het is opvallend dat, wanneer filosofen (of 

onderzoekers) het vaak over contradicties in een (andere) filosoof zijn leer hebben, dit vaak 

een teken aan de wand van de onderzoeker zelf is. Het toont de punten waar de onderzoeker 

zijn geprojecteerde structuur – zijn interpretatie – niet exact met de te bestuderen filosofie 

overlappen. Zoals we ook bij Ansell Pearson hebben gezien, ontwaart van Tongeren een 
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‘contradictie’ bij Nietzsche, waar er eigenlijk geen is. Nietzsche hangt deze twee punten van 

kritiek op de moderniteit immers niet aan; ze zijn beiden één voor hem. De ‘dogmatische 

maat’ is, zoals we bij de figuur van de heilige gezien hebben, evenzeer een gebrek aan maat.  

 
“The modern state and the Catholic church, he writes, agree on the notion that: ‘the human 
being should not develop; the measure is given!’ Certainly after the death of God, such a 
dogmatic, eternal standard is no longer possible, as the famous section on the death of God in 
the Gay Science points out. The critique of the dogmatic nature of the standard is intensified, 
however, by a second element. For what is most horrible to Nietzsche in this anthropocentric 
way of viewing the world is that not just the human being, but the ‘normal human being’ 
makes the standard, and that therefore this standard or measure is always a reducing one. (van 
Tongeren, p. 14)”64  
 
Dit is dus geen onterechte opmerking, maar ze is wel in het verkeerde raamwerk geplaatst. 

Want, zoals we nog zullen zien maar al vanuit Nietzsches opvatting over de moraal kunnen 

raden, is het de functie van de staat en de moraal om brave burgers te kweken. Het is 

bijgevolg geen kritiek van Nietzsche op de huidige moderne staat of Katholieke Kerk, maar 

duidt gewoon een opvatting van Nietzsche aan, dat de polis elke individuele ontwikkeling 

tegenwerkt, om een doorsneemens te bereiken die gehoorzaamt, maar op die manier net tot de 

Bildung van het individu bijdraagt.65 Dat Nietzsches kritiek op de contemporaine tijd niet 

uiteenvalt in twee tegenstellingen, valt eigenlijk uit van Tongerens eigen artikel op te merken, 

want er is (toevallig) een punt waar beide tegenstellingen convergeren. En het is een punt dat 

ons bekend voorkomt: “There is one point at which these two apparently contradictory lines 

of critique seem to intersect, and this is in Nietzsche’s critique of the ascetic ideal. [...] 

Nevertheless it remains difficult to see what link there could be between measurelessness on 

the one hand, and strict measures on the other. (van Tongeren, p. 15)” Het kruispunt van de 

twee tegenstellingen – en is dit kruisen eigenlijk wel mogelijk; behalve dan bij een 

cirkelredenering? –, wordt dus door de asceet gevormd. Deze hebben we echter zonet 

besproken bij de ‘mate van vergeestelijking’ waar Nietzsche de asceet en de heilige 

exemplarisch naast elkaar zette. Dit idee van ‘mate van vergeestelijking’ en de idee van maat 

is wat ons uiteindelijk bij Nietzsches doel van zijn filosofie zal brengen. We zullen dit echter 

op het eind van deze scriptie meer in detail uitwerken, maar de denktrent zal ik u niet 

onthouden. Het proces van een toenemende vergeestelijking kan iemand tegen zijn natuur 

laten ingaan, of deze zelfs volledig willen ontkennen of vernietigen, zoals bij de heilige het 

geval was. Wij, wezens van de 21ste eeuw, zijn echter kinderen van deze toenemende 

vergeestelijking. Nietzsche zal daarom aan de instincten een regulerende rol toekennen. 

Vanaf FW zal hij het instinctmatige veelal karakteriseren als een soort richtingaanwijzer in 
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het civilisatieproces. Wanneer Nietzsche dus zegt dat iets tegen zijn instinct ingaat, of zoals 

na GT, waar hij zegt dat hij zozeer van zichzelf afgedreven was; dan moeten soortgelijke 

uitspraken in bovengenoemde betekenis opgevat worden. 

4.6.3. Vergeestelijking en wetenschap 

 
Voor Nietzsche vormt de heilige het hoogtepunt van intelligentie, wat vooral betekent dat 

hij het toppunt van vergeestelijking is. Vanuit de geschiedenisbenadering als een 

civilisatieproces is Nietzsche analoog in staat zijn tijd als het “tijdperk van de ernst (MAI, 

240)” te karakteriseren. Dit is een gevolg dat we aan het christendom (alsook filosofen en 

musici) te danken hebben, omdat dankzij hen het gevoelsleven enorm uitgebreid is geworden. 

Nietzsche wijst zijn tijd, alsook de regio waar hij in leeft, aan als die waar de mensen het 

meest vergeestelijkt zijn. Hierdoor is “[h]et totaal van gevoelens, kennis en ervaringen, 

oftewel de totale last van de cultuur, is zo groot geworden, dat alom een overprikkeling van 

nerveuze en mentale krachten dreigt, en wat meer is, dat de gecultiveerde klassen in de 

Europese landen regelrecht neurotisch zijn en bijna al hun belangrijke families met een van 

hun telgen de krankzinnigheid genaderd zijn. (MAI, 244)” 

 
Verder in het aforisme deelt Nietzsche mee dat het de wetenschap is die voor verlichting van  

“die verpletterende cultuurlast (MAI, 240)” kan zorgen. Dit komt overeen met de vorige 

hoofdstukken waar Nietzsche wetenschap als een heuristische levenshouding naar voren 

brengt – vergeet niet dat de genealogische methode voor Nietzsche een wetenschappelijke 

methode is. Wetenschap kan zodanig aantonen wat de oorsprong of het bereik van enige 

kwellingen zijn. Misschien zijn deze immers maar een overgeërfde stressreactie van het 

lichaam op bepaalde stimuli, om maar een zaak te noemen – cf. het verklaren van huidskleur 

door cumulatie van woedeaanvallen. Een mens kan met dergelijke wetenschappelijke 

verklaring beter leven, dan bijvoorbeeld de verklaring dat een demon of de duivel bezit van je 

heeft genomen. De genealogische methode – of  wetenschap in het algemeen – kan misschien 

zelfs duiding geven over de overaccentuering en onnodige problematisering van bepaalde 

zaken, zoals de gigantische problematisering van de seksualiteit in het christendom tegenover 

de tijd van de Antieken.66 Vanuit de geest van de wetenschap die voor Verlichting moet 

zorgen kan Nietzsche zo zelfs oproepen tot een zich aandienen van ”een nieuwe Renaissance 

(MAI, 244)” – haal de oproep van GT tot een wedergeboorte van de tragedie in gedachten en 

we merken dat Nietzsches project van beide boeken uiteindelijk niet zo verschillend is: de 

vorm en de verwoording, en bijgevolg de nauwkeurigheid van hoe hij dit project naar voren 
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brengt verschillen echter zeer prominent.67 Ook zien we hier waarom ‘ernst’ in Nietzsches 

filosofie een vrij grote draagwijdte krijgt en waarom hij een van zijn boeken ‘vrolijke 

wetenschap’ zal noemen.68 In dit laatstgenoemde boek zal Nietzsche het thema ernst pas 

expliciet behandelen, waardoor we dit daar zullen bespreken. 

 
Maar ondanks al wat we al aangetoond hebben dat op een civilisatieproces bij Nietzsche 

wijst, lezen we, op dit aanbelandde punt in MA, het volgende:  

 
“Kringloop van het menszijn. – Misschien is het hele menszijn alleen maar een fase van 
beperkte duur in de ontwikkeling van een bepaalde diersoort: in die zin dat de mens uit de aap 
is ontstaan en weer een aap zal worden, terwijl er niemand is die enige belangstelling heeft 
voor deze wonderlijke komedie-afloop. Zoals met het verval van de Romeinse cultuur en de 
belangrijkste oorzaak daarvan, de verbreiding van het christendom, een algemene verlelijking 
van de mens binnen het Romeinse rijk de overhand kreeg, zo zouden door een toekomstig 
verval van de algemene mondiale cultuur ook een veel sterkere verlelijking en ten slotte 
verdierlijking van de mens, tot in het aapachtige, veroorzaakt kunnen worden. (MAI, 247)” 
 
Dit is geen makkelijk aforisme, maar onmogelijk mis te verstaan aangezien Nietzsche meteen 

na dit aforisme het volgende opmerkt: “Bovendien kunnen we niet terug naar het oude, we 

hebben de schepen achter ons verbrand; het enige wat ons rest is dapper te zijn, waartoe dat 

ook mag leiden. – Als we maar doorlopen, als we maar van de plaats komen! Misschien 

zullen onze gedragingen er toch ooit nog eens als vooruitgang uitzien […]. (MAI, 248)” Het 

torpedeert de idee van een civilisatieproces niet, maar doet net dienst als een specificatie van 

de notie vooruitgang die we eerder al aangeraakt hadden. We lezen dus dat Nietzsche 

helemaal geen cyclische evolutieopvatting heeft, want in 247 houdt ‘kringloop’ niet de 

mogelijkheid tot regrediëren in. Hoewel een in rechte lijn toenemende geschiedenis bij 

Nietzsche ook niet past, blijft niettemin een van toenemende complexiteit volgens mij 

gerechtvaardigd. Het aforisme stelt ons dus in staat om meer inzicht te verwerven in 

Nietzsches voorstelling van evolutie. Volgens mij hangt dit samen met wat we al eerder 

opmerkten: dat Nietzsche geen voorkeur uitdraagt naar iemand die meer neigt naar een 

grotere vergeestelijking, dan naar iemand die ietwat dichter bij het dierlijke van de mens 

aanleunt. Maat staat hierbij op een veel prominentere plaats bij. Hoewel het christendom de 

mens als het ware ‘uitgebreid heeft’ door een toename van innerlijke gevoelens bij hem 

teweeg te brengen – gevoelens die de Grieken onbekend waren – is de mens voor Nietzsche 

hierdoor toch verlelijkt. Deze verlelijking duidt hij als verdierlijking wat volgens mij het 

volgende inhoudt; een toename van het onlogische of het irrationele. Het raakt dus de kern 

van Nietzsches gedachte over een civilisatieproces. Een toenemende vergeestelijking kan 
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uitmonden in irrationalisme – de heilige is hier een voorbeeld van – waarbij Nietzsche 

opmerkt dat dit eigenlijk weer een verdierlijking wordt, onafgezien van de eventueel 

toegenomen complexiteit.69 Dit brengt ons terug naar een van de cruciale ideeën van 

Nietzsches filosofie. Schijn is een noodzaak om te kunnen leven; hebben we dus te maken 

met een doorgaande vergeestelijking, een toenemende mate van complexiteit van het subject, 

dan groeit de schijn. Zonder enige maat, of zonder enige bijsturing door de instincten, kan dit 

algauw in irrationalisme vervallen. Dit is ook de reden waarom Nietzsche twee tradities 

ontwaart. Een vanuit de antieken … waar de wetenschappen bij hebben aangeknoopt en de 

Renaissance en Verlichting naar terug gaan, en een andere als de christelijke die Nietzsche 

eerder irrationeel, of althans anti-wetenschappelijk karakteriseert. We zien dat bij Nietzsche 

evolutie dus niet noodzakelijk verbetering impliceert, doch wel de mogelijkheid van 

vooruitgang. Dit zullen we in het voorwoord van M in relatie met Rousseau (cf. 5.1.1.) 

duidelijker kunnen aantonen – voor wie nog twijfels moest koesteren. Uiteindelijk besluit 

Nietzsche zijn bespreking van het civilisatieproces – de motor van de geschiedenis – in 

aforisme 250. Het aforisme draagt een titel die vanuit ons perspectief direct onze aandacht 

moet trekken: ‘Manieren’. Deze titel is niet toevallig omdat een stilering van gebaren e.d. 

natuurlijk eerstelingen zijn van een civilisatieproces – cf. Huizingas achtste hoofdstuk De 

stilering der liefde van zijn Herfsttij der Middeleeuwen.  

 
“De goede manieren verdwijnen steeds meer, naarmate de invloed van het hof en een 
afgesloten aristocratie zwakker wordt […]. Zo lijken de openbare feestelijke samenkomsten 
van de mensen steeds onhandiger, maar gevoelvoller en braver te worden, zonder het te zijn. 
– Maar zou het altijd bergafwaarts blijven gaan met de manieren? Het komt mij eerder zo 
voor alsof de manieren een diepe curve beschrijven en we haar laagste peil naderen. Eerst 
wanneer de samenleving zekerder is geworden van haar bedoelingen en beginselen, zodat 
deze vormend kunnen werken (terwijl de aangeleerde manieren van vroegere vormende 
constellaties nu steeds zwakker geërfd en aangeleerd worden), zijn er in de omgang manieren, 
in het verkeer gebaren en uitdrukkingen mogelijk, die even noodzakelijk en eenvoudig-
natuurlijk aandoen als deze bedoelingen en beginselen zelf. (MAI, 250)”  
 
Dit is dus een enorm belangrijk aforisme dat aantoont dat Nietzsche een civilisatieproces 

aanhangt, maar ook omdat Nietzsche de civilisering als een verticale beweging identificeert, 

die van het hof uit emaneert naar lagere sociale klassen. Dit zullen we echter uitgebreider 

behandelen wanneer we het pathos der distantie in JGB meer in detail analyseren. 

 
In wat overblijft van het hoofdstuk zal Nietzsche het thema van MA, namelijk de 

wetenschap tegenover verouderde kennismethoden, weer expliciet behandelen. In de vorige 

hoofdstukken heeft hij aangetoond dat metafysica, godsdienst en kunst vooral als schijn 
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dienst deden en bijgevolg een vertroostende functie hadden; als kennismethoden faalden ze 

echter. De wetenschap daarentegen verschaft plezier aan de (onder)zoeker, maar zogauw de 

bevonden resultaten alledaags en vanzelfsprekend worden, verdwijnt ook dit genot van de 

dappere zoektocht; “zoals we bij het leren van de zo bewonderenswaardige tafels van 

vermenigvuldiging allang zijn opgehouden ons te verheugen. Wanneer de wetenschap op 

zich steeds minder genoegen schenkt en steeds meer genoegen wegneemt door 

verdachtmaking van de vertroostende metafysica, godsdienst en kunst, verarmt de grootste 

lustbron waaraan de mensheid bijna haar gehele menszijn te danken heeft.(MAI, 251)”  

Hier zien we een echo optreden die we al eerder hoorden in MA, wanneer Nietzsche zei dat 

wetenschap en godsdienst op verschillende planeten wonen (MAI, 110): “Daarom moet een 

hogere cultuur de mens een dubbel brein, als het ware twee hersenkamers geven, in de eerste 

plaats voor de ervaringen van wetenschap, en in de tweede plaats voor die van niet-

wetenschap: naast elkaar liggend, zonder verwarring, scheidbaar, afsluitbaar; dit is een eis 

van de gezondheid. (MAI, 251)” De niet-wetenschap ziet hij als de krachtbron, die stookt 

met illusies en hartstochten, terwijl de wetenschap de regulator is. Wetenschap moet in deze 

metafoor overhitting voorkomen.70 Nietzsche maakt dus een distinctie tussen wetenschap en 

niet-wetenschap. Deze laatste vervult voornamelijk de functie van schijn, terwijl bij 

wetenschap dit niet zo is – en ook niet zo mag zijn! Wij moeten in staat zijn om schijn en 

wetenschap gescheiden te zien.71 Toch ijvert Nietzsche er voor, vooral vanaf FW, om op 

beide gebieden actief en creatief te zijn – althans op dergelijke wijze dat deze gebieden zich 

niet met elkaar vermengen. “ [D]e kennis en de kunst tot een nieuwe eenheid samengevloeid 

[…]. (VM, 99)” In FW zal Nietzsche dus streven naar individuen die sterk genoeg zijn om 

wetenschap en schijn gescheiden te zien, terwijl ze op beide fronten scheppend kunnen zijn. 

Kunst en wetenschap mogen zich niet vermengen, aangezien kunst als kennismethode faalt! 

In het volgende aforisme maakt Nietzsche zich de bedenking waarom kennis dan toch met 

genot gepaard gaat. Hij maakt immers een duidelijke distinctie tussen wetenschap en niet-

wetenschap. Nietzsche verklaart het genot bij het kennen aan de hand van volgende drie 

redenen: 

 
 “Eerst en vooral omdat men zich daarbij bewust wordt van zijn kracht, dus om dezelfde 
reden als waarom gymnastische oefeningen ook zonder toeschouwers genotrijk zijn. Ten 
tweede omdat men in het verloop van de kennis over oudere voorstellingen en hun 
representanten heen komt, overwinnaar wordt of dat op zijn minst denkt te zijn. Ten derde 
omdat wij ons door een nieuw inzicht, hoe gering het ook is, boven alle mensen verheffen en 
het gevoel hebben de enigen te zijn die hier de waarheid kennen. (MAI, 252)” 
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Wederom – cf. belang van het karakter en temperament – zegt hij, dat afhankelijk van de 

natuur van de kennende, er nog meerdere redenen bijkomen – deze drie zijn echter de 

belangrijkste.  

 

4.6.4. Azië72 

 
Vanuit deze optiek, van wetenschap en niet-wetenschap, moeten we de negatieve 

bewoordingen die Nietzsche over Azië laat vallen, lezen. Deze geven geen blijk van een 

blanke superioriteit, maar zijn een gevolg van Nietzsches opmerken van een civilisatieproces. 

Zoals we in de bespreking van Nietzsches subjectbegrip al aantoonden, onderscheidt 

Nietzsche het Westerse subjectbegrip van enig ander. Buiten dit verschilpunt vormt volgende 

opvatting het grootste punt van kritiek die Nietzsche tegenover Azië heeft in te brengen: 

“Door de rede op school is Europa Europa geworden: in de Middeleeuwen was het op weg 

weer een stuk en aanhangsel van Azië te worden, -dus de wetenschappelijke geest, die het aan 

de Grieken te danken had, te verliezen. (MAI, 265)” We zien in het citaat weer de splitsing 

van twee tradities weerkeren; een antieke (met Renaissance en Verlichting) en een christelijke 

(Contrareformatie). Het Aziatische struikelblok is voor Nietzsche, dat hij er geen 

‘wetenschappelijke geest’ opmerkt. Zijn voornaamste kritiek focust dus op het feit dat Azië 

nog te zeer vast hangt aan verouderde kennismethoden. Op deze manier staat Azië lijnrecht 

tegenover het gedachtegoed van MA, waar Nietzsche wetenschap en niet-wetenschap van 

elkaar scheidt.73 “Europa heeft de school doorlopen van het consequente en kritische denken, 

Azië weet nog steeds niet tussen waarheid en verdichtsel te onderscheiden en is zich er nog 

steeds niet van bewust of zijn overtuigingen nu uit eigen waarneming en ordelijk denken of 

uit fantasieën voortkomen. (MAI, 265)”74 Voor Nietzsche vormt de grootste vooruitgang, die 

de mensen hebben gemaakt, die van het correct leren concluderen. “Het verkeerd concluderen 

is in oudere tijden de regel: en de mythologieën van alle volken, hun magie en hun bijgeloof, 

hun godsdienstige cultus, hun recht, zijn de onuitputtelijke vindplaatsen van bewijzen voor 

deze stelling. (MAI, 271)” Bijgevolg durft Nietzsche een positief, en misschien wel 

optimistisch, besluit trekken:  

 
“De gewone fasen van de in de loop van de geschiedenis verworven geestelijke cultuur 
halen de mensen steeds sneller in. Tegenwoordig beginnen zij ermee, als godsdienstig 
bewogen kinderen de cultuur binnen te stappen en misschien bereiken die gevoelens in het 
tiende levensjaar de grootste dynamiek, daarna gaan zij naar wat verflauwdere vormen 
(pantheïsme) over, terwijl zij al dichter in de buurt van de wetenschap komen; zij komen God, 
onsterfelijkheid en dergelijke geheel te boven, maar bezwijken voor de verlokkingen van een 



  111 

metafysische filosofie. Ook deze wordt ten slotte ongeloofwaardig voor hen; de kunst 
daarentegen schijnt steeds meer te bieden te hebben, zodat de metafysica zich een tijdlang 
maar nét weet te handhaven en voortleeft in een zwenking naar de kunst of als een artistiek 
romantiserende stemming. Maar het wetenschappelijk zintuig wordt steeds dwingender en 
voert de man naar de natuurwetenschap en de geschiedenis, in het bijzonder naar de strengste 
methdoden van kennen […]. Het is de recapitulatie van een taak waar de mensheid zich 
misschien dertigduizend jaar mee afgesloofd heeft. (MAI, 272)” 
 
 Het is dus niet verwonderlijk dat Nietzsche na deze laatste aforismen voor het eerst spreekt 

van “het historische zintuig [historische Sinne]. Het meest directe resultaat ervan is dat we 

onze medemensen als heel specifieke systemen en als vertegenwoordigers van verschillende 

culturen begrijpen, dat wil zeggen, als noodzakelijk, maar wel veranderlijk. En, –ik zeg het 

andermaal– ‘Dat we in onze eigen ontwikkeling stukken kunnen afzonderen en zelfstandig 

neerzetten. (MAI, 274)” Het is ook niet toevallig dat we hierna Nietzsche voor de eerste keer 

in MA het woord Wissenstrieb zien laten vallen. Dit is echter al besproken in 3. 

 

Uiteindelijk besluit Nietzsche het hoofdstuk met een raadgeving:  

 
“Kun je niet juist met behulp van deze ervaringen onmetelijke trajecten die de vroegere 
mensheid heeft afgelegd, met meer begrip naspeuren? Zijn niet juist op die grond die je soms 
zo tegenstaat, de grond van het onzindelijke denken, veel van de heerlijkste vruchten van de 
oudere cultuur gegroeid? Men moet van godsdienst en kunst als van moeder en min hebben 
gehouden, –anders kan men niet wijs worden. Maar men moet over ze heen kunnen kijken en 
aan ze kunnen ontgroeien; blijft men door hun betovering geboeid, dan begrijpt men ze niet. 
Evenzo moet je vertrouwd zijn met de geschiedenis en met het voorzichtige spel met de 
balansschalen: ‘enerzijds-anderzijds’. Loop terug in het voetspoor van een mensheid die haar 
kommervolle grote tocht door de woestijn van het verleden heeft gemaakt: dat geeft je de 
betrouwbaarste informatie over de wegen die de latere mensheid nooit meer kan of mag gaan. 
En doordat je met alle geweld vooraf wilt ontdekken hoe de knoop van de toekomst nog 
zal worden geknoopt, krijgt je eigen leven de waarde van een werktuig en middel tot 
kennis. […] Dit doel is: zelf een noodzakelijke keten van cultuurschakels te worden en 
uit deze noodzakelijkheid de noodzakelijkheid in de voortgang van de algemene cultuur 
af te leiden. Als je blik sterk genoeg is geworden om in de donkere bron van je inborst en je 
inzichten de bodem te zien, zullen in haar spiegel wellicht ook de verre sterrenbeelden van 
toekomstige culturen zichtbaar worden. (MAI, 292)” 
 

4.7. Zesde hoofdstuk  

 

Dit hoofdstuk is getiteld ‘De mens in de omgang’. Het is een bundeling korte aforismen 

waardoor er voor ons niet veel valt te rapen. Ik zal me daarom beperken tot het aantonen dat 

de idee levensontkennend, tekort tegen levensbevestigend,overvloed als argumentatieschema 

functioneert. Dit is handig omdat het vaak een nieuw licht kan werpen over kleine aforismen 
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waar in beginsel de betekenis moeilijk te achterhalen schijnt. Wie Nietzsche als een literator 

in plaats van een filosoof wil weergeven, zal dus in staat moeten zijn dit theoretische beletsel 

te weerleggen, want het toont dat Nietzsche zelfs in de kleinste aforismen spreekt als filosoof.  

 

Een eerste duidelijk voorbeeld vormt aforisme 300: “Twee soorten van gelijkheid. – De zucht 

naar gelijkheid kan zich zó uiten, dat men ofwel alle anderen naar zich omlaag zou willen 

trekken (door kleineren, gif afscheiden, beentje lichten), ofwel zichzelf met allen omhoog  

(door waarderen, helpen, blijdschap om andermans welslagen). (MAI, 300)” Een analoog 

aforisme is 314. Het brengt ons te ver om deze aforismen te citeren. Ook bij het lezen van de 

aforismen 321, 323, 324, 325, 326, merken we dat het onderscheid overvloed tegen tekort een 

hulpvolle leeswijzer kan zijn.  

 

4.8. Zevende hoofdstuk: Vrouw en man  
 

Dit hoofdstuk stelt ons in staat om de zogeheten misogyne uitspraken van Nietzsche nader 

te bekijken. We zullen zien dat deze uitspraken grotendeels volgen uit zijn evolutieopvatting 

en bijgevolg allesbehalve vrouwonvriendelijk zijn. Het hangt er natuurlijk ook van af hoe 

gauw men op zijn teen getrapt is. Wanneer Nietzsche dus bij de vrouw een vergelijking trekt 

met de dierenwereld, is dit vanuit een evolutionaire optiek:75 “De volmaakte vrouw is een 

hoger mensentype dan de volmaakte man: en ook iets veel zeldzamers. – De natuurlijke 

historie van de dieren doet een middel aan de hand om deze stelling plausibel te maken. 

(MAI, 377)” In aforisme 411 ontmoeten we Nietzsches centrale opvatting met betrekking tot 

vrouwen. Vrouwen kenmerken zich door beheersing en uitbuiting van voordelen, en mannen 

door wil en instinct. “[D]e vrouwen hebben het verstand, de mannen het gevoel en de 

hartstocht. Hiermee is niet in strijd dat de mannen het feitelijk met hun verstand zoveel verder 

brengen: zij hebben de diepere, heftigere impulsen; die zijn het die hun verstand, dat op 

zichzelf iets passiefs is, zo ver voortdragen. (MAI, 411)” De man is, doordat hij een groter 

instinctmatig wezen is, ondanks zijn mindere verstand, toch in staat meer te bereiken met dat 

inferieure verstand dan de vrouw. Dit is dus een gevolg van zijn opvatting dat de vrouw meer 

‘geestelijk’ is en bijgevolg minder wilskracht bezit, terwijl ze in beginsel verstandiger is dan 

de man. Ditzelfde merken we ook in 412 op waar Nietzsche stelt dat het net aan hun grotere 

verstand te wijten is, dat de vrouwen uiteindelijk de macht verworven hebben en zich laten 

voeden. Nietzsche is tot deze nuancering in staat vanuit zijn evolutionaire opvatting.  
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“De parasiet. – Het wijst op een volmaakt gebrek aan voorname mentaliteit, wanneer iemand 
liever in afhankelijkheid, ten koste van anderen wil leven om maar niet te hoeven werken, en 
gewoonlijk gaat dat samen met een heimelijke verbittering jegens hen van wie hij afhankelijk 
is. – Een dergelijke mentaliteit komt bij vrouwen veel vaker voor dan bij mannen, en is ook 
veel vergeeflijker (om historische redenen). ( MAI, 356)”  
 
De vrouw heeft doorheen de geschiedenis eigenlijk als een parasiet geleefd. Dit kwam 

enerzijds voort uit haar superieure verstandigheid,76 waardoor ze zich liet voeden, maar 

anderzijds ook omwille van historische redenen, waardoor de vrouw een ondergeschikte rol 

speelde.77 “Zelfs van het verzorgen van de kinderen zou de vrouwelijke schranderheid 

oorspronkelijk geprofiteerd kunnen hebben als een voorwendsel om zich zoveel mogelijk aan 

het werk te kunnen onttrekken. (MAI, 412)”  

 
Ook kenmerkt de vrouw voor Nietzsche zich als een moeder,78 wat inhoudt dat ze liefheeft. 

Vrouwen zijn dus veeleer persoonlijk dan zakelijk (MAI, 419). Bijgevolg stelt Nietzsche zich 

de volgende vraag: “Kunnen de vrouwen eigenlijk wel rechtvaardig zijn, terwijl ze er zo aan 

gewend zijn om lief te hebben, om meteen een voor of een tegen te voelen? (MAI, 416)” 

Zoals we gezien hebben ijvert Nietzsche net voor een niet-oordelen; iets waar een vrouw in 

beginsel niet aan kan voldoen – haar moederinstinct spreekt dit als het ware tegen. Aangezien 

de vrouw (ook) een moeder is, wil ze het allerliefst het lijden zien verdwijnen. Hier wordt dus 

een regelrechte antipode geraakt van Nietzsches eigen opvattingen dat het lijden ons sterker 

maakt – wanneer men er niet aan bezwijkt –, zodat de vrouw net voor een uitdoving zou 

zorgen – cf. MAI, 432 en 434. Overeenkomstig met het niet-oordelen stelt Nietzsche dat het 

zo zeldzaam is een vrouw te vinden die weet wat wetenschap is.79 Hij maakt er echter geen 

wetmatigheid van: “Misschien kan dit alles anders worden, voorlopig is het zo. (MAI, 416)”  

In JGB klaagt Nietzsche zelfs dat de emancipatie van de vrouw net tot daling van haar 

invloed leidt. “[D]e emancipatie van de vrouw, voorzover deze door de vrouwen zelf (en niet 

alleen door mannelijke domkoppen) geëist en bevorderd wordt, blijkt zo een merkwaardig 

symptoom van de toenemende verzwakking en afstomping van de allervrouwelijkste 

instincen. Er schuilt domheid in deze beweging, een bijna masculiene domheid, waarvoor 

een geslaagde vrouw – die altijd een intelligente vrouw is–zich diep zou moeten schamen. 

(JGB, 239)” Op dit vlak heeft Derrida een zeer intrigerend artikel geschreven.80 “Woman’s 

seductiveness operates at a distane, and distance is the element of her power. (Derrida, p. 

178)” De interpretatie die hij geeft van het hoofdstuk Hoe de ware wereld ten slotte fabel 

werd uit GD is zeer interessant. Misschien zijn we in staat vanuit onze benadering van 

Nietzsche, in dialoog te treden met de benadering van Derrida.  
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“[T]ruth has not always been female. Woman is not always truth. The one and the other have 
a history, they form a history–perhaps; history itself, if history in the strict sense has always 
been presented this way, in a movement of truth–something philosophy alone could not 
decipher, since it is itself included within that history. Before this progress in the history of 
the ‘true world’ occurred, the idea was Platonic. And the transcription, the periphrase or 
paraphrase for the Platonic statement of truth in that inaugural moment of the idea was ‘I, 
Plato, am the truth.’ (Derrida, p. 183)”  
 
In het eerste punt, van dat hoofdstuk in GD, zegt Nietzsche dat de oudste vorm van de Idee 

betrekkelijk simpel is, namelijk zoals Derrida citeert; ‘Ik, Plato ben de waarheid’. Vanuit 

onze lezing staat dit gelijk aan de man die vanuit zijn wilskracht, zijn overvloed beweegt. Hij 

is een gebieder. Hij is dankzij zijn meer driftmatige wezen in staat, zijn in beginsel passieve 

verstand z’n grenzen te laten verleggen.  

 
“The second age the becoming–female of the idea, as presence or as the staging of truth–is 
the moment when Plato can no longer say “I am the truth,” when the philosopher is no longer 
the truth, when he detaches, himself from it as weIl as from himself and only pursues its trace 
–at which point either he becomes exiled or he lets the idea go into exile. Then it is that 
history commences, that histories commence. Now, distance –woman– puts aside truth –the 
philosopher– and yields the idea. And the idea becomes distant, it becomes transcendent, 
inaccessible, seductive; the idea takes over and shows the way in the distance. Its sails billow 
out from afar, the dream of death commences: it is woman. (Derrida, p. 183)”  
 
In dit tweede punt merken we een toename van abstractie.81 De filosoof moet aan zichzelf 

toegeven dat de waarheid zelf overvloed is, waartegenover wij als mensen altijd onmachtiger 

zijn. Wie dit verder doordenkt kan zelfs stellen dat wij op die manier gedoemd zijn om 

zwakker te zijn. Wij mogen nog zozeer uit overvloed voortbewegen; dit verdwijnt in het niets 

tegenover de omvang van de waarheid. De waarheid: of het leven dat zich door overvloed 

kenmerkt (cf. “vita femina (FW, 339)”).  In deze betekenis denk ik dat we Derrida’s volgende 

zin moeten opvatten:  

 
“I shall try to show that what appears in big red letters in ‘it becomes female, it becomes 

Christian’ is, ‘it castrates (itself)’: the idea castrates because it is castrated, it plays out its 

castration for the epoch of a parenthesis, it feigns castration–suffered and inflicted–in order to 

master the master from afar, to produce desire, and, by the same stroke–which here amounts 

to ‘the same thing’–to kill it. This is a necessary phase (and a necessary kind of periphrase) in 

the history of woman-truth; of woman as truth, of verification, and feminization. (Derrida, p. 

183)” 
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De consequentie van de filosoof die uit overvloed gebiedt, komt eigenlijk neer op een 

castratie. Hij ontneemt zich de mogelijkheid tot gebieden, omdat hem het besef daagt dat voor 

alle menselijke gebieden (of wetgeven) het alleen de waarheid is, wiens gebieden het statuut 

van ‘behorend tot de ware wereld’ mag krijgen. Bijgevolg wordt de filosoof door de waarheid 

aangetrokken. Hij is gedwongen haar achterna te lopen – als een verliefde puber, of een 

vrome mens die op genade hoopt. In ieder geval hebben we, door even met Derrida te 

dialogeren, aangetoond dat Nietzsches latere (metaforische) gelijkstelling van waarheid en 

vrouw, zijn oorsprong kent in Nietzsches evolutieidee. De waarheid als een vrouw is een 

doordenken van de vrouw als een wezen dat in beginsel verstandiger, meer vergeestelijkt is, 

dan een man. “Het onvrouwelijke. – ‘Dom als een man,’ zeggen de vrouwen: ‘laf als een 

vrouw,’ zeggen de mannen. Bij de vrouw is de domheid het on-vrouwelijke. (WS, 273)” 

 

4.9. Achtste hoofdstuk: Socialisme en democratie  
 

Het eerste deel van MA heeft een zeer mooi opeenvolgend karakter. In de eerste vier 

hoofdstukken opposeert Nietzsche het historisch filosoferen als wetenschappelijk aan niet-

wetenschappelijke verouderde kenmethoden. In het vijfde hoofdstuk preciseert hij dan het 

mechanisme van de geschiedenis – hoewel dit pas zijn chirurgische precisie zal bereiken in M 

– met als aandachtspunt de Freigeist. In het zesde en zevende hoofdstuk expliceert hij het 

dagelijkse leven en de belemmeringen of hulp die we daarin ervaren. Na de bespreking van 

vrienden, vrouwen en huwelijk, komt nu dus de staat. 

 
Nietzsche begint meteen met een aforisme over oorlog – dat hij weer vanuit een 

evolutionair perspectief zal benaderen. Oorlog barbariseert de mens en brengt hem terug 

dichter naar de natuur. Merk op dat Nietzsche hier geen appreciatie of afkeuring over naar 

voren brengt: hij signaleert alleen dat de mens er sterker uit weerkeert – waarschijnlijk omdat 

hij zich heeft kunnen herbronnen door even alle culturele last van zich af te mogen (of 

moeten) werpen. 

 
“Ten gunste van de oorlog: hij bevordert door de twee genoemde uitwerkingen de 
ontmenselijking [barbarisiert]  en maakt daardoor natuurlijker ; het is voor de cultuur 
slaap- of wintertijd, de mens komt er sterker, in het goed en in het kwaad, uit tevoorschijn. 
(MAI, 444)”  
 
Confer analoog aforisme 477 dat de titel draagt “oorlog onontbeerlijk”.  
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We zullen in dit hoofdstuk, dat de staat nauwkeuriger onderzoekt, vooral Nietzsches 

opvatting over het socialisme bespreken. Hij bekritiseert immers het socialisme – vanuit zijn 

evolutieopvatting. Hij uit kritiek op  hun opvatting dat al de verdeling van eigendom een 

gevolg is gewelddadigheden en onrechtvaardigheden, zodat de socialisten dit principe van 

verdeling van eigendom vervolgens van de hand wijzen. Nietzsche verwijt hen dat deze 

opvatting te geïsoleerd is, omdat het hele verleden gebouwd is op slavernij en gewelddaden. 

Wijzelf zijn  de erfgenamen; het samengroeien82 van al die toestanden. Zo heeft dus ook de 

onvermogende, als erfstuk van het verleden, de onrechtvaardige gezindheid overgeërfd en 

huist ze in hem. Het besluit dat Nietzsche dus uit zijn civilisatieproces trekt, toont aan dat hij 

geen gewelddadige filosoof is die oproept tot een continue oorlog of een verzet: “De 

onrechtvaardige gezindheid huist ook in de zielen van de onvermogenden, zij zijn niet beter 

dan de vermogenden en hebben geen morele voorrechten, want ooit zijn hun voorouders 

vermogend geweest. Niet gewelddadige nieuwe verdelingen maar geleidelijke 

veranderingen in het denken zijn nodig, de gerechtigheid moet bij allen groter worden, het 

gewelddadige instinct zwakker. (MAI, 452)” Ook in 451 argumenteert Nietzsche al voor een 

langzame ontwikkeling – vanuit een civilisatieproces begrijpen we dus waarom hij voor 

zoiets ijvert.  

 
Voor Nietzsche is het socialisme dus reactionair: “Want het eist een overvloed aan 

staatsmacht zoals alleen het despotisme ooit gehad heeft, en het overtreft het hele verleden 

doordat het de letterlijke vernietiging van het individu nastreeft […]. (MAI, 473)” Vanuit 

deze opmerking is de titel van het volgende aforisme niet geheel onverwacht ”De 

ontwikkeling van de geest door de staat gevreesd. (MAI, 474)” Nietzsche duidt de Griekse 

polis, zoals elke politieke macht, als vijandig staand tegenover enige groei van Bildung, want 

“de in de staatswet vastgelegde opvoeding moest bindend zijn voor alle generaties en ze op 

één en dezelfde trap vasthouden. Later had ook Plato dat nog voor zijn ideale staat in 

gedachten. (MAI, 474)” ‘Staat’ acht Nietzsche dus verlammend voor de Bildung; aangezien 

het vooral een apparaat tot opvoeding is. Ondanks het bestaan van de polis kwam er toch een 

evolutie in de Bildung. De staat droeg er indirect aan bij, omdat iedereen actief aan de polis 

kon (en kan) deelnemen. Vanaf men dus deelneemt in polis – of vanaf men zulk een positie 

kan vervullen – is het individu vertrokken: “[D]oordat de eerzucht van het individu in de polis 

maximaal geprikkeld werd, waardoor hij, als hij eenmaal op het spoor van de geestelijke 

ontwikkeling geraakt was, ook daarin tot het uiterste doorging. (MAI, 474)” Uit al het 

voorgaande leidt Nietzsche dus volgende conclusie af: “De Europese mens en de vernietiging 
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van de naties. (MA I, 475)”. In dit aforisme ageert hij tegen het ‘kunstmatige nationalisme’ 

en houdt een pleidooi voor de Europese mens als ‘mengras’ – Mischrasse in het Duits.  

 
“De handel en de industrie, het boeken- en briefverkeer, de gemeenschappelijkheid van alle 
hogere cultuur, het snel wisselen van huis en landschap, het tegenwoordige nomadenleven 
van alle niet-landeigenaren, – deze omstandigheden leiden onafwendbaar tot een verzwakking 
en uiteindelijk de vernietiging van de naties, althans de Europese: zodat er door voortdurende 
kruisingen een mengras, dat van de Europese mens, uit alle moet ontstaan. De profilering van 
de naties door de schepping van nationale animositeiten werkt dit doel bewust of onbewust 
tegen, maar niettemin gaat het proces van die vermenging voort, ondanks die tijdelijke 
tegenstromen [...]. (MAI, 475)”  
 

We zien dat Nietzsche ook op het thematische punt van de staat, zich in de lijn van het 

gedachtegoed van de Verlichting zet. Dit omdat hij vooral het primaat van de zelfbeschikking 

van het individu beklemtoont. Wanneer de staten van Europa verder afbrokkelen, zodat 

kunstmatige nationalisme verdampt, gaat het individu er alleen maar op vooruit. Hiermee 

bedoelt Nietzsche het volgende: “De minachting voor, het verval en de dood van de staat, de 

vrijmaking van de particulier (ik hoed me te zeggen: van het individu) is de consequentie van 

het democratische staatsbegrip; hiertoe is het gezonden. (MAI, 472)”83 De zelfheerschappij 

van het individu gaat er dus op vooruit wanneer de invloed van de staat afneemt – cf. de staat 

als kweekmachine. Voor Nietzsche is uiteindelijk de democratie het teken van het verval van 

de staat: “De soevereiniteit van het volk blijkt bij nadere beschouwing , ten doel te hebben 

ook de laatste magie en het laatste bijgeloof op het gebied van deze gevoelens uit te bannen; 

de moderne democratie is de historische vorm van het verval van de staat. (MAI, 472)” 

De verstikkende invloed van de staat op de zelfontwikkeling neemt dan af. Dit wil zeggen dat 

het knechtschap van de het individu vermindert.84 Het individu heeft in de staat immers de 

werking van een radartje in de machine.85 Op een overeenkomstige wijze is Nietzsche 

voorstander van de slavernij; omdat slaven het beter hadden en veiliger waren, dan de 

zogeheten moderne ‘vije’ arbeiders. In 457 bekritiseert hij dus de niaiserie van zijn tijd 

omtrent de afschaffing van de slavernij. Als voorbeeld haalt hij in dit aforisme Diogenes aan; 

slaaf én huisonderwijzer. In M klinkt deze opvatting omtrent knechtschap als volgt: 

 

 “Arm, vrolijk, en onafhankelijk!–dat kan samengaan; arm, vrolijk en slaaf!–dat kan ook 
samengaan, –en ik zou de arbeiders in de fabrieksslavernij niets beters weten te zeggen: 
gesteld dat ze het niet als schande ervaren zo, zoals inderdaad gebeurt, als schroeven van een 
machine en als stoplappen van de menselijke vindingrijkheid verbruikt te worden! Foei, te 
geloven dat door betere betaling de essentie van hun ellende, ik bedoel hun onpersoonlijke 
knechtschap, opgeheven kan worden! Foei, zich aan te laten praten dat door een opvoering 
van deze onpersoonlijkheid, binnen het machineachtige drijfwerk van een nieuwe 
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maatschappij de schande van de slavernij tot een deugd gemaakt kan worden! Foei, een prijs 
te hebben, waartegen men niet langer persoon is maar schroef wordt! (M, 206)” 
 
Wat verder in MA zien we dat Nietzsche zelfs over zijn Utopie spreekt. Dit is een bestel waar 

de stompzinnigste, dus de minst nadenkende personen voor de arbeid zorgen – zij zullen er 

immers het minst last van hebben, want nemen het lijden van het leven niet echt op de 

schouders. Zo “omhoog tot aan degene die het gevoeligst is voor de hoogste, meest 

gesublimeerde soorten van lijden en daarom zelfs bij de grootst mogelijke verlichting van zijn 

leven nog lijdt. (MAI, 462)” 

 
We mogen besluiten dat Nietzsche in MA dus relatief positief tegenover de democratie 

staat. Het is voor hem blijkbaar de bestuursvorm die de meeste mogelijkheden geeft aan het 

individu om zich volledig te ontwikkelen en ontplooïen – ook omdat hij in de democratie het 

begin van het verval van de staat opmerkt. Wanneer zijn evolutieopvatting echter 

geconcretiseerd is, wordt Nietzsches opvatting over democratie negatief, omdat hij het 

probleemstuk van de democratie dan veel klaarder ziet. Hij benadert haar niet meer vanuit een 

Verlichtingsachtergrond zoals in MA het geval was, maar bemerkt in de democratie de 

culminatievorm van de mens die uit zwakte leeft. Meer en meer ziet hij dat de democratie de 

doorsneemens, en kuddemens vooropstelt als (kweek)ideaal. Democratie is immers het 

ophemelen van de middelmaat. 

 

4.10. Negende hoofdstuk: Overtuiging  

 

Het laatste hoofdstuk van het eerste deel noemt De mens met zichzelf alleen – dus ditmaal 

het individu zonder externe belemmeringen. 

 

In dit hoofdstuk zullen we zoeken naar een verdere specificatie van het mechanisme van het 

civilisatieproces, dan we in het vijfde hoofdstuk reeds aantroffen. Daar konden we opmerken 

dat het proces van gewenning de hoofdrol speelde: wij wennen aan onze meningen zodat deze 

tot een karakter sedimenteren. Nietzsches evolutieopvatting is in MA allerminst afgerond. 

MA is het boek waar hij vooral de methode bespreekt en niet het mechanisme van de 

geschiedenis. Hij onderneemt pogingen om dit mechanisme te specificeren, en slaagt hier ten 

opzichte van GT ook in, doch bereikt nog niet de nodige specificiteit. In MA blijft volgende 

vraag dus overeind: neigt hij meer naar Lamarck of naar Darwin? Deze vraag zien we in dit 

hoofdstuk ook weer naar voren treden en als men mijn mening zou vragen, zou ik zeggen dat 



  119 

Nietzsche in dit boek meer naar Lamarck dan naar Darwin leunt. Zo besluit Nietzsche in 543 

dat veel nadenken ook lichamelijk tot een aanpassing leidt: “Als iemand veel en op een 

intelligente manier nadenkt, krijgt niet alleen zijn gezicht maar ook zijn lichaam een 

intelligent voorkomen. (MAI, 543)” Of zoals in een ander aforisme uit het eerste deel: 

“Voortleven van de ouders. De onopgeloste dissonanten in de verhouding tussen het karakter 

en denkwijze van de ouders klinken door in de natuur van het kind en vormen zijn innerlijke 

lijdensgeschiedenis. (MAI, 379)” Toch kunnen we aan de hand van de bespreking van 

overtuigingen en meningen in dit hoofdstuk, een (kleine) specificatie aanbrengen in het 

mechanisme van het civilisatieproces. Ik betwijfel echter of Nietzsche zich hier zelf van 

bewust was. De aforismen zijn zo versplinterd en her en der verspreid dat de zoektocht naar 

een specificatie gelijkstond aan het in elkaar proberen te passen van een puzzelwerk. 

 
Desondanks bovenstaande vraag, die door heel MA echoot, bespreekt Nietzsche in dit 

hoofdstuk een thema dat ook voor de rest van zijn verdere filosofie van belang zal blijven:  

“Overtuigingen zijn gevaarlijker vijanden van de waarheid dan leugens. (MAI, 483)” Het is 

het thema van de overtuiging [Ueberzeugung]. Een overtuiging omschrijft hij als volgt: 

“Overtuiging is het geloof, op een of ander punt van kennis in het bezit van de absolute 

waarheid te zijn. (MAI, 630)” Nietzsche wijst dit op drie gronden af. Ten eerste veronderstelt 

het zoiets als het bestaan van absolute waarheden waarbij men ten tweede de volmaakte 

methode ontdekt heeft, en ten derde dat iedereen met dezelfde overtuiging zich ook van die 

volmaakte methode bedient. Hij opposeert de mens van de overtuiging dus aan de mens van 

het wetenschappelijk denken. “Hele millennia hebben echter in die kinderlijke 

veronderstellingen geleefd, en de machtigste krachtbronnen van de mensheid zijn uit ze 

opgeweld. De talloze mensen die zich voor hun overtuigingen opofferden, dachten dat ze het 

voor de absolute waarheid deden. Ze hadden daar allen ongelijk in […]. (MAI, 630)” Het 

geloof aan (een) absolute waarheid wordt door Nietzsche als min of meer noodzakelijk geduid 

– cf. de noodzakelijkheid van schijn.86 Uit de gewoonte van het geloven aan een absolute 

waarheid, verkreeg de mens een onbehagen in verband met sceptische en relativistische 

houdingen tegenover vraagstukken van kennis, omdat “men […] er meestal de voorkeur aan 

[geeft], zich op genade of ongenade aan een overtuiging over te geven die gezaghebbende 

personages (vaders, vrienden, leraren, vorsten) erop na houden, en als men dit niet doet heeft 

men last van een soort gewetenswroeging. (MAI, 631)” In het volgende aforisme schrijft 

Nietzsche dat diegene die “niet verschillende overtuigingen heeft doorlopen, maar in dat 

geloof blijft hangen in het net waarvan hij het eerst verstrikt raakte, […] altijd en overal, juist 
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vanwege die onveranderlijkheid, een vertegenwoordiger van achtergebleven culturen [is]. 

(MAI, 632)” Hij maakt weer gebruik van het woord zuruckgeblieben wat, zoals we al weten, 

gelezen moet worden vanuit het perspectief van een civilisatieproces. Nietzsche merkt 

overeenkomstig in het volgende aforisme op dat wij wezenlijk nog steeds dezelfde mensen als 

die van de Reformatie zijn. Wat ons van hen onderscheidt, en wat ons tot een hogere cultuur 

doet behoren, is dat we bepaalde neigingen om onze meningen te laten winnen niet meer 

gebruiken. Zo verklaart hij de Inquisitie:  

 
“Deze Inquisitie was destijds redelijk, want zij betekende niets anders dan de algemene staat 
van beleg, die voor het hele domein van de Kerk afgekondigd moest worden […], onder de 
veronderstelling namelijk (waarin wij nu niet meer met die mensen meegaan), dat men de 
waarheid had, in de Kerk, en haar tot elke prijs en met opoffering van alles voor het heil van 
de mensheid moest bewaren. (MAI, 633)”  
 
Dit is niet meer mogelijk zegt Nietzsche omdat de strenge onderzoeksmethoden zich zo 

verbreid hebben dat wanneer iemand zich hedendaags op zulk een manier uitlaat deze als 

vijand of achtergebleven wordt bezien. Niettemin duidt hij het ontstaan van die strenge 

onderzoeksmethoden als voortkomend uit die voorgaande perioden. Omdat ieder van zijn 

overtuiging overtuigd was, zochten ze naar methoden om dit aan te tonen, alsook de ander te 

weerleggen. Zo is Nietzsche tot volgende gevolgtrekking in staat: “Over het geheel genomen 

zijn de wetenschappelijke methoden een minstens even belangrijke vrucht van het onderzoek 

als alle verdere resultaten: want op het inzicht in de methode steunt de wetenschappelijke 

geest, en alle resultaten van de wetenschap zouden, als die methoden verloren zouden gaan, 

niet kunnen verhinderen dat bijgeloof en nonsens opnieuw hand over hand zouden toenemen. 

(MAI, 635)” Ook maakt Nietzsche hier gebruik van een ‘instinctief wantrouwen’ jegens het 

dwaalredeneren – cf. de wil tot weten!  

 
In 637 duidt Nietzsche het verschil tussen wat nu exact meningen en wat overtuigingen zijn. 

Voordien gebruikte hij ze vrijwel door elkaar. “Uit de hartstochten vloeien de meningen 

voort; door de traagheid van geest verstarren deze dan tot overtuigingen. (MAI, 637)” En hier 

zijn we bij de reizger aanbeland, want het is exact hier waarop ‘de reiziger’ bij Nietzsche 

slaat. Het is de vreugde in verandering waardoor de meningen niet tot geloof kunnen 

verstarren – dit is waar het nomadisme, of het nomadische element naar verwijst (cf. VM, 

237).87 Dit – de reiziger – brengt ons even op een zijspoor dat ik niet kan laten te vermelden 

omdat het met niet-oordelen samenhangt. 
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4.10.1. Liefde en niet-oordelen  

 
In 631 heeft Nietzsche het, betreffende de overtuiging, over het feit dat de wetenschap een 

voorzichtige onthouding moet aankweken. “Geleidelijk moet de wetenschappelijke geest in 

de mens echter de deugd van de voorzichtige onthouding aankweken, de wijze gematigdheid 

die op het gebied van het praktische leven bekender is dan op het gebied van het theoretische 

leven[…]. (MAI, 631)” Deze (theoretische) onthouding moet naar mijn mening dus als niet-

oordelen88 begrepen worden – of alleszins in grote samenhang ermee. Zo hangt ook ‘liefde’ 

samen met dit niet-oordelen. Liefde wordt bij Nietzsche niet in maar één betekenis gebruikt, 

bijgevolg streef ik er niet naar om liefde enkel op deze wijze te interpreteren.89 Niettemin 

krijgt liefde bij Nietzsche soms ook de betekenis van niet-oordelen; bijvoorbeeld in 

samenhang met de reiziger, of de Übermensch – en het Dionysische (cf. JGB). Vooral in dit 

hoofdstuk zal Nietzsche liefde en niet-oordelen aan elkaar koppelen. “De liefde erkent echter 

geen enkele macht, niets dat scheidt, doet afsteken, hogere en lagere rangen toewijst. Omdat 

zij niet eert, verzetten eerzuchtige mensen zich er in het geheim of openlijk tegen, bemind te 

worden. (MAI, 603)” Deze betekenis van liefde hangt in die theoretische betekenis wezenlijk 

samen met niet-oordelen, omdat het onze blik opent en ontvankelijk maakt voor nieuwe 

kennis. 

 
“Wie iets nieuws werkelijk wil leren kennen (of het nu een mens, een gebeurenis of een boek 
is), doet er goed aan dit nieuwe met zoveel mogelijk liefde te ontvangen, van alles wat een 
vijandige, ergerlijke, verkeerde indruk op hem maakt de blik snel af te wenden, of het zelfs 
te vergeten […]. Want door deze methode dringt men door tot het hart, het bewegende punt 
van het nieuwe verschijnsel: en dit betekent nu juist dat men het leert kennen. Is men 
eenmaal zover, dan maakt het verstand achteraf zijn restricties wel; die overschatting, 
het tijdelijk uitlichten van de kritische slinger was alleen maar een kunstgreep om de ziel van 
een zaak naar buiten te lokken. (MAI, 621)” 
 
Dit niet-oordelen komen we ook in het tweede deel van MA tegen: 

 
“De dwaling zit niet alleen in het gevoel ‘ik ben verantwoordelijk’, maar evengoed in de 
tegenovergestelde bewering ‘ik ben het niet, maar iemand, wie dan ook, moet het toch zijn.’ – 
Dit is gewoon niet waar: de filosoof moet dus net als Christus zeggen ‘oordeelt niet!’ en 
het uiteindelijke verschil tussen filosofische en andere breinen was dan dit, dat de eerste 
rechtvaardig willen zijn, en de andere rechter willen zijn. (VM, 33)” Ook vinden we in dit 
tweede deel sporen die onze opgemerkte correlatie tussen niet-oordelen en liefde blijken te 
bevestigen. “Wil de liefde de tegenstellingen door vreugde kunnen overbruggen, dan mag zij 
deze niet opheffen, niet loochenen. (VM, 75)”90  
 
In M legt Nietzsche ook de link tussen liefde en niet-oordelen:  
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“Zou de volle zaligheid van de liefde, die in het onvoorwaardelijk vertrouwen gelegen is, ooit 
aan andere personen ten deel gevallen zijn dan diep-wantrouwige, boosaardige en 
verbitterde? [...] Het onvoorwaardelijk vertrouwen maakt stom; ja, er ligt zelfs lijden en 
zwaarte besloten in dit zalig verstommen, reden dat zulke door het geluk bedrukte zielen de 
muziek dankbaarder plegen te zijn dan alle anderen en beteren [...]. Iedereen die liefheeft, 
denkt bij de muziek: ‘zij spreekt over mij, zij spreekt in mijn plaats, zij weet alles!’ –  (M, 
216)”  
 

Het is vanuit de link tussen niet-oordelen en liefde dat ons verder in M een aforisme meteen 

de aandacht trekt. “Niet de behoefte, niet de begeerte,–nee, de liefde tot de macht is de 

demon van de mensen. Men geve hun alles, gezondheid, voeding, huisvesting, vermaak,–ze 

zijn en blijven ongelukkig en nukkig: want de demon wacht en wacht en wil bevredigd 

worden. (M, 262)” Aangezien Nietzsche oproept tot niet-oordelen en liefde als 

onvoorwaardelijk vertrouwen weergeeft, meen ik, zeer voorzichtig, te durven zeggen, dat we 

in deze formulering van ‘liefde tot macht’ misschien een voorloper van wil tot macht kunnen 

zien. Het niet-oordelen en liefde doen voor Nietzsche misschien dienst als datgene wat het 

dichtst bij een objectieve beweging neerkomt. Het zich willen uitbreiden uit overvloed, wordt 

dan vanuit ‘liefde’ opgevangen, als een niet-oordelend principe dat allerhande zaken 

incorporeert en zich zo uit overvloed uitbreidt. “‘De liefde maakt gelijk’.– De liefde wil de 

ander aan wie ze zich wijdt, elk gevoel van vreemd-zijn besparen, ze is dus een en al pose en 

aanpassing, ze bedriegt voortdurend en acteert een gelijkheid die er in werkelijkheid niet is. 

En dit gebeurt zo instinctief, dat liefhebbende vrouwen deze pose en dit permanente 

allertederste bedrog loochenen en koudweg beweren dat de liefde gelijkmaakt (dat wil 

zeggen, een wonder doet!). (M, 532)” Overeenkomstig zien we dat Nietzsche ditzelfde 

mechanisme toepast bij pogingen om de wil tot weten te formuleren, wat zich met name toont 

in het gebruik van ‘liefde tot weten’: “Die moralisten, die de liefde voor kennis missen en die 

slechts het genot van het pijn-doen kennen–zijn behept met de mentaliteit en de verveling van 

kleinsteedse burgers[...]. (M, 357)”91 

 

4.10.2. Herhaling van de specificatie 

 
Laten we dus even herhalen wat Nietzsche als mechanisme van het civilisatieproces heeft 

specificeerd. Door onze driften worden wij bepaalde meningen aangedaan – (cf. lust en 

onlust). Wanneer we vervolgens aan deze meningen wennen, bekomen we een vast karakter 

(MAI, 228). Door de traagheid van de geest – dus door gewenning – verstarren deze 

meningen hierna tot overtuigingen (MAI, 637). Dit is de specificering van het mechanisme 
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van de geschiedenis in MA. We zullen zien dat dit in M aanwezig zal blijven; nu echter als 

raamwerk dat hij verder zal ontvouwen. 

 

4.11. Voorwoord voor het tweede deel van MA  
 

In dit voorwoord zien we een herhaling en bevestiging van wat we in de vorige twee nieuwe 

voorwoorden reeds konden vinden. Nu zegt Nietzsche zelfs letterlijk dat al zijn werken 

geantedateerd moeten worden – behalve de Zarathustra. Ook zien we de dubbele betekenis 

van pessimisme weerkeren die we al voldoende uitvoerig behandeld hebben: “Er spreekt een 

pessimist uit, die vaak genoeg uit zijn vel, maar er ook steeds weer in teruggesprongen is, met 

andere woorden, een pessimist dus met de juiste wil tot pessimisme, –dus in elk geval geen 

romanticus meer […]. (MAII, voorwoord, 2)” Zoals we weten omvat het volgende twee 

betekenissen:  

 
“Laat ik ten slotte nog mijn antithese tegen het romantische pessimisme, dat wil zeggen, het 
pessimisme van de gedepriveerden, mislukten, overwonnenen, onder woorden brengen: er is 
een wil tot het tragische en tot pessimisme, die een teken is van een zowel streng als sterk 
intellect (smaak, gevoel, geweten). Met deze wil in de borst vreest men allerminst het 
vreselijke en problematische dat aan alle leven inherent is; men zoekt het zelfs op. […] Dit 
was vanaf het eerste begin mijn pessimistische perspectief, – eennieuw perspecrief, dunkt 
mij? (MAII, voorwoord, 7)”  
 

Nietzsche bundelt Gemengde meningen en sententies en De reiziger en zijn schaduw als een 

tweede deel bij het eerste van MA, zodat het als een gezondheidsleer kan dienst doen. Ik ben 

van mening dat we inderdaad het tweede deel van MA zo moeten benaderen, aangezien er 

filosofisch niet veel nieuws valt te rapen. Ik acht het merendeel van het tweede deel eerder 

een stijloefening92(cf (53), 31)). Natuurlijk raken we daar een zogeheten heikel punt aan, want 

is Nietzsche literator of filosoof. Inderdaad verschijnt er eens na lange tijd een filosoof die 

mooi schrijven kan, en plotseling staat de gehele filosofische (academische!) wereld op zijn 

kop, want wie mooi schrijft hoort blijkbaar niet thuis in de filosofie. Naar mijn mening hoeft 

dit niet zo’n zwartgallig discussiepunt te zijn. Volgens mij maakt Nietzsche het verschil 

tussen litaratuur en filosofie zelf duidelijk in dit voorwoord. Literatuur is gebrek aan tucht – 

lees: het heeft geen wetenschappelijke methode. “Men moet alleen spreken als men niet mag 

zwijgen; en alleen spreken over dingen die men overwonnen heeft, – al het andere is 

kletspraat, ‘literatuur’, gebrek aan tucht. (MAII, voorwoord, 1)” 
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4.12. Gemengde meningen en sententies: De Grieken  
 

Aan het begin van dit tweede deel van MA ontwaren we meteen een conclusie over wat 

Nietzsche in het eerste deel naar voren bracht, namelijk dat, “de gehele filosofie [...] van nu af 

aan onder de geschiedenis [valt], juist is. (VM, 10)” Dit verwijst dus naar het historische 

filosoferen dat Nietzsche aan de hand van zijn genealogische methode aan de wereld duidelijk 

wou maken. 

 
De rest van dit hoofdstuk wordt gevormd door aforismen die oftewel een herhaling van deel 

één van MA zijn93, maar dan wat mooier verwoord, oftewel niet van nut zijn voor onze 

bespreking van Nietzsches civilisatieproces. De enige vrucht die we hier kunnen plukken 

vormen aforismen waarin Nietzsche zich terug over de Grieken uitlaat. Het is voor ons van 

belang omdat het inzicht kan geven; waarom Nietzsche weigert gebruik te maken van het 

conceptuele kader dat hij in GT ontwikkeld had. In aforisme 219 van verzet Nietzsche zich 

tegen de opvatting van Lichtenberg dat de Grieken goed konden schrijven, alsof het een 

geschenk was, door van mening te zijn dat ze hiervoor enorme inspanningen hebben moeten 

leveren – inspanningen die op hun beurt overeenkomen met een civilisatieproces (cf. het 

citaat infra). Voor ons is van belang dat het Apollinische voor de eerste maal terug verschijnt. 

Nietzsche zet het echter in tegenstelling met het Aziatische. Vanuit deze nieuwe 

spanningshouding met het Apollinische, merken we dat het Aziatische de betekenis aanneemt 

van het Dionysische.94 

 
“De eenvoud, de soepelheid, nuchterheid zijn er bij het volk ingehamerd en haar niet van 

naturegegeven, – het gevaar van een terugval in het Aziatische hing de Grieken altijd boven 

het hoofd, en inderdaad beving het Aziatische hen van tijd tot tijd als een donkere 

overspoelende stroom van mystieke opwellingen, elementaire wildheid en duisternis. Wij 

zien hen kopje-onder gaan, wij zien Europa als het ware weggespoeld worden, overstroomd – 

want Europa was destijds heel klein –, maar zij komen ook altijd weer aan de oppervlakte[...]. 

(VM, 219)”  

 

In aforisme 220 van heeft Nietzsche het over het feit dat elke volk slechte neigingen heeft. De 

Grieken echter gaven, vanuit het besef dat een mens nu eenmaal slechte neigingen heeft, 

feesten voor deze neigingen, in plaats van ze te ontkennen – zoals het christendom haar 

werkwijze was. “Zij loochenen de natuurdrift die zich in de slechte eigenschappen uitdrukt 

niet, maar kapselen haar in en beperken haar tot bepaalde erediensten en dagen, nadat zij 
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genoeg voorzorgsmaatregelen hebben uitgedacht om die wilde wateren met zo weinig 

mogelijk schade te kunnen laten afvloeien. (VM, 220)” Conform GT waagt Nietzsche het in 

VM opnieuw om het civilisatieproces dat bij de Grieken plaatsvond, weer te geven. Hier zien 

we dat hetzelfde argumentatieschema van GT behouden blijft: geest (denken, maat) tegenover 

instincten en driften. Zoals ik in de bespreking van GT al voldoende heb aangetoond, kan 

Nietzsche nog niet buiten dit schema denken, omdat hij schatplichtig is aan een traditie van 

het westerse filosoferen dat in hem doorwerkt. Opvallend is wel dat de invulling van dit 

schema niet meer in de termen van GT gebeurt. Nietzsche schuwt zich om het Apollinische 

en het Dionysische te gebruiken. “Men gunde het slechte en bedenkelijke, het dierlijk-

rudimentaire evengoed als de barbaar, oer-Griek en Aziaat, die nog in het diepst van de 

Griekse natuur voortleefden, een gematigde ontlading en streefde niet naar hun volledige 

vernietiging. (VM, 220)” Sporadisch maakt Nietzsche nog gebruik van het Apollinische 

(zoals we in 119 al zagen), maar het Dionysische komen we nergens tegen! Het loopt dus 

enigszins in het oog dat het Apollinische in oppositie met een andere term opduikt. Wat 

Nietzsche evengoed in de tegenstelling Apollinisch, Dionysisch kon formuleren, verwoordt 

hij nu met Apollinisch, Eros. “Geen enkele Griek heeft ooit innerlijk Apollo als een houten 

obelisk, zijn Eros als een steenklomp aanschouwd; het waren symbolen die juist angst 

moesten inboezemen voor de veraanschouwelijking. (VM, 222)”95 De juiste betekenis van 

deze ontwijkingsbeweging weet ik niet, dit zou verder onderzocht moeten worden. Voor ons 

volstaat het nochtans dat we merken hoezeer Nietzsche zijn gedachten aan het zuiveren is 

sinds GT. Ook is voor ons van belang dat Nietzsche in deze aforismen in VM een 

mechanisme weergeeft dat overeenkomt met datgene waar we in GT toe besloten: een 

geschetste geschiedenis van de Grieken als een civilisatieproces. Dat dit ook in deze 

aforismen weer naar de oppervlakte komt, is een veelzeggend teken voor onze bespreking van 

GT.96  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  126 

Noten
                                                 
1 Nietzsche werkt zijn methode om de geschiedenis te benaderen eerder al in UB uit. Wat voor ons van belang 
is, is het feit dat dit na GT plaatsvond. 
2 Het is omwille hiervan dat Foucault in L’orde de discours een bedenking maakt of zijn project misschien niet 
te Nietzscheaans is. Foucault brengt in deze tekst een genealogische methode naar voor en vraagt zich op het 
einde dus luidop af of hijzelf misschien niet te Nietzscheaans bezig is. Misschien houdt een Hegeliaanse 
geschiedenis zoals Hyppolite die gaf ook wel steek. “ Mais je pense que ma dette, pour une très large part, va à 
Jean Hyppolite. Je sais bien que son œuvre est placée, aux yeux de beaucoup, sous le règne de Hegel, et que 
toute notre époque, que ce soit par la logique ou par l’épistémologie, que ce soit par Marx ou par Nietzsche, 
essaie d’echapper à Hegel : et ce que j’ai essayé de dire tout à l’heure à propos du discours est bien infidèle au 
logos hégélien. Mais échapper réellement à Hegel suppose d’apprécier exactement ce qu’il en coûte de se 
détacher de lui ; cela suppos de savoir jusqu’ où Hegel, insidieusement peut-être, s’est approché de nous ; cela 
suppose de savoir, dans ce qui nous permet de penser contre Hegel, ce qui est encore hégélien ; et de mesurer en 
quoi notre recours contre lui est encore peut-être une ruse qu’il nous oppose et au terme de laquelle il nous 
attend, immobile et ailleurs. (Foucault, 1971, p. 74, 75) ”. Daarom dat ik dus op de verwantschap van de 
genealogie en de Hegeliaanse geschiedenisbenadering gewezen heb. Cf. voetnoot 3. 
3 Foucault gebruikt Plato om het gebruik van een metafysische geschiedenisbenadering aan te duiden – cf. 
(Foucault, 2000, p. 124). Ik prefereer echter Hegel, omdat Nietzsche zelf deze filosoof vaak vermeldt als het 
over zijn eigen geschiedenisopvatting gaat, in tegenstelling tot Plato. We zullen zien in het voorwoord van M dat 
Nietzsche zichzelf na Hegel plaatst. Hegel is dus beter geschikt om naar een metafysische 
geschiedenisbenadering te verwijzen, omdat Nietzsche zichzelf als een verderzetting van Hegel ziet. Bij 
Nietzsche wordt de laatste stap genomen, die Hegel niet nam, namelijk het opheffen van het (morele) 
vooroordeel van het vertrouwen in de rede, zodat een immorele tijd betreden wordt. Cf. ook 5.1.2. 
4 Nietzsche begint MA met de historische filosofie, die  met demetafysische contrasteert, als een methode te 
karakteriseren “die niet meer van de natuurwetenschap, de allerjongste filosofische methode van alle, gescheiden 
gedacht kan worden […]. (MAI, 1)” 
5 De eerste verwijzing naar Nietzsche is naar Le Voyageur et son ombre § 3. De tweede is Aurore § 49. 
6 Om hier enkele voorbeelden van te geven: “Hier wordt de goede, degelijke zede sterk, hier wordt 
ondergeschiktheid van het individu geleerd […] en naderhand nog verder bij hem aangekweekt. Het gevaar van 
deze sterke, op gelijksoortige, karaktervolle individuen gegrondveste gemeenschappen is de geleidelijk door 
overerving toegenomen versuffing, die alle stabiliteit nu eenmaal als haar schaduw volgt. (MAI, 224)” Of; 
“[W]ant om de cultuur van de vader in te halen, moet de zoon de aangeboren energie die de vader in het 
levensstadium waarin hij de zoon verwekte zelf bezat, bijna opgebruiken; met het kleine surplus komt hij verder 
(want omdat de weg hier voor de tweede keer afgelegd wordt, gaat het een beetje vlugger vooruit; de zoon 
verbruikt om hetzelfde te leren als wat de vader wist, niet precies evenveel energie). (MAI, 272)” Of duidelijker: 
“De onopgeloste dissonanten in de verhouding tussen het karakter en denkwijze van de ouders klinken door in 
de natuur van het kind en vonnen zijn innerlijke lijdensgeschiedenis. (MAI, 379)” Verworven (intellectuele) 
eigenschappen worden dus erfelijk overgedragen. Nodeloos te zeggen dat Foucault, zulke uitlatingen van 
Nietzsche, enkel en alleen vanuit de genealogische methode, niet al te best kan verklaren (cf. wat hij over het 
lichaam en de relatie tussen Herkunft en Erbschaft schrijft (Foucault, 2000,  p. 109,110). 
7 Zie ook nuanceringskunst:  “Je vereert en veracht in je jonge jaren nog zonder de nuanceringskunst die de 
grootste winst van het leven is, en je moet er dan ook hard voor boeten mensen en dingen op die manier met je 
ja’s en je nee’s te hebben overvallen. (JGB, 31)” 
8 Op p. 136 van GT linkt Nietzsche het Dionysische zelfs met Luther! Het anti-christelijke wordt hier met het 
christelijke gelinkt, wat de latere Nietzsche waarschijnlijk als een onvergeeflijke uitschuiver van jewelste moet 
hebben ervaren. “Zo diep, moedig, vol leven, zo uitbundig goed en teder klonk het koraal van Luther – als de 
eerste Dionysische lokroep, die bij het naderen van de lente opklinkt uit het dichtgegroeide hout. (GT, p. 136)” 
9 Cf. de regulerende rol van de instincten in FW 11–  geciteerd aan het begin van 8.3. 
10 In de Nederlandstalige vertaling vindt men dit op p. 9. 
11 Nietzsche geeft dus geen zes fasen weer, zoals Dohmen in zijn Nietzsche over de menselijke natuur, meent aan 
te tonen – cf. (Dohmen, p. 470-478). Ik keur daarenboven Dohmens gelijkstelling van de tweede natuur met 
geestelijk fatum af. Tweede natuur verwijst bij Nietzsche naar het civilisatieproces. Hij wil aan de hand van deze 
term aantonen dat de moraal ons via opvoeding een tweede natuur bijbrengt. Dit wordt behandeld bij de 
bespreking van M – in 5.2.1. Het worden wie men is, wordt door Dohmen dus onrechtmatig gelijkgesteld aan het 
bijbrengen van een tweede natuur door gewenning. “De laatste fase van de emancipatie is eerst en vooral een 
toestand, waarin het oorspronkelijk ontaarde subject zijn tweede natuur gevonden heeft. […] De tweede natuur 
is geen haven waarin het schip voorgoed voor anker kan gaan. Eerder betreft het een quasi-permanente, zeer 
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specifieke psychische toestand, door Nietzsche gekwalificeerd als ‘de grote gezondheid‘ (MA I Vorrede 4). 
(Dohmen, p. 474)”  
12 Het perspectivisme is veel rijker dan dit alleen. Ik gebruik het hier zo omdat Nietzsche zelf erna naar het 
probleem van rangorde verwijst. Perspectivisme is een concept dat zich niet makkelijk laat plaatsen onder 
(systematische) onderverdelingen, zoals een Nietzsche-onderzoek zou moeten gebruiken, wil het nauwkeurig 
zijn. Perspectivisme behoort dus tevens tot de tweede pool (chaos) en hangt op die manier onlosmakelijk samen 
met wil tot macht: Nietzsche noemt het de grondvoorwaarde voor al het leven, in het voorwoord van JGB. 
13 Dit is een reden waarom Nietzsche zo een fan was van Homeros’ Ilias. Elke strijder, zelfs al is hij kapot 
gestreden, roept toch zijn innerlijke kracht aan om verder te strijden, telkenmale hij een nieuwe horde vijanden 
op hem ziet toestormen die hij in zijn uitgeputte toestand onmogelijk aankan. Het zijn de goden die op zulke 
momenten meestal moeten afdalen om die Griekse of Trojaanse held te bedaren en hem ervan te overtuigen nu 
niet aan te vallen, maar zich terug te trekken en te rusten voor een volgende aanval – of in de taal van GT; de 
maat, het bewustzijn dat zich kritisch opstelt; het Apollinische tegenover het ongebreidelde driftmatige.   
14 Dit is ook de reden waarom Nietzsche Hegel als de persoon aanduidt die ontwikkeling mogelijk heeft gemaakt 
– en bijgevolg concludeert “zonder Hegel geen Darwin. (FW, 357)” Hegel poneerde immers de stelling dat de 
soortbegrippen wel uit elkaar voortkomen.  
15 Zo ook : “Nu heeft al het wezenlijke van de menselijke ontwikkeling zich in de grijze oertijd afgespeeld, lang 
vóór die vierduizend jaar die wij ongeveer kennen; daarin zal de mens wel niet meer veranderd zijn. Maar de 
filosoof ziet ‘instincten’ in de tegenwoordige mens en neemt aan dat deze tot de onveranderlijke feiten van de 
mens behoren en als zodanig een sleutel kunnen zijn tot het begrip van de wereld in zijn algemeenheid: de hele 
teologie is erop gebaseerd dat men van de mens van de laatste vierduizend jaar spreekt als van een eeuwige 
waarnaar alle dingen in de wereld zich natuurlijkerwijs vanaf hun eerste begin richten. Maar alles is geworden 
[…]. (MAI, 2)” 
16 Cf. Wittgenstein zijn Tractatus, (3.328). 
17 “Gewoonte maakt onze hand altijd vernuftiger en ons vernuft onhandiger. (FW, 247)” 
18 Cf. ook: “Het kunnen, niet het weten, door de wetenschap geoefend. –De waarde van het feit dat men tijdelijk 
een strenge wetenschap streng beoefend heeft, berust niet in de eerste plaats op haar resultaten: want deze zullen 
in verhouding tot de zee van wetenswaardigheden een miniem druppeltje zijn. Maar het levert een toename van 
energie, logisch inzichten en taai uithoudingsvermogen op; men heeft geleerd een doel op doelmatige wijze te 
bereiken. Daarom is het zeer te waarderen, ten aanzien van alles wat men later doet, ooit eens een 
wetenschappelijk mens te zijn geweest. (MAI, 256)” Of: “‘ Leer uzelf kennen’ is de hele wetenschap. – Pas aan 
het eind van het kennen van alle dingen zal de mens zichzelf hebben leren lennen. Want de dingen zijn 
slechts de begrenzingen van de mens. (M, 48)”  
 Waar aforisme 483 geciteerd wordt, waarin Nietzsche schijnt te zeggen dat we na ons kennen, uiteindelijk 
alleen nog maar onze organen, onze zintuigen kennen. Dat wil zeggen dat we uiteindelijk ons lichaam hebben 
leren kennen, of om het anders te stellen: dat waardoor we kennen. 
19 Herinner dat, zoals ik al reeds behandeld heb bij het artikel van Foucault, historisch besef niet hetzelfde is als 
de genealogische methode. 
20 “Die Aufgeklärtesten bringen es nur so weit, sich von der Metaphysik zu befreien und mit Ueberlegenheit auf 
sie zurückzusehen: während es doch auch hier, wie im Hippodrom, noth thut, um das Ende der Bahn 
herumzubiegen. (KSA 2.41)” 
21 Dit via liefde – cf. bespreking van het negende hoofdstuk van MA (4.10). 
22  “Ik wil niet aanklagen, ik wil niet eens de aanklagers aanklagen. De blik afwenden zal mijn enige ontkenning 
zijn! En, alles bij elkaar en in het groot: ooit wil ik nog eens uitsluitend iemand zijn die ja zegt! (FW, 276)”  En: 
“Oordeelt niet.  – Men moet ervoor oppassen bij het nadenken over vroegere perioden niet in een onrechtvaardig 
afkeuren te vervallen. (MAI, 101)” 
23 Gewenning is hier ook van belang, omdat Nietzsche meent dat wanneer we continu slechte dingen denken, die 
mens op den duur daadwerkelijk slecht wordt. Het niet-oordelen is dus een levensoefening om te verhinderen dat 
onschuldige oordelen ophopen tot niet zo schuldige. 
24 Hierbij moet ik opmerken dat men Nietzsche vaak weergeeft als de filosoof van het egoïsme. Wederom is het 
zoiets dat makkelijk verkeerd begrepen kan worden, als men niet de moeite wil opbrengen te willen begrijpen 
wat de filosoof bedoelt. Dit citaat alleen al kan ons echter van zulke misverstanden vrijwaren. Waar Nietzsche 
voor een egoïsme ijvert is dit nooit een egoïsme uit tekort of beperking – zoals hij in dit aforisme verwoordt 
d.m.v. de triviale, gewone mens –, maar een egoïsme uit overvloed. Egoïsme bij Nietzsche betekent niet het 
opsluiten in de eigen individualiteit, uit tekort, maar duidt net op het belang van het keren naar zichzelf, om van 
hieruit de kracht te vinden en zich te kunnen ontwikkelen om de enge individualiteit te doorbreken – zie ook 
4.3.1.2. Dit is ook waarom Nietzsche aangaande vriendschap e.d. vaak ‘sterrenvriendschap’ gebruikt. Hij maakt 
vaak gebruik van ‘ster’, om de doorbreking van het tekort aan te duiden, zodat men zich door zijn kracht alsof 
op kosmische schaal lijkt te begeven.  
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25  “Aber die Menschen können mit Bewusstsein beschliessen, sich zu einer neuen Cultur fortzuentwickeln, 
während sie sich früher unbewusst und zufällig entwickelten: sie können jetzt bessere Bedingungen für die 
Entstehung der Menschen, ihre Ernährung, Erziehung, Unterrichtung schaffen, die Erde als Ganzes ökonomisch 
verwalten, die Kräfte der Menschen überhaupt gegen einander abwägen und einsetzen. Diese neue bewusste 
Cultur tödtet die alte […]. (KSA 2.45)” 
26 Dit wordt in het onderdeel Fortschritt van het Nietzsche-Wörterbuch op heldere wijze uitgelegd en 
aangetoond. 
27 “Wanneer men de vooruitgang [Fortschritt] roemt, roemt men daarmee alleen de beweging en degenen die ons 
niet op de plaats rust laten houden, – en daarmee is zeker onder omstandigheden al veel bereikt, vooral wanneer 
men onder Egyptenaren leeft. In het beweeglijke Europa echter, waar de beweging, zoals men zegt, ‘vanzelf 
spreekt’ –ach, konden ook wij er maar over meepraten!–prijs ik wat mij betreft de voortgang [Vorschritt] n de 
voortschrijdenden, dat wil zeggen hen die zichzelf telkens weer achter zich laten en er helemaal niet bij 
nadenken of iemand anders hen volgt. ‘Waar ik halt houd, daar vind ik mijzelf alleen: waartoe zou ik halt 
houden! De woestijn is nog groot!’ – dat voelt iemand die zo voortschrijdt. (M, 554)” 
28 Cf. “De vruchten naar gelang het seizoen – Elke betere toekomst die men de mensheid toewenst, is 
noodzakelijkerwijs in menig opzicht ook een slechtere toekomst: want het is aanstellerij om te geloven dat een 
nieuw, hoger stadium van de mensheid alle voortreffelijke eigensdappen van de vroegere stadia in zich zal 
verenigen en bijvoorbeeld ook de hoogste verschijningsvorm van de kunst zal moeten voortbrengen. Het is 
eerder zo dat elk seizoen zijn eigen kwaliteiten en bekoorlijkheden heeft en die van de andere uitsluit. Wat uit de 
godsdienst en in zijn buurt ontstaan is, kan niet meer ontstaan als deze vernietigd is; hoogstens kunnen 
verdwaalde, verlate loten tot illusies hierover verleiden, evenals de van tijd tot tijd opwellende herinnering aan 
de oude kunst: een toestand, die wel het gevoel van verlies, van gemis verraad, maar geen bewijs is voor de 
kracht waaruit een nieuwe kunst geboren zou kunnen worden. (MAI, 239)” 
29 Zie ook WS 7. 
30 In MA worden deze twee tradities sterk gescheiden. In de latere werken zal Nietzsche echter de rol van de 
Kerk preciseren, omdat hij van mening is dat het christendom het laatste bouwwerk van de Romeinen is (cf. FW, 
358). In JGB zal Nietzsche de Katholieke Kerk een voornaam instituut noemen, omdat in haar de scepsis van de 
Antieken doorleeft. In de latere werken zal bij Nietzsche het onderscheid tussen het Zuiden en het Noorden in 
het christendom dus belangrijker worden. In het Zuiden leefde immers de Antieke traditie sterker voort, terwijl 
in het Noorden slechts een plebejische geest op te merken valt. 
31 Hierbij moet genuanceerd worden dat Nietzsche de Duitse Reformatie als aanzet aanduidt waardoor er zoiets 
als een Contrareformatie tot stand kwam: “[De Renaissance] was de gouden eeuw van dit millennium, ondanks 
alle smetten en ondeugden. De Duitse Reformatie steekt daar tegen af als een heftig protest van achterlijke 
geesten, die de wereldbeschouwing van de Middeleeuwen nog volstrekt niet zat waren […]. Zij stootten de 
mensen met hun Noordse kracht en halsstarrigheden weer terug, dwongen de Contrareformatie, dat wil zeggen 
een katholiek christendom uit noodweer, af met de gewelddadigheden van een staat van beleg, en vertraagden 
het volledig ontwaken en domineren van de wetenschappen met twee à drie eeuwen […].(MAI, 237)” In FW zal 
Nietzsche vervolgens de Reformatie karakteriseren als “een soort verdubbeling van de middeleeuwse geest in 
een tijd dat deze al geen goed geweten meer had […]. (FW, 35)” 
32 Met deze opvatting van het afwijzen van een continu rebellerende houding ben ik volledig akkoord. Zeker na 
de eeuw van het communisme, wat de twintigste eeuw eigenlijk was, denk ik dat we allen geoefend zijn in het 
opmerken van de gevolgen van zulke houding. Ik doel dan voornamelijk op Stalin e.a. Door deze 
communistische oproep tot revolutie was de tweede generatie (die van Stalin) enigszins misnoegd omdat zij geen 
revolutie had meegemaakt, in tegenstelling tot de generatie van Lenin. Daarom creeërden ze zelf maar een 
revolutie, en we weten allemaal waar Stalin, dit kind van het communistische gedachtegoed, zijn waanzin toe 
geleid heeft. Op deze gronden – wat dus wil zeggen; vanuit de vroegere Nietzsche – sta ik dan ook enigszins 
weerhoudend  tegenover Nietzsches gebruik van heroïsme in zijn latere werken. Waar ik vind dat Nietzsche 
terecht de link legt tussen heroïsme en een continue rebellerende houding, vind ik het heroïsme van de latere 
werken wat misplaatst. De moraal van Kant acht in dat opzicht immers evenzeer heroïsch. Kant benadrukt in 
zijn ethiek enorm sterk de autonomie van het individu. Het argument van vele filosofen dat Kants filosofie 
formalistisch is, is dus volledig ongegrond. Ik denk dat Kant met de regel: “[Ι]ch soll niemals anders verfahren, 
als so, das ich auch wollen könne, meine Maxime solle ein allgemeines Gesetz werden. (Kant, 1974, p.28)” 
vooral de verantwoordelijkheid wou benadrukken die het individu op zich moet nemen. Hij zei zelf – om het 
bestaan van de categorische imperatief te bewijzen – dat de mens eigenlijk nooit met de wet als universeel 
geldig overeenstemt, maar altijd precies een uitzondering maakt. Dit komt doordat de mens een redelijk en een 
zintuiglijk wezen is; door de neigingen verzet hij zich tegen de voorschriften van de rede. Kant moet dus zelf 
geweten hebben dat een strikt volgen van de wet voor ons onmogelijk is. Wat hij wel lijkt te zeggen, via zijn 
formulering van het rijk der doelen, is dat we steeds het ideaal van ‘altijd de wet te volgen’, in ons achterhoofd 
moeten houden. Ik denk dit omdat Kant enerzijds zegt dat het rijk der doelen slechts een ideaal is, en anderzijds 
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dat de autonomie de enige grond is van waardigheid van het menszijn. Dit laatste geeft mij het beeld van het 
autonome individu dat steeds de morele wet tracht te volgen – die ze zelf creëert – zodat het niet misplaatst is dit 
als een heroïsch individu te beschouwen. Het feit alleen al dat elk individu zijn eigen wet moet maken; en deze 
vervolgens steeds moet gehoorzamen; sluit uit dat Kants ethiek een ‘bureaucratische’ moraal is –  waar men zich 
achter de regels kan verstoppen, zoals Eichmann hoopte. 
33 Herinner dat de schakel met de Antieken voor Nietzsches subjectbegrip cruciaals is! De joden krijgen in zijn 
filosofie dus geen te onderschatten rol toebedeeld.  
34 “Macht zonder triomfen. – Het sterkste inzicht (dat van de volledige onvrijheid van de menselijke wil) is 
niettemin het armste aan succes: want het heeft altijd de sterkste tegenstander, de menselijke ijdelheid. (VM, 
50)” 
35 “Het probleem van de toneelspeler heeft mij het langst verontrust; ik verkeerde in het ongewisse (en dat is 
soms nog zo), of je niet pas van daaruit vat kunt krijgen op het gevaarlijke begrip ‘kunstenaar’ – […]. (FW, 
361)” 
36 Zie ook MA 99. 
37 “Iemand was door zijn onbehouwen en boosaardige zoon de hele dag zo getergd, dat hij hem ’s avonds 
doodsloeg en opgelucht tegen de rest van het gezin zei: ‘Zo! Nu kunnen wij ten minste rustig slapen!’ – 
Wat weten wij ervan, waartoe omstandigheden ons zouden kunnen drijven! (M, 336)” 
38 Cf. Abicht Ludo zijn Goed leven is goed samenleven – inleiding in de ethiek – een cursus die aan de 
universiteit Gent onderwezen wordt! Om te bewijzen dat dit een onzinnige gedachte is, moeten we zelfs niet 
veel van Nietzsche gelezen hebben. Ik geef twee citaten die deze opvatting tegenspreken. “Onze misdaad tegen 
misdadigers bestaat hierin, dat wij hen als schoften behandelen.  (MAI, 66)” En: “Er is een recht volgens welk 
wij een mens van het leven beroven, maar geen volgens welk wij hem van het sterven beroven: dat is alleen 
maar wreedheid. (MAI, 88)”  
39 “Lucas 18: 14 verbeterd. – Wie zich vernedert wil verheven worden. (MAI, 87)” 
40 In aforisme 312 van M deelt Nietzsche ons mee dat het vergeten ook zijn nut heeft. “In de uitbarstingen van 
hartstocht en in de fantasieën van droom en waanzin ontdekt de mens zijn eigen voorgeschiedenis en die van de 
mensheid: het dier-zijn met de bijbehorende wilde grimassen; zijn geheugen grijpt voor een keer ver genoeg 
terug, terwijl zijn geciviliseerde toestand [civilisirter Zustand] zich ontwikkelt uit het vergeten; - van deze 
oerervaringen, dus uit het aftakelen van dat geheugen. Wie als vergeetachtige van de hoogste categorie zich 
altijd verre heeft gehouden van dit alles, begrijpt de mensen, – maar het is een voordeel voor allen, wanneer er 
hier en daar zulke individuen bestaan die ‘hen niet begrijpen’, en die als het ware uit goddelijk zaad verwekt en 
door de rede gebaard zijn. (M, 312)”   
41 Cf. de geschiedenis van GT, die ook een van een toenemende ‘vergeestelijking’ is.. 
42 Sterk wil niet automatisch ‘de sterkste’ betekenen. Voor Nietzsche is diegene die sterk wordt vaak in beginsel 
zwak geweest. De denker is bijvoorbeeld zo’n specimen; moest deze sterk en krachtig zijn, zou hij niet beginnen 
nadenken en in de dalen van zijn ziel, waar zo makkelijk ongelukken kunnen gebeuren, afdalen. Net hierdoor 
kan hij sterker worden (cf. esprit fort dat aan het einde van 4.6.behandelt wordt. “Zo zal de ziekere mens te 
midden van een krijgshaftige en onrustige stam wellicht meer beweegredenen hebben om alleen te zijn en 
daardoor rustiger en wijzer te worden […] (MAI, 224)”  
43 Nietzsche gebruikt desbetreffende, door zijn gehele werk, vaak de metafoor van de machine. Dit leidt in FW 
tot een beklemtonen van het werktuigkarakter van zaken en mensen. Dit zal de conceptualisering van ‘kudde’ tot 
gevolg hebben. Het vindt zijn oorsprong dus in de opvatting van moraal als een instrument om de maatschappij 
in stand te houden, door het drillen van de mens tot doorsneemensen. Cf. het sociale instinct. 
44 Nietzsche gebruikt dus lust om te verwoorden wat hij vanaf M door middel van macht zal doen. 
45 Dit moet even gepreciseerd worden, zodat er geen misverstanden ontstaan. Het vijfde boek van FW wordt pas 
geschreven na de voltooing van JGB. In FW zien we de conceptualisering van ‘kudde’ tot stand komen. De 
gedachte van de wereld als wil tot macht is echter nog niet expliciet te vinden in de eerste vier boeken van FW. 
Deze zijn geschreven voor 1882 en de idee van wil tot macht ontwikkelt zich pas expliciet in 1884. Waar het 
Nietzsche in de eerste vier boeken van FW dus aan ontbreekt, om de Darwiniaanse notie van zelfbehoud als 
kardinale levensdrift te bekritiseren, is niet zijn evolutieopvatting, want deze heeft hij reeds volledig afgerond, 
maar is een theorie over wat de natuur net is! Het ontbreekt Nietzsche in de eerste vier boeken van FW dus aan 
de idee van wil tot macht. Vanaf hij dit idee in Z voltooide, zien we de eerste kritiek op het zelfbehoud in JGB 
opduiken, wat zich in het vijfde boek van FW, waar het citaat uit afkomstig is, verder zet 
46 Dit komt omdat cybernetici vooral naar de interactie tussen verschillende organismen of systemen kijken. 
Vanuit het Darwiniaanse evolutiebegrip wordt echter het gen of organisme als basis genomen, waardoor de 
complexe (interne) invloeden – zoals de onderlinge afhankelijkheid van genen – tot de omgeving weggemoffeld 
worden. Mijn kennis over cybernetica is niettemin beperkt. Ik stoel vooral op de cursus van Francis Heylighen 
Complexiteit en evolutie – te vinden op http://pcp.lanl.gov/Books/CursusHeylighen.pdf. Voor het overige heb ik 
alleen Turchin zijn The Phenomenon of Science en Wiener zijn Cybernetics gelezen. Niettemin ben ik van 
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mening dat de link tussen Nietzsche en de cybernetica verdere verdieping en onderzoek waardig is, vooral met 
betrekking tot de idee van wil tot macht. 
47 Het aforisme gaat verder: “Men heeft zich onder de heerschappij van godsdienstige gedachten gewend aan de 
voorstelling van een ‘andere (achter-, onder-, boven-) wereld’ en voelt bij de vernietiging van de godsdienstlge 
waan een onbehaaglijke leegte en gemis, –  en nu ontspringt aan dit gevoel opnieuw een ‘andere wereld’, maar 
dit keer slechts een metafysische en niet langer godsdienstige. Dat echter wat in oertijden tot de veronderstelling 
van een ‘andere wereld’ leidde, was geen drift en behoefte, maar een dwaling in het interpreteren van bepaalde 
natuurprocessen, een verlegenheid van het intellect. (FW, 151)” Waar Nietzsche in MA de droom als oorsprong 
van het geloof in een metafysische wereld aanduidde, geeft er in FW een meer gespecificeerde verklaring voor.  
48 Cf. ook: “[H]et niet-verklaarde moet beslist onverklaarbaar, het onverklaarbare beslist onnatuurlijk, 
bovennatuurlijk, wonderlijk zijn, – zo luidt de eis in de ziel van iedere gelovige en iedere metafysicus (en ook 
van de kunstenaars indien zij tevens denkers zijn); terwijl de wetenschappelijke mens in deze eis het ‘principe 
van het kwaad’ ziet. (MAI, 136)” 
49 Dit is geen romantisch postulaat zoals we in GT aantroffen betreffende het Griekse subjectbegrip. Hier vinden 
we dus niet een soortgelijke verklaring, of eerder afwezigheid van verklaring, voor het feit dat de Grieken een 
godsdienst uit overvloed beleden, terwijl alle andere volkeren een angstige boerengodsdienst aanhingen. De 
Grieken waren tot zulk een godsdienst in staat dankzij Homerus: “met wat hetvolksgeloof hem bood– een 
armzalig, primitief, ten dele ijzingwekkend bijgeloof – ging hij even vrij om als de beeldhouwer met zijn klei 
[…]. (MAI, 125)” 
50 “De stoïcijn amuseert zich, wanneer hij zich in het nauw gebracht voelt door het ceremonieel dat hij zelf aan 
zijn levenswandel heeft voorgeschreven; hij geniet daarbij van zichzelf als heerser. (M, 251)” 
51  “Het gewrongene en zieke van zijn natuur, met haar aaneenkoppeling van geestelijke armoede, povere kennis, 
bedorven gezondheid en overprikkelde zenuwen, bleef zowel voor zijn eigen blik als voor die van zijn 
toeschouwer verborgen. Hij was geen bijzonder goed mens, en nog minder een bijzonder wijs mens: maar hij 
betekende iets wat boven de menselijke schaal van goedheid en wijsheid uitreikte. (MAI, 143)” 
52 Hierop aansluitend kan Nietzsche een verklaring geven voor het zegevieren van het christendom tegenover 
bijvoorbeeld de Mithrascultus e.d. : “Deze eeuwenoude woordeloze haat van de vermoeide toeschouwers tegen 
Rome, overal waar Rome maar heerste, ontlaadde zieh tenslotte in het christendom, doordat het Rome, de 
‘wereld’ en de ‘zonde’ in één gevoel samenvatte: men nam er wraak op door zich de plotselinge ondergang van 
de wereld als zeer nabij voor te stellen, men nam er wraak op door zich zich opnieuw een toekomst in het 
vooruitzicht te stellen – want Rome was erin geslaagd alles tot zijn voorgeschiedenis en heden te maken[…]. (M, 
71)” 
53 Analoog zijn volgende aforismen. “Het beste en gezondste, zowel in de wetenschap als in de bergen, is de 
prikkelende lucht die er hangt. – Geestelijke wekelingen (zoals kunstenaars) schuwen en belasteren wegens deze 
lucht de wetenschap. (VM, 205)” En: “Voor de wetenschap zijn edeler naturen nodig dan voor de dichtkunst: zij 
moeten eenvoudiger, minder eerzuchtig, soberder, zwijgzamer, niet op postume roem bedacht zijn en zichzelf 
vergeten voor zaken die zulk een opoffering van de persoonlijkheid in veler ogen zelden waard zijn. (VM, 206)” 
54 Zo zal hij in (MAI, 169) de oorsprong van het komische sterk evolutionair verklaren. 
55 “De muzen als leugenaarsters. – ‘Wij verstaan de kunst vele leugens te vertellen’ – zo zongen eens de muzen 
[…]. – Het leidt tot belangrijke ontdekkingen wanneer men zich de kunstenaar voor de afwisseling als bedrieger 
voorstelt. (VM, 188)” 
56 “Dat de strijd om het bestaan en de natuurlijke selectie automatisch het behoud en de voortplanting van de 
sterkste mensen bevorderen, is voor Nietzsche een fabeltje. Hun overlevingskansen zijn juist veel kleiner, want 
ze schrikken er niet voor terug hun leven op het spel te zetten. Bovendien zijn ze in de m inderheid en voelen ze 
als individualisten weinig of niets voor een verbond. (Hostens, p. 96)” 
57 Gewenning is, zoals reeds vermeld, bij Nietzsche geloof en opvoeding. 
58 “Angewöhnung geistiger Grundsätze ohne Gründe nennt man Glauben. (KSA 2.190)” 
59 Zo wordt in de Nederlandse vertaling van M – cf. (M, 26) – Klugheit als intelligentie vertaald. Dit is een 
radicale misvatting en toont de filosofische incorrectheid en willekeur aan waarmee de Nederlandstalige 
vertalers Nietzsches werk benaderd hebben. 
60 “In Russland giebt es eine Auswanderung der Intelligenz: man geht über die Gränze, um gute Bücher zu lesen 
und zu schreiben. (KSA, 2.657- 2.658)” 
61 Dit valt zo ook uit het fragment op te maken, maar de ene mens is nu eenmaal sneller geschokt dan de andere, 
zodat ik deze verduidelijking opneem. 
62 “Heeft men zijn geest gebruikt om de mateloosheid van de affecten de baas te worden, dan kan dat eventueel 
het vervelende resultaat opleveren dat men de mateloosheid op de geest overdraagt en zich voortaan te buiten 
gaat aan het denken en het willen-kennen [erkennen-wollen]. (VM, 275)” 
63 “Maat. – De volmaakte gedecideerdheid van denken en onderzoek, met andere woorden, de vrijgeesterij tot 
karaktereigenschap geworden, maakt op het stuk van handelen gematigd: want zij verzwakt de begerigheid, 
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trekt veel van de voorhanden energie tot zich om geestelijke doelen te bevorderen, en maakt het maar ten halve 
nuttige of nutteloze en gevaarlijke van alle plotselinge veranderingen manifest. (MAI, 464)”  
64 Van Tongeren haalt volgende verwijzingen, bij de tweemaal dat hij Nietzsche citeert, aan. Eerst “das Maaß ist 
da!” (KSA 10, 7[242]) en vervolgens “den Normalmenschen” (KSA 9, 11[252]). 
65 Cf. “De ontwikkeling van de geest door de staat gevreesd. (MAI, 474)” en de bespreking van de staat in 4.9. 
66 Cf. (MAI, 141) waar Nietzsche het over de obsceniteit van de seksuele fantasieën van de heiligen heeft, omdat 
men de seksuele begeerte niet tempert door regelmatig geslachtsverkeer, maar door ze via onthouding net woest 
laat worden. Terwijl seksualiteit bij de Grieken nooit zulke problematische proporties kreeg, wordt hier in het 
christendom de seksuele begeerte geïnterpreteerd alsof er demonen in de heilige tekeer gingen.” Of: - De 
hartstochten worden slecht en verraderlijk wanneer zij als slecht en verraderlijk worden beschouwd. Zo is het 
christendom erin geslaagd Eros en Aphrodite– verheven grootheden die als ideaal konden dienen– te 
herscheppen tot helse koboldenen boze geesten, door de pijnigingen die het bij alle geslachtelijke opwinding 
deed ontstaan in het geweten van de gelovigen. (M, 76). En: “Heiligen. – Het zijn de zinnelijkste mannen, die 
voor de vrouwen vluchten en het lichaam moeten pijnigen. (M, 294)” Dit is ook een exponent van de reden 
waarom Nietzsche het christendom afwijst en als levensontkennend benoemt: het hangt een foute psychologie 
aan. 
67 Cf. ook de rol die Socrates nog steeds speelt in MA, namelijk als de vernietigende steen die de voortrazende 
machine van de Griekse filosofie spaak laat lopen en in stukken uiteen doet vallen. “Zo’n steen was bijvoorbeeld 
Socrates; in één nacht was de tot dan zo prachtig regelmatige, maar wel wat al te snelle ontwikkeling van de 
filosofie tenietgedaan. Het is geen overbodige vraag of Plato, ware hij vrij van de Socratische betovering 
gebleven, niet een nog hoger type van de filosofische mens ontdekt zou hebben, dat nu voorgoed voor ons 
verloren is gegaan. (MAI, 261)” 
68 Dat hij deze problematiek ook al in MA aanraakt is ontegensprekelijk. Cf. (MAI, 278). 
69 Cf ook: “- Wordt niet voldaan aandeze eis van een hogere cultuur, dan valt het verdere verloop van de 
menselijke evolutie bijna met zekerheid te voorspellen: de belangstelling voor het ware houdt op al naargelang 
het minder lust verschaft; de illusie, de dwaling, de hersenschimmen winnen stap voorstap, omdat zij met lust 
verbonden zijn. [D]e mensheid moet opnieuwhaar weefsel beginnen te weven, nadat zij het net als Penelope ’s 
nachts kapot heeft gemaakt. Maar wie garandeert ons dat zij daarsteeds weer de kracht voor vindt?  (MAI, 251)” 
Merk op dat Nietzsche tot dit besluit in staat is, omdat hij de instincten nog niet als regulerende factor bekijkt. 
70 Hier merken we een extra bevestiging voor de opmerkingen die we maakten om tot de betekenis van aforisme 
MAI, 247 te komen. 
71 Deze ultieme oppositie van schijn tegenover niet-schijn in MA is een exponent van Nietzsches zuivering van 
gedachten. Waar hij in GT het belang van de schijn misschien wat overbenadrukte, doet hij dit nu als 
tegenbeweging in MA voor de wetenschap die absoluut niet-schijn moet zijn. Gaandeweg in zijn filosofie zal 
Nietzsche het evenwicht gevonden hebben om de problematiek van waarheid en schijn te kunnen behandelen – 
namelijk in de specificatie van de wil tot weten. In JGB zal Nietzsche dus een weergaloze behandeling van de 
relatie schijn/waarheid geven, door via de wil tot weten greep op deze problematiek gekregen te hebben.  
72 Naar mijn mening is de enige overeenkomst tussen Nietzsche en het boeddhisme hun visie van het subject als 
een fictie. Niettemin vormt dit een punt dat in de derde pool behandelt moet worden. Ik ben ook van mening dat 
Nietzsche het boeddhisme voldoende zelf bestudeerd had, zodat we wederom niet Schopenhauer moeten 
aanduiden als de filter waarmee Nietzsche zich het boeddhistische gedachtegoed heeft eigen gemaakt. In dit 
opzicht deel ik dus volgende mening van Mistry: “It is almost certain that Nietzsche did not take Schopenhauer 
to be an authority on Buddhism, notwithstanding his unfailing acknowledgement of Schopenhauer’s great 
contribution to the spread of Indian philosophy. (Mistry, p. 13)” 
73 Dit is ook de reden waarom Nietzsche Kant benoemt als ‘Chinees uit koningsberg’.  
74 Dit wil niet zeggen dat Nietzsche niet positief is over Azië. Betreffende de ethiek stond Azië veel verder dan 
Europa, omdat het lijden hier aanvaard wordt. Het het christendom ontkend daarentegen alle lijden (cf. AC).  
75 Uiteindelijk is dit een toepassing van Nitezcshes naturalisme en past hij dit op alles toe. Het is wat hij in JGB 
‘homo natura’ zal noemen. 
76 “De kracht van de zwakken. – Alle vrouwen zijn heel subtiel in het overdrijven van hun zwakheden, sterker 
nog, zeer vindingrijk op het gebied van zwakheden, om geheel en al als breekbare sieraden voor de dag te 
komen, die zelfs door een stofje bezeerd kunnen worden […]. Zo verweren zij zich tegen de sterken en tegen elk 
‘vuistrecht’. (FW, 66)” 
77 Cf. “Erkent men tegenover een vrouwdat zij gelijk heeft, dan kan zij het niet laten eerst nog haar hak 
triomfantelijk op de nek van de onderworpene te planten, –  zij moet van de overwinning genieten; terwijl de ene 
man tegenover de andere zich in zo’n geval voor zijn gelijk pleegt te schamen. Want de man is het overwinnen 
gewend, voor de vrouw is het een uitzondering. (VM, 291)” 
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78 “De dieren denken anders over de vrouwen dan de mensen; voor hen is het wijfje het productieve wezen. 
Vaderliefde komt bij hen niet voor, maar wel zoiets als liefde voor de kinderen van een geliefde en gewenning 
aan hen. (FW, 72)” 
79 Niels Helsloot stelt in Nietzsche als vriend het volgende: “Geloof is vrouwelijk, overtuiging manlijk. 
(Helsloot, p. 220)”  Onze lezing van Nietzsche toont aan dat dit dus incorrect is. Dit wil echter niet zeggen dat 
Helsloot ‘man en vrouw’ bij Nietzsche (voor het overige) verkeerd weergeeft. 
80 Het artikel van Derrida heeft me enorm geboeid – en nog steeds. Dit is de reden waarom ik er bewust voor 
gekozen heb zijn boek over Nietzsche niet te lezen. Ik had geen zin om dit snel te moeten lezen. Als het boek, 
zoals ik verwacht, rijker is aan inhoud dan zijn artikel loop ik het risico om nog veel meer mis te lopen dan ik in 
zijn artikel al ben misgelopen. Derrida’s boek over Nietzsche vereist tijd om bestudeerd te worden. Aangezien ik 
deze niet over had, verkies ik het om het boek later te lezen.  
81 Ik maak dus geen onderscheid tussen waarheid als man en de vrouw als afstand, zoals Derrida in het citaat 
doet. Ik betwijfel of dit onderscheid uiteindelijk gerechtvaardigd is. Zoals we hebben aangetoond zal de vrouw 
de rol van waarheid innemen, en niet de man. Ook denk ik dat Nietzsche in Hoe de ware wereld ten slotte een 
fabel werd geen onderscheid aanbrengt tussen ‘waarheid’ en ‘Idee’. Dat hoofdstuk wil in de eerste plaats de 
evolutie van een dwaling weergeven, zoals de ondertitel het zegt; van hoe men naar de wereld keek. Nietzsche 
geeft een evolutie weer van 1. Plato, 2. Christendom, 3. Kant (transcendentalisme), 4. positivisme, 5. realisme 
(zoals van Russell of Moore) 5. Nietzsche. Dit hoofdstuk van GD zullen we in JGB verder behandelen, omdat 
Nietzsche hier zijn idee om de wereld te benaderen als graden van schijn (of waarheid) uit de doeken zal doen. 
82 De Nederlandse vertaling gebruikt ‘stremsel’, wat naar mijn mening te passief is, aangezien in het Duits 
concrezeren staat. 
83 Merk op dat Nietzsche gebruikt maakt van ‘de staat is dood’ als consequentie van een beweging  waarbij de 
Isissluier van de staat afgenomen kan worden (MAI, 472). Wanneer Nietzsche de ‘dood van God’ proclameert 
doet hij dit op analoge wijze. ‘Wij hebben hem vermoord’ wil immers zeggen dat het een consequentie is van de 
wil tot weten. Meer nauwkeuriger; het is een gevolg van de morele scepsis die het christendom zelf aanspoorde. 
De overijlde en maniakale aandacht die de ‘God is dood’-thematiek in het Nietzsche onderzoek heeft verkregen 
heeft me altijd met verstomming geslagen. De overaandacht dat aforisme 125 van FW steeds genoten heeft, lijkt 
me daarom eerder een veelzeggende aanduiding over de opvattingen van de onderzoekers te zijn, dan over de 
opvattingen van Nietzsche zelf 
84 “ Omdat de gebondenheid der geesten afneemt, is zonder twijfel ook de zedelijkheid (het overgeërfde, 
overgeleverde, instinct-achtige handelen volgens morele gevoelens) op zijn retour [...]. (WS, 212)” 
85 “De mensheid gebruikt de individuen nietsontziend als materiaal voor het stoken van haar grote machines. 
[W]aartoe dienen dan de machines, als alle individuen (dat wil zeggen, de mensheid) alleen maar de functie 
hebben ze draaiende te houden? Machines die zelf hun eigen doel zijn, –  is dat de humana commedia? 
(MAI, 585)”  
86 “Maar eigenlijk wilde men gelijk krijgen, omdat men dacht gelijk te moeten hebben. Zich van zijn geloof te 
laten beroven, betekende misschien de eeuwige zaligheid in twijfel […] trekken. (MAI, 630)”  
87 Ik ga dus niet akkoord met wat Deleuze allemaal over het nomadisme bij Nietzsche verteld. “But if Nietzsche 
does not belong to philosophy, it is perhaps because he was the first to conceive of another kind of discourse, as 
counter-philosophy. This discourse is above all nomadic; its statements can be conceived as the products of a 
mobile war machine and not the utterances of a rational, administrative machinery, whose philosophers would 
be bureaucrats of pure reason. It is perhaps in this sense that Nietzsche announces the advent of a new politics 
that begins with him (which Klossowski calls a plot against his own class). (Deleuze, p. 149)” Richard Schacht 
maakt terecht duidelijk in Nietzsche’s kind of philosophy dat Nietzsche helemaal niet, zoals Deleuze meent, een 
tegenfilosofie vormt “This is why, in my view, he does not mark the end of philosophy, but rather its coming of 
age. And this is also why what he offers us is indeed a prelude to a philosophy of the future. (Schacht, p. 178)” 
Ik betwijfel zelfs ten zeerste Deleuzes bijdrage tot het Nietzsche-onderzoek. Deleuze corporeert zijn eigen 
filosofie zo sterk in zijn lezen van Nietzsche dat dit het Nietzsche-onderzoek overstijgt. Ook meen ik Deleuze 
verantwoordelijk te mogen stellen voor de zogeheten oppositie tussen Nietzsche en Hegel. We hebben 
aangetoond (en zullen dit in het voorwoord van M verder doen) dat er een sterke band is tussen Nietzsche en 
Hegel. Dit wil zeker niet zeggen dat Nietzsche akkoord gaat met Hegels filosofie – deze is voor hem nog steeds 
een metafysica. Maar de relatie tussen Hegel en Nietzsche is zeker niet een die bij voorbaat onmogelijk of 
onverzoenbaar is.  
88 “Es ist nach Art der unwissenschaftlichen Menschen, irgend eine Erklärung einer Sache keiner vorzuziehn, sie 
wollen von der Enthaltung nichts wissen. (KSA 8.455)” 
89 Ik ga dus niet akkoord met het artikel Love and judgement: Nietzsche’s dilemma van L.P. Thiele. Ten eerste 
omdat hij oordelen als een karakteristiek van het Dionysische weergeeft. Dit gaat volledig in tegen wat we i.v.m. 
met niet-oordelen al aangetoond hebben (en aangaande het amor fati nog zullen aantonen). We zullen immers 
poneren liefde in ‘liefde tot het lot’ in de betekenis van niet-oordelen gebruikt wordt (cf. de bespreking van het 



  133 

                                                                                                                                                        
vierde boek van FW – 6.4.). “‘Dionysus is a judge – Have I been understood?’ (Thiele, p. 88)” Thiele haalt dit 
citaat aan, maar geeft er geen referentie bij – ik moest iets dergelijks eens proberen in deze scriptie! De auteur 
van dit artikel is terecht de mening aangedaan dat er in Nietzsches filosofie een band is tussen liefde en 
oordelen. “I argue that for Nietzsche love and judgement were interdependent faculties.An analysis of their 
dynamics goes to the core of Nietzsche’s understanding of the human condition. (p. 88)” 
Dionysus echter als een rechter of beoordelaar [judge] weergeven berust op een misvatting; dat hij daarenboven 
ook de indruk geeft dat Nietzsche deze mening zelf aanhangt – door de indruk van citeren op te wekken – maakt 
de situatie voor de Nietzsche-lezer en -onderzoeker alleen maar nadeliger. Ten tweede wijs ik dit artikel af 
omdat Thiele ‘liefde’ op een te systematische wijze behandelt. Hij creëert zo de illusie dat Nietzsche ‘liefde’ als 
één concept ter hand nam met duidelijk omlijnde betekenissen – zoals bijvoorbeeld het Apollinische of het 
Dionysische mooi omlijnde concepten vormen. Thiele specificeert nergens dat Nietzsche ‘liefde’ in meerdere 
betekenissen gebruikt. Integendeel behandelt hij verschillende betekenissen, alsof ze slechts elk een component 
zijn van de betekenis van liefde bij Nietzsche. Hij springt, als betekenisidentificatie van liefde, dus van 
wreedheid, naar medelijden, naar zelfbedrog en uiteindelijk naar liefde als kracht tot affirmatie van het leven. 
Naar mijn mening behandelt Thiele het thema van liefde en oordelen – dat eigenlijk liefde en niet-oordelen zou 
moeten zijn – op dergelijke wijze omdat hij dan weer, zoals zovele onderzoekers, een paradox kan waarnemen:    
“We are confronted with a paradox. The lover negates and affirms. (Thiele, p. 93)” Ik meen echter dat Thiele 
zich hier niet van bewust was – moest hij zijn artikel wel zo doelbewust vorm gegeven hebben dan is het immers 
pure fraude. Aan de basis van zijn misvatting ligt namelijk het misbegrijpen van wat de tweede doelstelling van 
deze scriptie is. De idee van ‘overvloed tegen tekort’ wordt door hem onterecht als een pluralistische heuristiek 
opgevat: “What has been called a dualism in Nietzsche’s work appears contrary to his disavowal of absolute 
opposites and transcendent categories. It is, in fact, better labelled a pluralism. The hard and fast dichotomy of 
decadence or growth, strength or weakness, noble or plebeian, good or bad is a heuristic device which allows 
one to talk about a virtual infinity of ranks, orders, and spiritual regimes (cf. M 1-422 and KGB, 3-8-1883). 
(Thiele, p. 99, 100)” Vanuit deze optiek zegt hij dat Nietzsche een predestinatieleer aanhangt, zodat hij 
Nietzsches zogeheten ‘elitair aristocratisme’ kan afwijzen. “His retreat to a belief in predestination appears as a 
desperate attempt to escapethe uncertainty and ambiguity of existence through the adoption of a 
faciledichotomization of mankind. Nietzsche, who knew of the inexhaustible multiplicity of the regimes of the 
soul and who claimed that freedom from the belief in opposites was the mark of an elevated spirit, betrayed his 
intellectual integrity. And it would seem that this betrayal may be attributed to Nietzsche’s own incapacity for 
the love he himself deemed necessary for the full affirmation of life. (Thiele, p. 104)” Dit is, zoals we meer in 
detail zullen aantonen, onterecht. De idee van overvloed tegenover ressentiment blijft doorheen heel Nietzsches 
filosofie in deze oppositionele vorm aanwezig en wordt nooit een ‘heuristisch pluralisme’. Het is als thema in 
GT al aanwezig als ‘levensbevestigend tegen levensontkennend’. Het levensbevestigende kenmerkt zich door 
overvloed en het levensontkennende door tekort.  
90 De mogelijke christelijke inspiratie van het niet-oordelen zou onderzocht moeten worden. Dat deze inspiratie 
er wel degelijk zal zijn, kunnen we ook opmerken in Nietzsches veelvuldige gebruik van ‘woestijn’ telkenmale 
hij het over eenzaamheid of persoonlijke ontwikkeling heeft. 
91 Ook M, 149 is illustratief voor het gebruik van liefde in de betekenis waarin we het hier uitwerkten. 
92 Nietzsche specificeert zijn gedachten natuurlijk verder en verder in dit tweede deel – cf. (VM, 98). Vanuit 
onze optiek valt er echter niet veel te rapen, waardoor we de meeste aforismen die voor ons bruikbaar waren 
mee hebben verwerkt in de bespreking van het eerste deel van MA, of in de bespreking van andere boeken. Dit 
laatste vormt de reden waarom ik WS niet apart behandel. 
93 Bijvoorbeeld VM 12 en VM 17. 
94 Op zich is dit niet problematisch omdat het Dionysische zich als het subjectloze laat definiëren. Het unieke aan 
de Grieken was het Apollinische. Nietzsche behoudt in MAII dus het idee van maat, in het concept van het 
Apollinische, en geeft het subjectloze niveau afwisselend weer aan de hand van het Aziatische of Eros. Het 
romantisch postulaat van GT mag men dus niet misverstaan alsof dit wil zeggen dat het Dionysische aan de 
Grieken uniek was. Dit werd het pas omdat de Grieken het door het Apollinische beleefden. Het onderscheid van 
een Griekse barbaar en een gewone barbaar werd in GT immers aangebracht als postulaat, om de aanwezigheid 
van het Apollinische bij de Grieken te kunnen verklaren. Onze omschrijving van het Dionysische in GT lijkt dus 
correct, aangezien Nietzsche in MAII het Dionysische laat vallen, in de hoop op dergelijke wijze misschien aan 
het romantisch postulaat te ontsnappen. Hij brengt hier dus de idee van vergeestelijking (het Apollinische) naar 
voren en opposseert dit aan het subjectloze niveau. 
95 Nietzsche gebruikt Eros eerder al in fragment 95 van VM. Hier gebruikt hij het vooral in de betekenis van 
seksualiteit – meen ik alleszins – en in relatie met liefde.  
96 Ik daag iedereen uit die meent in GT alleen maar een esthetica te zien, om op zijn minst een even sterk 
verband aan te tonen tussen deze aforismen in VM en GT, zoals wij hier (al is het nog rudimentair) gedaan  
hebben.  
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5. Morgenrood (M)                               
 

M kent als boek twee zijden. Aan de ene kant is het een boek vol levenswijsheden en -

oefeningen, waardoor men het boek het best tijdens het wandelen kan lezen om af en toe een 

aforisme tot zich nemen. Het merendeel van dit boek omvat datgene wat in de derde pool 

besproken hoeft te worden. Het grootste deel van M ontsnapt ons dus, omdat het buiten ons 

onderzoeksdomein valt. De andere kant is die van de “veldtocht tegen de moraal. (EH, 

Morgenrood, 1)” Zoals we in MA gezien hebben vat Nietzsche de moraal op als dat wat de 

maatschappij in stand houdt:1  

 
“De oorsprong van de zede kan herleid worden tot twee gedachten: ‘de gemeenschap is meer 
waard dan het individu’ en ‘het duurzame voordeel moet worden verkozen boven het 
vluchtige’; waaruit geconcludeerd kan worden dat het duurzame voordeel van de 
gemeenschap per se boven het voordeel van het individu, met name boven diens kortstondige 
welbevinden, maar ook boven zijn duurzame voordeel en zelfs boven zijn voortleven gesteld 
dient te worden. […] [D]e zede en de zedelijkheid: die alleen maar de gevoeligheid is voor het 
totaal van alle zeden volgens welke men leeft en opgevoed werd –let wel, niet opgevoed als 
individu, maar als lid van het geheel, als tot de meerderheid behorend nummer. – Zo gebeurt 
het voortdurend, dat het individu zichzelf met behulp van zijn zedelijkheid overstemt. (VM, 
89)”2  
 

5.1. Voorwoord                   

 

In het voorwoord van M, dat wederom in 1886 geschreven is, kan Nietzsche zich dus 

volgende uitspraak veroorloven: “Er is tot dusver het slechtst nagedacht over goed en kwaad: 

het is altijd een te gevaarlijke kwestie geweest.[…] [D]e moraal als probleem, als 

problematisch te willen opvatten: hoe nu? Was dat niet–is dat niet–immoreel? (M, 

voorwoord, 3)” De moraal gezien als een instrument tot het kweken en drillen van 

gehoorzame (mede)burgers heeft volgens Nietzsche alle filosofen verleid: “De moraal heeft 

zich nu eenmaal van oudsher, zolang er op aarde geredeneerd en overreed is, opgeworpen als 

de grootste meesteres van de verleiding–en wat ons filosofen betreft als de eigenlijke Circe 

van de filosofen. (M, voorwoord, 3)” Alle filosofen, vanaf Plato, hebben zich door haar 

aangename geur laten verleiden. ‘Zijn al die filosofische constructies dus voor niets 

geweest?’, vraagt Nietzsche zich af. Ook Kant stelde zich een soortgelijke vraag; maar zijn 

antwoord; dat al die filosofen verzuimden aan een kritiek van het fundament, een kritiek van 

de gehele rede, wijst Nietzsche af. In MA hing Nietzsche dit afwijzen ook al aan, hoewel niet 

expliciet voor de moraal. Ze vond haar plaats nog in het grotere geheel van elkaar 
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afwisselende kennismethoden; van verouderde naar de hedendaags beste: “Is het mogelijk dat 

zelfs Kant met dit oogmerk gebruikt kan worden? of zelfs dat hij, overeenkomstig zijn 

beruchte uitspraak, iets dergelijks, althans tijdelijk, gewild heeft: de weg vrij te maken voor 

het geloof, door de kennis haar grenzen te wijzen? (VM, 27)” Het vormt echt geen 

ongerijmdheid om hierin al een verwijzing naar Kants moraal te zien. Nietzsche bekritiseert 

Kant dat hij, met zijn project om de grenzen van de rede aan te duiden, heimelijk de moraal – 

lees: het christelijk geloof – wou redden en langs een achterdeurtje weer binnensmokkelen.3 

“Het juiste antwoord zou eerder zijn geweest dat alle filosofen gebouwd hebben onder de 

verlokkingen van de moraal, ook Kant–dat zij slechts in schijn uit waren op zekerheid, op 

‘waarheid’, maar in feite op ‘majesteitelijke zedelijke bouwwerken’, om ons andermaal te 

bedienen van de onschuldige taal van Kant […]. (M, voorwoord, 3)”  

 

5.1.1. Kant en Rousseau 

 
Nietzsche noemt Kant dus een echte zoon van zijn eeuw … een eeuw die hij de eeuw van 

de dweperij noemt. Ik meen dat Nietzsche hier op de periode van de preromatiek doelt en dus 

niet de Verlichting – zoals we zouden verwachten bij de naam Kant.4 Aanwijzingen hiervoor 

vinden we in (M, 197):  

 
“Laat men maar eens een schatting maken van de bijdrage die Duitsers uit de eerste helft van 
deze eeuw met hun geestelijke arbeid aan de algemene cultuur geleverd hebben, en laat men 
dan eerst de Duitse filosofen nemen: zij zijn tot de eerste en oudste trap van speculatie 
teruggegaan, want zij vonden voldoening bij begrippen in plaats van bij verklaringen, zoals 
de denkers van dromerige tijden, –een voorwetenschappelijk soort filosofie werd door hen 
weer nieuw leven ingeblazen. Ten tweede de Duitse historici en romartici: hun algemene 
inspanning was erop gericht oudere, primitieve vormen van gewaarwording en met name het 
christendom, de volksziel, de volkssage […] tot aanzien te brengen. (M, 197)”5 
 
Een tweede reden waarom ik meen dat Nietzsche Kant bij de preromantiek onderbrengt, is 

omdat hij aan Kants zijde Rousseau – de tarantula van de moraal waar Kant door gebeten 

was6 –, doet plaatsnemen. Ook in MA merken we al sterk verzet op bij Nietzsche tegen al wat 

met Rousseau te maken heeft. Herinner het feit dat Nietzsche het gevaarlijke aan het 

vooruitgangsideaal ziet als een Romantische toevoeging: dit ‘gevaarlijke aspect’ hoort in 

Nietzsches visie dus niet tot het project van de Verlichting. Hij geeft vervolgens Rousseau 

aan als de luide spreekbuis voor deze continue rebellerende houding:  

 
“Niet de gematigde, tot ordenen, reinigen en wijzigen overhellende natuur van Voltaire, maar 
de gepassioneerde dwaasheden en halve leugens van Rousseau hebben de optimistische geest 
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van revolutie wakker geroepen, waartegen ík roep: ‘Ecrasez l’infâme!’ Deze heeft de geest 
van verlichting en progressieve ontwikkeling voor lange tijd verjaagd: laten we zien – 
iedereen bij zichzelf – of het mogelijk is hem weer terug te roepen! (MAI, 463)” 
 
Niettemin is het vooral tegen Rousseau zijn mensbeeld dat Nietzsche ageert. “In deze 

gevaarlijke dromen klinkt het bijgeloof van Rousseau nog na, dat in een oorspronkelijke, 

maar als het ware bedolven goedheid van de menselijke natuur gelooft en de culturele 

instituties in samenleving, staat en opvoeding de hele schuld van die bedelving geeft. (MAI, 

463)” Wanneer we weten dat Nietzsche een civilisatieproces aanhangt is dit niet zo 

verrassend. Rousseau zijn mensbeeld vormt immers de uiterste tegenpool van dat van 

Nietzsche.  Rousseau geeft de mens immers weer als een wezen dat van nature goed is. 

Wanneer de mens nog één met de natuur was, was de mens goed. Vanaf beschaving optreedt 

verderft de mens. Beschaving krijgt bij Rousseau dus een morele bijklank. Daarentegen is in 

Nietzsches filosofie de mens, wanneer hij nog in eenheid met de natuur leeft, evenwaardig 

aan een dier. De mens leeft dan in een wereld waar van ‘goed’ geen sprake kan zijn. Vanaf 

beschaving optreedt mogen we eigenlijk pas van ‘mens’ spreken. Beschaving wordt door 

Nietzsche dus niet bij voorbaat positief of negatief gewaardeerd; we gaan nu eenmaal 

allemaal voort. Voor Nietzsche vormt het civilisatieproces een natuurkundig proces, wat 

inhoudt dat het geen moreel fenomeen is.  

 
“Verlies aan substantie, verzet tegen de natuurlijke instincten, ‘onzelfzuchtigheid’ in één 
woord – dat heette tot nu toe moraal ... Met Morgenröthe heb ik een begin gemaakt met de 
strijd tegen de zelfverloocheningsmoraal. – (EH, Morgenrood, 2)” 
 

5.1.2. Hegel 

 
Een ander gewichtig punt in dit voorwoord is dat we hier het belang van Hegel voor de 

genealogische methode sterker kunnen benadrukken. Nietzsche zegt dat er een mogelijkheid 

tot waarheid schuilt achter Hegels dialectische principe “waarmee in zijn tijd Hegel de Duitse 

geest heeft doen zegevieren over Europa –‘de tegenspraak beweegt de wereld, alle dingen 

zijn met zichzelf in tegenspraak’ –: wij zijn nu eenmaal, tot in de logica toe, pessimisten. (M, 

voorwoord, 3)” Het is een resultaat van het pessimisme waar de Duitsers zich door 

kenmerken. Het is een plebejisch pessimisme dat zich door twijfel en scepsis kenmerkt. Het 

best valt ze als volgt weer te geven: “‘Als men door de rede kon bevatten hoe God, die zoveel 

toorn en boosheid laat zien, genadig en rechtvaardig kan zijn, waar zou men het geloof dan 

voor nodig hebben?’ (M, voorwoord, 3)” Een exponent van dit Duitse pessimisme is dus 

Hegel. Hij heeft immers het worden mogelijk gemaakt (cf. FW, 357) in een denkwereld waar 
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het vooroordeel van de metafysici (cf. JGB, 2) heerste. Nietzsche besluit in dit voorwoord 

echter dat dit niet de laatste stap van dit Duitse pessimisme mag zijn; want we zien hierin 

slechts de mogelijkheid tot waarheid. De finale consequentie van dit pessimisme moet nog 

doorgedacht worden. Haar twijfelen geeft nog blijk van één postulaat dat haar grondt: het 

vertrouwen in de rede. “Maar niet de logische waardeoordelen zijn de onderste en 

fundamenteelste waartoe de moed van onze argwaan kan afdalen: het vertrouwen op de 

rede, waarmee de geldigheid van deze oordelen staat of valt, is, als vertrouwen, een moreel 

fenomeen… (M, voorwoord, 3)”  

 
“Misschien moet het Duitse pessimisme zijn laatste stap nog zetten? Misschien moet het nog 
een keer op schrikwekkende wijze zijn credo en zijn absurdum naast elkaar zetten? En 
wanneer dit boek tot in de moraal toe, tot voorbij het vertrouwen in de moraal pessimistisch 
is,–zou het dan niet juist daardoor een Duits boek zijn? Want het voert inderdaad een 
tegenspraak ten tonele en is daar ook niet bang voor: door deze manoeuvre wordt het 
vertrouwen in de moraal opgezegd– en waarom? Uit moraliteit! (M, voorwoord, 4)” 
 
De slimmerik die meent dat Nietzsche zich hier weer eens tegenspreekt – en hoeveel 

slimmeriken zijn er zo al niet opgestaan ? – moet ik even vingerwijzen, omdat hij vergeet dat 

Nietzsche een civilisatieproces aanhangt. Wanneer de moraal zichzelf opheft, en Nietzsche de 

moraal afwijst uit moraliteit, dan is dit dus een gevolg van het opmerken van een 

civilisatieproces. Het is namelijk hetzelfde procédé dat leidde tot Nietzsches stellen van de 

‘dood van de staat’ en de ‘dood van God’; het houdt telkenmale een opheffing van binnenuit 

in, als gevolg van een toenemende evolutie. Overeenkomstig begrijpen we nu ten volle 

waarom Nietzsche GT té Hegeliaans vond en zich geen bloed, zweet en tranen troostte om 

zich van dit Hegelianisme te zuiveren. Aan de basis van zijn zoektocht naar zijn methode van 

de geschiedenis, ligt misschien wel de wil om dit idee van ‘zelfopheffing van binnenuit’ te 

kunnen weergeven – zonder vervolgens met Hegeliaanse problemen als een ‘zich(zelf) 

bewust worden van de Geist’ e.d. opgezadeld te zitten. Zoals we reeds opgemerkt hebben 

ontwaardt Nietzsche aan het ‘historisch besef’ het voorkomen van een nieuwe deugd, 

namelijk de Redlichkeit. Op deze wijze moeten we bovenstaand citaat dus benaderen, want 

het vertrouwen in de moraliteit wordt opgezegd “[u]it moraliteit! (M, Voorwoord, 4)” – wat 

hier gelijkstaat aan immoraliteit.  

 
“Of hoe moeten wij het anders noemen, wat in die tegenspraak–in ons–tot uitdrukking komt? 
want wij zouden overeenkomstig onze smaak aan bescheidener woorden de voorkeur geven. 
Maar het lijdt geen twijfel, ook wij worden nog aangesproken dooreen ‘gij zult’, ook wij 
gehoorzamen nog aan een strenge wet boven ons,–en dit is de laatste moraal, die zich ook aan 
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ons nog laat horen, volgens welke ook wij nog leven, zo ergens, dan toch hier zijn ook wij 
nog mensen van het geweten [...] (M, voorwoord, 4)”  
 
Het is dit historisch besef dat ertoe oproept – meer precies; de Redlichkeit (het intellectuele 

geweten). We zien dat Nietzsche zich dus letterlijk in de lijn van Hegel plaatst als een verdere 

stap van Hegels geschiedenisbenadering, waarbij Nietzsche en soortelijk geaarden, de laatste 

afstammelingen zijn van dat Duitse pessimisme dat zich in Hegel manifesteerde. Zij zijn de 

laatsten; waarbij de stap die ze zetten een zal zijn van kracht zodat het geloof aan de moraal 

opgeheven wordt.  

 
“[A]lleen als mensen met dit geweten voelen wij ons nog verwant met de Duitse 
rechtschapenheid en vroomheid van millennia, zij het ook als de twijfelachtigste en laatste 
afstammelingen ervan, wij immoralisten, wij goddelozen van vandaag, ja in bepaald opzicht 
als de erfgenamen ervan, als voltrekkers van hun eigenlijke wil, een pessimistische wil, zoals 
gezegd, die niet bang is zichzelf te ontkennen, omdat hij met plezier ontkent! In ons voltrekt, 
als jullie een formule willen, –de zelfopheffing van de moraal. – (M, voorwoord, 4)” 
 

5.2. Eerste boek: Voltooiing van het civilisatieproces  
 

Na de opgemerkte verwantschap tussen Hegel en Nietzsche wordt M niet zomaar met een 

willekeurig fragment begonnen; het is beredeneerd geplaatst en noemt ‘Redelijkheid 

achteraf’.  “Klinkt niet bijna elke nauwkeurige ontstaansgeschiedenis paradoxaal en 

schandelijk voor het gevoel? Spreekt de goede historicus eigenlijk niet voortdurend tegen? 

(M, 1)” Wat Nietzsche dus met paradoxaal en schandelijk voor het gevoel bedoelt, slaat op 

wat we zonet besproken hebben aan het einde van de bespreking van het voorwoord. Dat M 

dus qua gedachtegoed in de lijn van MA ligt, merken we al op in dit eerste aforisme, omdat 

Nietzsche de gewenning zal aanduiden, als datgene dat zorgt voor ons paradoxale voelen, bij 

het lezen van de woorden van een goed historicus. Dit komt door het civilisatieproces:7 “Alle 

dingen die een lang leven hebben, raken gaandeweg zo met rede doordrenkt, dat hun afkomst 

uit de redeloosheid daardoor onwaarschijnlijk wordt. (M, 1)” Nietzsche zal doordat hij het 

fenomeen ‘moraal’ beter onder de loep neemt, aansluitend in staat zijn om het mechanisme 

van zijn civilisatieproces te preciseren. 

 
“Vergeleken met de levenswijze van hele millennia van de mensheid leven wij mensen van 
tegenwoordig in een zeer onzedelijke tijd: de macht van de zede is ongelooflijk ver afgezwakt 
en het gevoel voor zedelijkheid zo verfijnd en op een hoger plan gebracht dat het evengoed 
als vervluchtigd bestempeld kan worden. (M, 9)” Ook wanneer hij met zijn bespreking van de 
moraal aanvangt, heeft hij het, zoals in (1) en het voorwoord, over het feit dat de inzichten 
over het ontstaan van de moraal moeilijk te verwoorden en naar voren te brengen zijn, omdat 
deze woorden grof klinken.8 
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 “[O]mdat ze grof klinken! Of omdat ze lastering van de zedelijkheid lijken! Zo bijvoorbeeld 
meteen al de voornaamste stelling: zedelijkheid is niets anders (dus met name niet meer!) dan 
gehoorzaamheid aan zeden, van welke aard die ook mogen zijn; zeden echter zijn de. 
traditionele manieren vanhandelen en waarderen. In zaken waarin geen traditie de scepter 
zwaait, bestaat geen zedelijkheid; en hoe minder het leven door traditie bepaald wordt, des te 
kleiner wordt het bereik van de zedelijkheid. (M, 9)” 
 

M breidt de definitie van wat moraal is, dus uit met de begrippen van zede en zedelijkheid. 

Nietzsche preciseert de zeden als traditionele manieren van handelingen. Hij karakteriseert 

zodanig de moraal dus ook als traditie: “Wat is de traditie? Een hogere autoriteit die men 

gehoorzaamt, niet omdat zij ons gebiedt wat voor ons van nut is, maar omdat zij gebiedt. (M, 

9)” Wat houdt dan de nadere omschrijving van zede en zedelijkheid in? “De zede 

representeert de ervaringen van mensen uit het verleden aangaande het vermeend nuttige en 

schadelijke [...] (M, 19)” Daarentegen heeft het gevoel voor de zede (zedelijkheid) “geen 

betrekking op die ervaringen als  zodanig, maar op de ouderdom, de heiligheid, het 

indiscutabel zijn van de zede. En hierdoor heeft dit gevoel een negatieve uitwerking op het 

opdoen van nieuwe ervaringen en het corrigeren van de zeden: dat wil zeggen, de 

zedelijkheid heeft een negatieve uitwerking op het ontstaan van nieuwe en betere zeden: zij 

werkt afstompend. (M, 19)” 

 
Nu zijn we aanbeland bij de finale omlijning van Nietzsches evolutieidee. Als we MA even 

terug in herinnering brengen, dan merkten we hier al aforismen op waar Nietzsche de moraal 

aanduidt als datgene wat de mens mens maakt en hem in staat stelt het louter dierlijke te 

overstijgen – cf. Uber-Tier.9 Aansluitend op zijn nauwkeuriger duiden van wat de zede is, 

stelt Nietzsche zich de vraag welk nut bepaalde belachelijke en duidelijk overbodige zedelijke 

voorschriften  hebben. Het nut hiervan is dat de zede steeds nabij is, zodat de dwang van de 

zede steeds in het bewustzijn wordt gehouden. Dit noemt Nietzsche de eerste stelling van de 

civilisatie! 

 
“[D]e onophoudelijke dwang om zeden te betrachten, voortdurend in het bewustzijn levend 
houden: ter bekrachtiging van de grote stelling waarmee de civilisatie begint: elke zede is 
beter dan geen zede. (M, 16)”  
 
Dwang en bewustzijn vormen elks dus een essentiële component van het civilisatieproces. 

Vanuit deze twee componenten geraakt Nietzsche naar het idee van macht. Dit doet hij door 

in aforisme 18 de wreedheid te bespreken. “In het handelen van de wreedaard vindt de 

gemeente verkwikking, zij zet daarbij voor één keer de somberheid van de voortdurende 
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angst en voorzichtigheid van zich af. De wreedheid behoort tot de oudste  feestvreugde van 

de mensheid. (M, 18)” Wreedheid is een feestvreugde, omdat het een ontsnapping is aan de 

dwang.   

 
“Want de wreedaard geniet van de opperste prikkeling van het machtsgevoel. (M, 18)” Het 

gebruik van lust in MA heeft dus plaats moeten ruimen voor macht. Dat Nietzsche dit in een 

civilisatieproces plaatst merken we verder in het aforisme:  

 
“Niets werd duurder betaald dan het beetje menselijke rede en vrijheidsgevoel waarop we 
tegenwoordig zo trots zijn. Deze trots echter is het, die het ons thans vrijwel onmogelijk 
maakt mee te voelen met die onmetelijke era’s van de ‘zedelijkheid der zede’ die aan de 
‘wereldgeschiedenis’ voorafgaan, als de werkelijke en beslissende hoofdgeschiedenis die het 
karakter der mensheid heeft vastgelegd […]. (M, 18)”  
 
Aansluitend bespreekt Nietzsche de verfijnde wreedheid. “[D]e moraliteit van de 

onderscheiding [is] in laatste instantie het genoegen […] in verfijnde wreedheid. (M, 30)” 

Dit is een moraliteit die volledig berust op de drift van het onderscheiden. Een illustratie 

hiervan vormt de non: “De kuisheid van de non: met wat voor bestraffende ogen kijkt zij 

vrouwen die op een andere manier leven aan! Hoeveel wraaklust schuilt er niet in deze blik! 

(M, 30)”10 Deze ‘drift van het onderscheiden’ is een christelijke deugd die de deugd van de 

Oudheid – het toneelspelen – op deze manier een halt toeriep. Dit is voor ons niet van zulk 

een belang – de problematiek van de toneelspeler bespreken we trouwens in FW (cf. 8.2). 

Wat wel voor ons van belang is, is het einde van dit aforisme, omdat Nietzsche hier zegt dat 

gevoelens erfelijk zijn, en gedachten niet. “Want wanneer de gewoonte van enig gedrag dat 

ter onderscheiding dient erfelijk is, dan wordt toch de bijgedachte niet mee geërfd (alleen 

gevoelens zijn erfelijk, gedachten niet): en gesteld dat zij er door de opvoeding niet 

opnieuw bijgevoegd wordt, zit er reeds in de tweede generatie geen lust in de wreedheid meer 

bij: maar enkel lust in de gewoonte als zodanig. Deze lust echter is de eerste trap van het 

‘goede’. (M, 30)”  

 

In MA vonden we als beste specificering van het mechanisme van de geschiedenis dat 

Leidenschaften (hartstochten) tot meningen leiden, welke op hun beurt tot overtuigingen 

verstarren (cf. 4.10.2.). Bovenstaande is hier dus mee in overeenstemming en is er tevens een 

precisering van. Gedachten zijn niet, erfelijk waardoor ze door opvoeding voortgezet 

behoeven te worden. Gevoelens zijn erfelijk, maar hoe verklaart Nietzsche dan dat het 

gevoelsleven door gewenning uitgebreid kan worden? Nietzsche zegt dat gevoelens zelf niets 
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oorspronkelijks zijn: gevoelens zijn eigenlijk maar oordelen en waarderingen die wij in de 

vorm van gevoelens overgeërfd hebben:  

 
“[G]evoelens zijn niets uiteindelijks, oorspronkelijks, achter de gevoelens staan oordelen en 
waarderingen, die wij in de vorm van gevoelens (voorkeuren, antipathieën) hebben geërfd. De 
inspiratie, die uit het gevoel ontspringt, is het kleinkind van een oordeel –dat dikwijls fout is! 
–en in elk geval niet van je eigen oordeel! Op het eigen gevoel vertrouwen–dat betekent aan 
zijn grootvader en groomoeder en hun grootouders meer gehoor schenken dan aan de goden 
in ons: aan onze rede en aan onze ervaring. (M, 35)”  
 
Gevoelens zijn dus gesedimenteerde11 oordelen en waarderingen. Door opvoeding brengt men 

oordelen en waarderingen over, zodat deze geïnterioriseerd worden en zich tot gevoelens 

omvormen; zo worden deze erfelijk. Dit zien we duidelijk naar voren komen wanneer 

Nietzsche ons wijst op het verschil dat er is tussen deze morele gevoelens en de morele 

begrippen. “In zoverre is de geschiedenis van de morele gevoelens een heel andere dan de 

geschiedenis van de morele begrippen. Eerstgenoemde zijn van kracht voor de handeling, 

laatstgenoende vooral na de handeling, met het oog op de dwingende noodzaak er een oordeel 

over uit te spreken. (M, 34)” Als kind doet men de volwassenen immers na,12 zodat, wanneer 

men volwassen is, en vol zit met verworven en bijgebrachte affecten, de persoon aanvangt 

met over zijn handelingen te reflecteren om deze te rechtvaardigen met motiveringen – of net 

niet.  

 
“Blijkbaar worden morele gevoelens zo overgedragen dat kinderen bij volwassenen sterke 
voorkeuren voor en antipathieën tegen bepaalde handelingen waarnemen, en dat zij als 
geboren apen deze neigingen en antipathieën nadoen; in het latere leven, als zij merken vol te 
zitten met deze aangeleerde en veelvuldig beproefde affecten, beschouwen ze een ‘waarom’, 
een soort motivering achteraf, dat bedoelde voorkeuren en anthipathieën gerechtvaardigd zijn, 
als een kwestie van fatsoen. Maar deze ‘motiveringen’ hebben noch met de herkomst, noch 
met de mate van het gevoel iets te maken: men schikt zich gewoon naar de regel, dat men als 
redelijk wezen redenen dient te hebben voor zijn voor en tegen, en wel aanwijsbare en 
aannemelijke redenen. (M, 34)”  
 
Opvoeding zorgt dus voor een dwang in het bewustzijn totdat gewenning aan bepaalde zaken 

zich voordoet: dan bekomen we sedimentering tot gevoelens, welke erfelijk zijn.13 Het 

expliciete bewijs vormt uiteindelijk (201) – men vergeve mijn sprong over twee hoofdstukken 

– waar Nietzsche het over bewustzijn van de macht heeft betreffende de stilering van 

gedragingen, welke een typevoorbeeld van een civilisatieproces zijn: 

 
“De gedragingen van de voorname wereld drukken uit dat in haar ledematen voortdurend het 
bewustzijn van macht zijn bekoorlijk spel speelt. Zo laat iemand met adellijke 
omgangsvormen, man of vrouw, zich niet graag volkomen uitgeput in zijn stoel vallen, hij 
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vermijdt het, waar iedereen het zich gemakkelijk maakt, bijvoorbeeld in de trein, achterover 
tegen zijn rug te gaan hangen, hij lijkt niet moe te worden wanneer hij aan het hof urenlang 
moet blijven staan, hij richt zijn huis niet in op gerieflijkheid, maar ruim en waardig als voor 
een verblijf van grotere (ook langere) wezens, hij reageert op een uitdagende toespraak met 
houding en intellectuele scherpte, niet als ontsteld, vermorzeld, beschaamd, buiten adem, in 
de trant van de plebejer. Zoals hij de schijn van een voortdurend aanwezige buitengewone 
fysieke kracht weet op op te houden, wenst hij ook door voortdurende opgewektheid en 
vriendelijkheid, zelfs in pijnlijke situaties, de indruk overeind te houden dat zijn ziel en zijn 
geest tegen gevaren en verrassingen zijn opgewassen. Een voorname cultuur kan ten opzichte 
van de hartstochten hetzij op de ruiter lijken die er plezier in heeft een vurig en trots dier in 
Spaanse pas te laten lopen–men stelle zieh het tijdperk van Lodewijk de Veertiende voor 
ogen […]. (M, 201)” 
 
Ook in FW verwijst Nietzsche naar Lodewijk XIV: 

 
“Wanneer je je voortdurend het uiten van de hartstochten ontzegt, als iets wat aan ‘banale’, 
grove, burgerlijke, boerse naturen dient overgelaten te worden, –dus niet de hartstochten 
zelf onderdrukken wilt, maar alleen hun taal en gebaren, dan bereik je niettemin juist 
ook wat je niet wilt: de onderdrukking van de hartstochten zelf, of minstens een 
verzwakking en verandering ervan: –zoals, dit als leerzaamst voorbeeld het hof van Lodewijk 
XIV en alles wat daarvan afhankelijk was, heeft meegemaakt. Het tijdperk daarna, 
opgevoed in het onderdrukken van die uiting, bezat de hartstochten zelf niet meer en 
had daar een lieflijk, oppervlakkig, speels gedoe voor in de plaats, – een tijdperk dat behept 
was met het onvermogen onbeleefd te zijn: zodat zelfs een belediging niet anders dan onder 
erkentelijke woorden werd geïncasseerd en geretourneerd. (FW, 47)” 
 

We kunnen bijgevolg met zekerheid besluiten dat Nietzsche een civilisatieproces aanhangt. 

Dit hebben we voldoende bewezen tijdens onze tocht door deze drie eerste boeken van 

Nietzsche. Dat men nog eens durft zeggen dat geen enkel of slechts enkele boeken van 

Nietzsche verband met elkaar houden – wij hebben anders aangetoond! We hebben 

daarentegen zelfs op de enorme continuatie en continue specificatie van zijn gedachten 

geduid. Nietzsche is zelfs, vanuit deze optiek van een civilisatieproces, in staat om een link te 

leggen tussen schoonheid en moraal: “Ten gunste van de zede mag niet verzwegen worden 

dat bij ieder die zich volledig en van ganer harte en vanaf het begin aan haar onderwerpt, de 

aan-vals- en verdedigingsorganen –de lichamelijke en de geestelijke–in verval raken: dat wil 

zeggen dat hij steeds mooier wordt! (M, 25)” In aforisme 515 stelt hij zich letterlijk de vraag 

naar de verwantschap van het civilisatieproces en de schoonheid van de mens:  

 

“Waarom neemt de schoonheid toe met de civilisatie? Omdat zich bij de geciviliseerde 
mens de drie gelegenheden tot lelijkheid zelden en steeds zeldener voordoen: ten eerste 
de affecten in hun wildste uitbarstingen, ten tweede de lichamelijke inspanningen in de 
uiterste graad, ten derde de noodzaak door zijn aanblik vrees aan te jagen, die op lage en 
bedreigde cultuurniveaus zo groot en veelvuldig is dat zij zelfs gebaren en ceremonieel 
bepaalt en de lelijkheid tot plicht maakt. (M, 515)”14  
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De mens, dat een dier is, wordt steeds mooier. – Maar hoe zit het dan met de dierenwereld 

zelf? Worden, ondanks alle naturalisme van Nietzsche, niet de dieren zelf uit zijn 

evolutieopvatting verbannen, om slechts als voorbeeld te dienen, als beest – als datgene wat 

de mens overstijgt – en uiteindelijk dus overstijgen moet? Want als we het aforisme van het 

Uber-Tier in gedachten nemen dan zien we dat Nietzsche de moraal net duidt als datgene dat 

de mens in staat stelde om mens te worden: heeft Nietzsche ondanks al zijn zogeheten 

‘immoraliteit’ toch een moreel bouwwerk op elkaar gemetseld? Nietzsche ontneemt in M alle 

grond waar zulke twijfels zich zouden op kunnen richten. Voor hem is het gehele fenomeen 

moraal dierlijk; het is een voortvloeisel van het instinctmatige.  

 
“De praktijken die in de meer verfijnde maatschappij geëist worden: het zorgvuldig 
vermijden van het belachelijke, van het opvallende, van het aanmatigende, het temperen van 
zowel de deugden als de meer heftige begeerten, het zich als gelijk voordoen, het zich 
voegen, het zich minder maken,–dit alles is als maatschappelijke moraal grofweg overal tot in 
de laagste dierenwereld te vinden […]. (M, 26)”  
 
Nietzsche merkt op dat het een resultante uit zelfbehoud is: “[P]as daar beneden [in de 

dierenwereld] zien wij de verborgen bedoeling van al deze beminnelijke 

voorzorgsmaattegelen: men wil aan zijn achtervolgers ontkomen en in het voordeel zijn bij 

het opsporen van zijn buit. Daarom leren de dieren zich te beheersen en zodanig te simuleren 

[…]. (M, 26)” We zien dus weer Nietzsches naturalisme aan het werk wanneer hij de 

oorsprong van de moraal in het instinct tot zelfbehoud situeert. Analoog verklaart hij ook de 

zin voor waarheid als voortkomend uit dit zelfbehoud: “Ook de bekende zin voor waarheid, 

die eigenlijk de zin voor zekerheid is, heeft de mens met het dier gemeen: men wil zich niet 

laten misleiden, zich niet door zichzelf op een dwaalspoor laten brengen […]. [O]ok bij het 

dier komt de zelfbeheersing uit de zin voor het werkelijke (uit de [Klugheit]) voort. 

[H]et heeft zijn eigen niveau van zelfkennis. (M, 26)” Hij is dus in staat als volgt te 

besluiten:  

 

“De eerste aanzetten zowel tot gerechtigheid, als tot intelligentie, matiging, dapperheid,–
kortom alles wat wij met de naam ‘socratische deugden’aanduiden, is dierlijk: een uitvloeisel 
van de driften die het dier leren naar voedsel te zoeken en aan vijanden te ontkomen. (M, 26)” 
 
De mens heeft zo, doorheen de tijd, in alles wat bestaat een morele betekenis gelegd:  

“Eerst hebben de mensen zich in de natuur binnen-gefantaseerd: overal zagen zij zichzelf en 
huns gelijken, te weten hun kwade en grillige gezindheid, als het ware verscholen tussen 
wolken, onweersbuien, roofdieren, bomen en kruiden: op dat moment vonden zij de ‘kwade 
natuur’ uit. (M, 17)”  
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5.2.1. Tweede natuur 

 
Uiteindelijk mogen we uit al Nietzsches opmerkingen over de aard de moraal opmaken dat 

moraal een constructie15 is:  

 
“Dezelfde drift ontwikkelt zich tot een pijnlijk gevoel van lafheid, onder invloed van de 
afkeuring die de zede aan deze drift verbonden heeft; ofwel tot een aangenaam gevoel van 
deemoed, in geval een zede als de christelijke haar in haar hart gesloten en goed genoemd 
heeft. Dat wil zeggen: er hecht, zich aan die drift ofwel een goed ofwel een slecht gewe-
ten! Op zich heeft zij, zoals elke drift, noch dit noch enig moreel karakter of naam, noch zelfs 
maar een bepaald begeleidend gevoel van genoegen of ongenoegen: zij krijgt dit alles pas, als 
tweede natuur, wanneer zij in relatie treedt tot reeds ‘goed’ of  ‘slecht’ gedoopte driften […]. 
– Zo hebben de oudere Grieken de afgunst anders ervaren dan wij […]. (M, 38)” 
 
Overeenkomstig de benadering van een civilisatieproces benoemt Nietzsche de moraal dus tot 

een tweede natuur:16  

 
“De eerste natuur. –Zoals men ons tegenwoordig opvoedt, krijgen wij eerst een tweede 
natuur: en wij bezitten deze wanneer de wereld ons rijp, mondig, bruikbaar noemt. Een klein 
aantal mensen is slang genoeg om deze huid op zekere dag af te stoten: dan, als onder haar 
hulsel hun eerste natuur gerijpt is. Bij de meesten is deze al in de kiem verdroogd. (M, 455)” 
 

Nietzsche zal het christendom gebruiken als voorbeeld om onze ‘tweede natuur’ te 

illustreren. Dit haalt hij in (76) aan; een aforisme getiteld ‘slecht denken betekent slecht 

maken’. “De hartstochten worden slecht en verraderlijk wanneer zij als slecht en verraderlijk 

worden beschouwd. (M, 76)”  Zo is het christendom erin geslaagd Eros en Aphrodite om te 

vormen tot boze geesten.17 Dit sluit aan bij zijn afwijzing van het christendom in MA, omdat 

ze een foute psychologie aanhangt. Dit vinden we ook hier terug: “Is het niet verschrikkelijk 

om noodzakelijke en regelmatig terugkerende gevoelens tot een bron van innerlijke misère te 

maken en aldus ook de innerlijke misère bij ieder mens  noodzakelijk en regelmatig 

terugkerend te willen maken! (M, 76)” Het is een typering die afwijkt van de Antieken 

aangezien in het christendom Eros, als vijand, als slecht wordt beschouwd – een houding die 

tegen de voorname ingaat. Nietzsche besluit dat hierdoor een gigantische overaccentuering en 

problematisering van het seksuele is ontstaan, die in de Oudheid nooit plaatsgevonden kon 

hebben: “[De Kerk] heeft bewerkstelligd, tot in onze tijden toe, dat de liefdesgeschiedenis de 

enige werkelijke interesse werd die alle kringen gemeen hebben,–in een voor de oudheid 

onbegrijpelijke overdrijving, waar later nog eens het gelach op volgen zal. (M, 76)” 

Niettemin weten we dat Nietzsche het christendom ook positief waarderen kan vanwege haar 
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historische verwezenlijkingen, waaronder haar uitbreiding van de menselijke gevoelswereld. 

Deze geestrijke religie “heeft de mensheid van Europa esprit gegeven en niet alleen in 

theologisch opzicht sluw gemaakt. In deze geest en in bondgenootschap met de macht en zeer 

dikwijls met een diep overtuigde en eerlijke overgave heeft het misschien wel de meest 

verfijnde gestalten van de menselijke samenleving uitgebeiteld, die tot dusver hebben 

bestaan: de gestalten van de hogere katholieke geestelijkheid, vooral wanneer deze ontsproten 

waren aan een voornaam geslacht en bij voorbaat al een aangeboren gratie van gebaren, 

dominerende ogen en fraaie handen en voeten inbrachten. (M, 60)” Nietzsche karakteriseert 

het christendom doorheen zijn hele werk als een bijdrage tot toenemende vergeestelijking – 

met zefs hoogtepunten als de heilige. Bij deze geestelijkheid “bereikt het menselijk gelaat die 

vergeestelijking welke wordt bewerkstelligd door de voortdurende eb en vloed van de twee 

soorten geluk (het gevoel van macht en het gevoel van overgave), nadat een uitgekiende 

levenswijze het dier in de mens aan banden heeft gelegd […]. (M, 60)” Dit is dus consistent 

met al onze vorige opmerkingen – vanaf GT – over een toenemende vergeestelijking welke 

op een civilisatieproces wijst.  Natuurlijk moeten we hier genuanceerd bij blijven. Nietzsche 

plaatst de bijdrage tot het civilisatieproces in de hogere lagen van de christelijke 

geestelijkheid. Vooral vanaf FW zal Nietzsche de Katholieke Kerk als een voornaam instituut 

beschouwen.18 De gewone christen daarentegen is de antipode van deze voornaamheid. “De 

machtige shoonheid en verfijning van de kerkvorsten heeft voor het volk altijd de waarheid 

van de Kerk bewezen […]. (M, 60)” 

 
We observeren dus dat Nietzsche het proces van civilisering opvat als een neerwaartse 

beweging. Stilering van gedrag en het vormen van enige voornaamheid situeert Nietzsche in 

de aristocratsiche kringen. Vanuit dit aforisme e.v. kunnen we opmaken dat vanuit deze 

sociale bovenlaag een proces van civilisering naar de lagere maatschappelijke lagen 

gebeurt.19 “Deze plebejische smaak, die de roes belangrijker vindt dan de voeding, is echter 

allerminst in de diepe lagen van het plebs ontstaan: hij is veeleer daarheen verplaatst, 

daarheen verplant en alleen daar goed bewaard gebleven en welig tierend; zijn oorsprong 

echter vindt hij bij de hoogste intelligenties en daar ook heeft hij millennia lang gebloeid. Het 

volk is de laatste ongerepte bodem, waarop dit schitterend onkruid nog gedijen kan. (M, 

188)”  

Deze verticale civiliseringsbeweging zal Nietzsche aan de hand van het ‘pathos der distantie’ 

in JGB uitwerken. We zullen deze problematiek daar dus verder behandelen. 
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5.3. Tweede boek: Oordelen  
 
“Uit vochtige, miezerige dagen, uit eenzaamheid, liefdeloze woorden, tot ons gericht, schieten conclusies als 
paddestoelen op: ze zijn er op zekere ochtend, we weten niet waarvandaan, en ze kijken grauw en iezegrimmig 
naar ons uit. Wee de denker, die niet de tuinier, maar slechts de bodem onder zijn gewassen is. (M, 382)” 
 

In dit deel gaat Nietzsche dieper in op de rol die ‘oordelen’ spelen in de moraal. De oudste 

morele oordelen hebben we waarschijnlijk vanuit onze dierlijke aard geërfd, en bijgevolg het 

oordeelsvermogen dat er mee gepaard ging. “‘Wat mij schaadt, dat is iets slechts (op zichzelf 

beschouwd schadelijk); wat mij baat, dat is iets goeds (opzichzelf beschouwd, weldadig en 

nuttig); wat mij eenmaal of enige malen schaadt, dat is het vijandige als zodanig; wat mij 

eenmaal of enige malen baat, dat is het vriendelijke als zodanig.’ O pudenda origo! (M, 102)” 

Voor Nietzsche vinden alle handelingen hun oorsprong in waardeoordelen. Op hun beurt zijn 

alle waardeoordelen aangenomen of eigen. De meeste zijn echter aangenomen – hoe komt 

dit? “Uit vrees, –dat wil zeggen: wij houden het voor raadzamer ons zo te gedragen alsof ze 

ook van ons waren–en raken zozeer aan die pose gewend dat zij tenslotte onze natuur wordt. 

(M, 104)” Omdat ten eerste ons oordeelsvermogen, grotendeels vanuit onze dierlijke aard 

gestuurd wordt, het handelen ten tweede uit waardeoordelen volgt, en ten derde het feit dat de 

aangenomen oordelen in ons de grote meerderheid uitmaken, roept Nietzsche op voor een 

umzulehrnen om uiteindelijk um zu fühlen. Dit ‘um zu fühlen’ vult Nietzsche in als het 

(pogen te) hebben van eigen oordelen.  “Eigen waardeoordeel: dat wil zeggen, een zaak 

afmeten aan.de mate waarin zij juist ons en niemand anders genoegen of ongenoegen bereidt, 

–iets uiterst zeldzaams! (M, 104)” Hier zien we dus ook waarom Nietzsche steeds zo 

geïnteresseerd was in opvoeding: “[A]ls kinderen vormen wij het oordeel al en leren zelden 

bij; wij zijn meestal ons hele leven de speelbal van kinderlijke, aangewende oordelen in de 

wijze waarop wij over onze naasten (hun geest, rang, moraliteit, voorbeeldigheid, 

verwerpelijkheid) oordelen en het nodig vinden hun waardeoordelen aan te hangen. (M, 104)”  

 
Nietzsche benadrukt dus het belang van op zijn minst eigen oordelen te hebben. Want, zoals 

we al gezien hebben, speelt niet-oordelen een belangrijke functie in zijn filosofie. Niet-

oordelen blijft niettemin een oproep aangezien wij niet in staat zijn om ons oordelen voor 

altijd op te schorten, wat tevens de reden vormt voor die andere oproep die we hier 

opmerkten; tot het hebben van eigen oordelen. Het thema van niet-oordelen komt in dit 

tweede boek van M dus terug ter sprake. 

 
“Aan de bewonderaars van de objectiviteit. –Wie als kind veelsoortige en sterke gevoelens, 
maar weinig verfijnd oordeel en plezier in intellectuele rechtvaardigheid heeft waargenomen 
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bij de verwanten en bekenden te midden van wie hij is opgegroeid, en dientengevolge met het 
nabootsen van gevoelens zijn beste kracht en tijd verbruikt heeft, –die merkt als volwassene 
aan zichzelf dat elk nieuw ding, iedere nieuwe mens meteen sympathie of antipathie of 
afgunst of verachting in hem wakker maakt: onder druk van deze ervaring, waartegen hij zich 
machteloos voelt, bewondert hij de neutraliteit van de gewaarwording, oftewel ‘de 
‘objectiviteit’, als een wonderbaarlijk iets, als een kwestie van genie of van de 
allerzeldzaamste moraliteit, en wil niet geloven dat ook die slechts het kind van tucht en 
gewoonte is. (M, 111)” 
  

Overeenkomstig MA zien we dat niet-oordelen hier als een soort levensoefening 

functioneert. Ook in 202 vinden we er een illustratie van terug: “maar zouden wij hier niet 

eens overheen kunnen groeien? Wat een opluchting zou het niet zijn voor het algemene 

levensgevoel, als men zich niet alleen zou losmaken van het geloof aan de schuld, maar ook 

van het oude instinct van de wraak, en het zelfs als een subtiele schranderheid van de 

gelukkigen zou beschouwen met het christendom de zegen over zijn vijanden uit te spreken 

en hen die ons beledigd hebben wel te doen! (M, 202)” In aforisme 323 ontmoeten we de 

reden van het niet-oordelen, wat de correctheid van onze opmerking in MA aangaande het 

niet-oordelen en wetenschap verstevigt. Het is opvallend dat Nietzsche het niet-oordelen in 

MA ontwikkelt in relatie met de wetenschappelijke levenshouding. In M is Nietzsches 

overbejubelen van de wetenschap, zoals we in MA aantroffen, gemilderd. In M is hij dus in 

staat om het niet-oordelen door te trekken als een levensoefening, waardoor het 

toepassingsgebied vergroot wordt, van een raadgeving omtrent een wetenschappelijke 

houding, naar een raadgeving voor de levensinrichting van het individu. 

 
“Kent u de wraak van de schuchtere mensen, die zich in de maatschappij gedragen alsof ze 
hun ledematen gestolen hadden? [..] De wraak van hen die altijd meteen oordelen en altijd 
meteen ongelijk krijgen? […]  Het getal van deze kleine wraakzuchtigen en zeker dat van 
hun kleine wraakoefeningen is enorm; de lucht gonst voortdurend van de afgeschoten pijlen 
en pijltjes van hun boosaardigheid, zozeer zelfs dat de zon en de hemel van het leven erdoor 
verduisterd worden – niet alleen voor hen, maar nog meer voor ons, de anderen […]. (M, 
323)”  
 
In aforisme 449 merken we dat door deze transponering naar het gehele individu, het niet-

oordelen verband houdt met overvloed.  

 
“[A]ls een soort armenarts voor de geest, en deze en gene wiens hoofd door meningen in –
de war is, […]. Als een nederige herberg zijn, die niemand afwijst die behoeftig is, maar die 
naderhand vergeten of bespot wordt! Niets vóór hebben, noch betere voeding, noch zuiverder 
lucht, noch blijmoediger geest,– maar afgeven, teruggeven, meedelen, armer worden![…] 
Altijd in een soort liefde en altijd in en soort zelfzucht en zelfgenieting! In het bezit van een 
heerschappij en tegelijkertijd verborgen en verzakend zijn!  (M, 449)” 
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5.3.1. Medelijden 

 
Thans zullen we onze aandacht richten op een bespreking van medelijden. Dit hebben we in 

het eerste boek van M terzijde gelaten, omdat het in dit tweede boek duidelijker besproken 

wordt. Ik heb M gekenschetst als het boek waarvan het grootste deel tot de derde pool van 

Nietzsches filosofie behoort. De aandacht die Nietzsche aan de behandeling van het 

‘medelijden’ stelt, is dus een rechtsreeks resultaat van zijn belangstelling voor het individu.  

Wij zullen ‘medelijden’ bespreken omdat dit aandachtspunt onderhevig is aan Nietzsches 

argumentatieschema van levensontkennend, tekort tegenover levensbevestigend, sterk.  

 
Nietzsche verzet zich in zijn gehele werk tegen medelijden.20 Hij is echter positief over een 

bepaald soort medelijden en in (M, 78) deelt hij ons deze mannelijke broer van het 

medelijden mee. Het hoeft ons niet te verrassen dat Nietzsche dit medelijden (weer) bij de 

Grieken situeert. “De Grieken hebben een eigen woord voor de verontwaardiging over het 

ongeluk van de ander: dit affect was onder christelijke volkeren onoorbaar en heeft zich 

weinig ontwikkeld, en zo ontbreekt hun ook de naam voor deze mannelijker broer van het 

medelijden. (M, 78)” Dit woord is nemiseitikon – nemessetikon. In heel zijn oeuvre – de 

nagelaten fragmenten er dus bij gerekend – laat Nietzsche dit woord maar eenmaal vallen. 

“Der Freigeist ist ‘götterneidisch’ auf das dumme Behagen der Menschen. nemessetikon ist 

der Götterneid. (KSA 8.307)” Deze godennijd is de verontwaardiging over het ongeluk van 

de ander. In JGB vinden we dit medelijden uit overvloed – het nemiseitikon – ook terug.  

 
“Ons medelijden is een hoger medelijden, dat verder ziet: – wij zien hoe de mens kleiner 
wordt, hoe jullie hem kleiner maken! –en er zijn momenten waarop wij juist jullie medelijden 
met een onbeschrijfelijke schrik aanzien, waarop wij ons tegen dit medelijden verzetten,–
waarop wij jullie ernst gevaarlijker vinden dan welke lichtzinnigheid ook. Jullie willen zo 
mogelijk–en een krankzinniger ‘zo mogelijk’ is er niet– het lijden afschaffen; en wij? – het 
lijkt wel of wij het liever nog heviger en erger hebben dan ooit tevoren! Welzijn zoals jullie 
dat opvatten–dat is geen doel, dat schijnt ons een einde toe! […] De tucht van het lijden, het 
grote lijden – weten jullie niet dat alleen deze tucht tot nu toe alle verbetering van de mens 
heeft teweeggebracht? […] En ons medelijden – begrijpen jullie niet wie ons omgekeerde 
medelijden geldt, als het zich tegen jullie medelijden verzet als tegen de ergste van alle 
weekheden en zwakheden? – Dus medelijden tegen medelijden! (JGB, 225)”21 
 
En:  
 
“Een man die zegt: ‘dat bevalt mij, dat eigen ik mij toe en wil ik beschermen en tegen 
iedereen verdedigen’; […] kortom, een man die van nature gebieder is, –heeft zo’n man 
medelijden, wel! dan is dat medelijden iets waard! Maar wat heb je aan het medelijden van 
hen die lijden! Of van hen die zelfs medelijden prediken! Bijna overal in Europa heerst 
tegenwoordig een ziekelijke gevoeligheid en prikkelbaarheid voor smart, alsook een stuitende 
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onmatigheid in het beklag, een verwekelijking die zich graag met godsdienst en filosofische 
rimram opsmukt om iets hogers te schijnen, – er is een complete cultus van het lijden. De 
onmannelijkheid van wat in kringen van dergelijke dwepers ‘medelijden’ wordt gedoopt, 
springt, vind ik, altijd het eerst in het oog. (JGB, 293)” 
 
 Het woord ‘medelijden’ valt dus onder het dichotome argumentatieschema overvloed, kracht 

tegen tekort, ressentiment.22 Bijgevolg mogen we besluiten, dat Nietzsches tegenstand ten op 

zichte van medelijden, zich op het christelijke medelijden toespitst. Een aanwijzing hiervoor 

vinden we in (80) – “De medelijdende christen. De keerzijde van het christelijke medelijden 

met het lijden van de naaste is de diepgewortelde argwaan tegen alle vreugde van de naaste, 

de vreugde die hij beleeft aan alles wat hij wil en kan. (M, 80)” Een ander argument vormt 

ook het volgende citaat: “De waarheid is: in het medelijden – ik bedoel in wat men 

abusievelijk medelijden pleegt te noemen – denken wij weliswaar niet langer bewust aan 

onszelf, maar onbewust wel degelijk, zoals wanneer wij bij het wegglijden van een voet, voor 

ons op het moment zelf onbewust, de doelmatigste tegenbewegingen maken en daarbij 

kennelijk al ons verstand gebruiken. (M, 133)”  

 
Nietzsche wijst de mogelijkheid om uit medelijden te handelen dus af. Wat men een 

handeling uit medelijden noemt is in wezen een handeling die we maken omdat het ongeluk 

van de ander ons beledigt; moesten we niet helpen zou het een teken van onze onmacht zijn. 

 
 “Dat wij in feite uitdrukkelijk aan onszelf denken, is op te maken uit de beslissing die wij in 
al die gevallen nemen waarin wij de aanblik van de lijdende, behoeftige, jammerende kunnen 
vermijden: wij besluiten dit niet te doen wanneer wij als machtigeren, als helpenden op het 
toneel kunnen verschijnen. […] Het is [dus] misleidend het lijden, dat ons bij een dergelijke 
aanblik wordt aangedaan en dat van zeer uitenlopende aard kan zijn, mede-lijden te noemen, 
want onder alle omstandigheden is het een lijden waarvan de in onze ogen lijdende vrij is: het 
behoort ons tot, zoals zijn lijden hem toebehoort. (M, 133)”  
 
Voor Nietzsche staat echt medelijden dus voor zwakheid. In (134) geeft hij twee redenen 

waarom we ons moeten hoeden voor medelijden dat werkelijk lijden in het leven roept. 

Enerzijds omdat het een schadelijk affect is: het vermeerdert namelijk het lijden in de wereld 

– zelfs al is een gevolg, al dan niet direct, dat enig lijden opgeheven wordt. Anderzijds omdat 

men, wanneer men het vorige niet begrijpt, medelijden als een bron van genot gaat 

identificeren. Dan “knoopt zich het goede geweten eraan vast, eerst dan geeft men zich er 

graag aan over en schaamt zich er niet voor het publiekelijk te uiten. Onder andere 

omstandigheden, namelijk zodra men inziet dat het schadelijk is, geldt het als zwakheid; of, 

zoals bij de Grieken, als een ziekelijk, periodiek affect dat men door incidentele en 

willekeurige ontladingen ongevaarlijk kan maken. (M, 134)” Medelijden moet ook op 
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gronden  van rede en objectiviteit afgekeurd worden. “Onze eigen belevenissen bezien met 

het oog waarmee wij ze plegen te bezien wanneer het de belevenissen van anderen zijn,–dit is 

erg geruststellend en een aanbevelenswaardig medicijn. (M, 137)” We oordelen objectiever 

over toestanden als deze zich bij anderen voordoen.  

 
“Medelijden als principe van handelen volgens het gebod: ‘lijd zo aan de kwaal van de ander, 
als hij er zelf aan lijdt,’ zou daarentegen met zich brengen dat het ik-perspectief, met zijn 
overdrijving en overdadigheid, ook nog het perspectief van de ander, de medelijdende, zou 
moeten worden: zodat wij aan ons Ik en aan het Ik van de ander tegelijk zouden moeten lijden 
en ons zodoende vrijwillig zouden belasten met een dubbele onrede, in plaats van de last van 
onze eigen onrede zo gering mogelijk te maken. (M, 137)”  
 

In (142) geeft hij een naturalistische verklaring voor de medegewaarwording 

[Mitempfindung]. De medegewaarwording is het snelle begrip voor het gevoel van anderen – 

ook dieren hebben dit:  

 
“Millennia lang zag hij in al wat vreemd en bezield was een gevaar: hij nam bij een dergelijke 
aanblik meteen de gelaatsuitdrukking en de houding over en trok zijn conclusie ten aanzien 
van de kwade bedoelingen die achter deze trekken en deze houding schuilgingen. Dit 
beoordelen van alle gedrag en trekken naar de bedoelingen ervan heeft de mens zelfs 
toegepast opde natuur van de onbezielde dingen – in de waan dat er niets onbezields bestond 
[…] – zonder de oeroude oefening van de angst om dit alles te bezien op een tweede, 
achterliggende betekenis, zouden wij tegenwoordig geen vreugde meer beleven aan de natuur, 
zoals wij geen vreugde meer zouden beleven aan mens en dier, zonder die leermeesteres van 
het begrijpen, de angst. (M, 142)”   
 
Deze kunst schrijft Nietzsche de zwakken toe, zodat bij autoritaire en trotse mensen deze 

kunst in mindere mate aanwezig is … dezen hebben minder angst. “[A]lle soorten van 

begrijpen en gedaanteverwisseling zijn daarentegen onder de angstige volkeren kind aan huis; 

hier ligt ook het ware vaderland van de nabootsende kunsten en de hogere intelligentie. (M, 

142)”23 Via deze theorie van het medegewaarworden laat hij dus ook licht schijnen op het 

fenomeen van het medelijden. Waar Nietzsche in MA medelijden afwees op basis van de 

onverantwoordelijkheid van het individu en het zelfbehoud, zal hij in M meer naar een 

verklaring uit macht – machtsgevoel – gaan. “Schuld wordt overal gezocht waar sprake is van 

een mislukking; want deze brengt een ontstemming mee, waartegen het enige geneesmiddel 

automatisch wordt aangewend: een nieuwe opwekking van het machtsgevoel–en die wordt 

gevonden in de veroordeling van de ‘schuldige’. (M, 140)” De schuldige is niet langer een 

zondebok van de maatschappij of anderen, maar wordt een toonbeeld van de zwakken die 

willen tonen dat ze nog enige kracht bezitten. Door macht als verklaring aan te duiden is 

Nietzsche in staat om de prijzing – het geprezen worden – analoog te verklaren. “Of wij nu 
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berispt of geprezen worden, voor onze naasten zijn we in beide gevallen de aanleiding en 

maar al te vaak de aan de haren erbij gesleepte, willekeurige aanleiding, om de in hen 

aangezwollen drift tot berispen of prijzen de vrije loop te laten: wij bewijzen hun in beide 

gevallen een weldaad, die ons niet tot verdienste strekt en waarvoor zij niet dankbaar zijn. 

(M, 140)” Uiteindelijk besluit Nietzsche dit hoofdstuk als volgt:  

 
“Zijn alleen die handelingen moreel, zoals men het wel gedefinieerd heeft, die omwille van 
de ander en alléén onwille van de ander verricht worden, dan bestaan er geen morele 
handelingen! Zijn alleen die handelingen moreel–zoals een andere definitie luidt–, die uit 
vrije wil verricht worden, dan bestaan er ook geen morele handelingen! –Wat is dat dan 
datgene wat men zo noemt en dat toch in elk geval moet existeren en om een verklaring 
vraagt? Het zijn de gevolgen van een aantal intellectuele misgrepen. (M, 148)”  
 

We moeten die handelingen, die afgezonderd zijn geraakt, weer aan de egoïstische en 

onvrije toeschrijven. Zo zal de negatieve taxatie die deze handelingen steeds gekregen hebben 

verwijderd worden – het slechte geweten zal ervan ontheven worden. Voor Nietzsche is dit 

uiterst belangrijk, want zoals we al zagen: “Wanneer de mens zich niet langer als slecht 

beschouwt, houdt hij op, het te zijn! (M, 148)”   

 
 

5.4. Derde, vierde en vijfde boek: Grieken en de wetenschap  
 

Hier zullen we een bespreking geven dat de drie laatste boeken van M omspant, omdat we 

ons tot ons onderzoeksdomein moeten beperken (cf. de derde pool) en omdat het merendeel 

van de aforismen die hier niet besproken worden, geïncorporeerd werden (of zullen worden) 

in de bespreking bij andere boeken. Hier focussen we ons dus op twee gedachten die als 

voorbereidend werk voor FW kunnen dienen, omdat deze daar door Nietzsche ruimer 

behandeld zullen worden. Dit vormen zijn gedachten over de Grieken en over de wetenschap. 

 
Vooreerst nemen we Nietzsches opvattingen over de Grieken weer even onder de loep. 

Zoals we zagen in de bespreking van MA ontweek Nietzsche elk gebruik van het 

begrippenpaar Apollinisch, Dionysisch. Dit leidde tot mijn postulaat dat Eros in MA als een 

vervangconcept naar voren komt. Nietzsche gebruikte immers de term Apollinisch, maar het 

het Dionysische viel niet te bespeuren. Laten we zijn bemerkingen over de Grieken dus nog 

wat verder bestuderen, in de hoop enig extra licht te kunnen werpen op de exacte bedoelingen 

van GT. “De Grieken zochten, in een leven waarin grote gevaren en omwentelingen altijd op 

de loer lagen, in het nadenken en kennen een soort veiligheid van het gevoel en een laatste 
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refugium. (M, 154)” Dit is dus de reden waarom de Grieken Apollinisch zijn en de rest 

barbaren. De Grieken leefden een gevaarlijk leven; het denken was voor hen een vlucht uit 

deze woestenij die het leven voor ze vormde, zodat het leven draaglijk werd. Onze tijd is daar 

tegenover een veilige, zegt Nietzsche, zodat wij het gevaar vinden in de wereld van het 

denken en kennen, en tot rust komen in het leven. Vanuit deze opvatting tracht Nietzsche een 

verklaring te verschaffen, waarom de Grieken in een wereld van ongebreideld barbarisme, 

een moraal van maat aanhingen (M, 161).24 “Dat we ons vooral maar niet te goed voelen!’ –

dat was de heimelijke angst in het hart van de Grieken van de goede tijd. Daarom hielden zij 

zich de maat houden voor als leefregel. En wij! (M, 156)” Ook vinden we in deze 

overdenking weer aanwijzingen voor een civilisatieproces terug. Onze ziel is immers een 

waar labyrint, terwijl de Griek zichzelf uiterst eenvoudig voorstelde. “Zo ook: hoe eenvoudig 

waren in Griekenland de mensen voor zichzelf in hun voorstelling! Hoe ver overtreffen wij 

hen niet in mensenkennis! Hoe labyrintisch echter steken onze zielen en onze 

voorstellingen van de zielen niet af tegen de hunne! (M, 169)” In deze zin, meer bepaald 

door onze kostelijke erfdrift, zijn we voornamer dan de Grieken.  

 
“Trouw, grootmoedigheid, de angst om de goede naam te verliezen: deze drie dingen in één 
geesteshouding verenigd – dat noemen wij adellijk, voornaam, edel en daarmee overtreffen 
wij de Grieken. Wij willen dat alles immers niet prijsgeven vanuit het gevoel dat de oude 
objecten van deze deugden in achting gedaald zijn (en met recht), maar wij willen nieuwe 
objecten verbinden met deze kostelijke erfdrift  van ons. […] Het zou de Grieken niet 
invallen, leven en dood vanwege een belediging zo licht op te vatten als wij dat doen, 
geïmponeerd als we zijn door overgeërfde ridderlijke avontuurlijkheid en offerzin; of 
gelegenheden te zoeken waarbij men beide eervol op het spel kon zetten, zoals wij dat doen in 
duels; of het behouden van de goede naam (eer) hoger te achten dan de verovering van de 
slechte naam wanneer dat laatste is te verenigen met roem en machtsgevoel […]. (M, 199)”  
 
Wij zijn dus voornamer dan de Grieken omdat de Griekse voornaamheid het nog zonder 

rechtvaardigheid moest stellen: 

 
“Want dit is het onedele geheim van iedere goede Griekse aristocraat: hij houdt uit de diepste 
afgunst iedere standgenoot op gelijke voet met zicbzelf; maar net als de tijger is hij moment 
bereid op zijn buit, de dwingelandij, aan te vallen: wat maalt hij daarbij om leugen, moord, 
verraad, verkoop van de vaderstad! De rechtvaardigheid viel dit soort mensen uitzonderlijk 
zwaar, zij gold bijna als iets ongelooflijks; ‘de rechtvaardige’ –dat klonk bij de Grieken zoals 
‘de heilige’ bij de christenen. […]  Want bij het beeld van de gelukkigste dacht iedere man 
van voorname afkomst aan de volmaakte meedogenloosheid en de duivelse streken van de 
tiran, die alles en allen opoffert aan zijn overmoed en zijn lust. [I]k bedoel: mensen wier 
machtsbegeerte niet meer zo blind woedt als die van deze voorname Grieken, hebben ook 
niet langer de afgoderij van het staatsbegrip nodig, waarmee toentertijd die begeerte in toom 
werd gehouden. (M, 199)” 
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Dankzij dit citaat leren we uiteindelijk Nietzsches opvatting over de ziel van de Griekse 

cultuur kennen. Dit stelt hij gelijk aan persoonlijke wedijver (M, 175).25  

 
Het tweede punt, door ons vereist om uitgewerkt te worden, vormt Nietzsches denken in M 

over de wetenschap. In aforisme 547 heeft Nietzsche het over de remmende invloed van de 

moraal op de wetenschap. De wetenschap werd immers in haar voortgang beperkt door de 

morele beperktheid van haar beoefenaars. Dit nam voornamelijk gestalte aan in de opvatting 

dat het probleem van de wetenschap (of van het gehele leven) gezien werd als een raadsel dat 

in één levensspanne kon opgelost worden – cf. (M, 547) getiteld De tirannen van de geest. 

Nietzsche meent dat de wetenschap “voortaan bedreven dient te worden met een 

grootmoediger uitgangsgevoel. ‘Wat doe ík ertoe!’ –staat boven de deur van de toekomstige 

denker. (M, 547)” Dit is een voorbode van wat in FW, de oproep om het leven als experiment 

van de kennis op te vatten, zal worden. – Merk op dat deze oproep een consequentie is van 

Nietzsches karakterisering van wetenschap als een kritische levenshouding! Maar datgene dat 

het pad naar FW voor ons het best plaveit is de link tussen het kennen en het civilisatieproces 

dat Nietzsche hier al meer naar de voorgrond zal schuiven. In MA was dit nog niet zo 

prominent aanwezig, daar Nietzsche vooral het historisch filosoferen wou aantonen en 

benadrukken. Bijgevolg zal Nietzsche in MA vooral de geworden aard van het menselijke 

kenvermogen beklemtonen. Een echte evolutionaire verklaring van het kennen ontbreekt nog. 

Dit zal Nietzsche vanaf FW naar voren brengen. M vormt op dit gebied dus de overgang van 

MA naar FW.  

 
“De gewoonten van onze zinnen [unserer Sinne] hebben ons ingesponnen in de leugens en het 
bedrog van de gewaarwording: die op hun beurt vormen de grondslagen van al onze oordelen 
en ‘inzichten’,–er is op geen enkele manier aan te ontkomen, er zijn nu eenmaal geen sluip- 
en vluchtwegen naar de werkelijke wereld! Wij bevinden ons in ons net, wij spinnen, en wat 
wij daarin ook vangen, wij kunnen alleen dat vangen wat zich in ons net laat vangen. (M, 
117)”  
 
Dit leidt niet tot een fatalisme of irrationalisme, maar verwijst naar het project van het 

historisch filosoferen: dat ons kennen een menselijk – al te menselijk kennen is. “Wat zal de 

mensheid aan het eind van al haar kennen hebben leren kennen? – haar organen! En dat 

betekent misschien: de onmogelijkheid van het kennen! Kommer en kwel! –B: Dat is een 

lelijke aanval, –de rede valt je aan! Maar morgen zul je weer druk in de weer zijn met het 

kennen en dus ook druk in de weer met met onverstand, dat wil zeggen: druk in de weer om 

te genieten van het menselijke. Laat ons naar zee gaan! – (M, 483)” Dit menselijke kennen 
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neemt dus eerder de vorm van een startpunt aan, dan van een dodend eindpunt; het is een 

noodzakelijke dosis zelfkennis die verworven is geworden:  

 
“Rond ieder wezen vormt zich zo een concentrische cirkel die een middelpunt heeft en die 
hem eigen is. Op vergelijkbare manier sluit het oor ons op in een kleine ruimte, op 
vergelijkbare manier de tastzin. Aan de hand van deze horizonnen, waarin onze zinnen ieder 
van ons als tussen gevangenismuren opsluiten, meten wij nu de wereld af, wij noemen dit 
nabij en dat veraf, dit groot en dat klein, dit hard en dat zacht: dit meten noemen wij 
gewaarworden – het zijn allemaal, stuk voor stuk dwalingen, pure dwalingen! (M, 117)”  
 
En: “Waarom ziet de mens de dingen niet? Hij staat zelf in de weg: hij onttrekt de dingen aan 

het zicht. (M, 438)”  

 

Vanuit het zelfde perspectief zal Nietzsche oorzaak en gevolg benaderen. Wij geloven aan de 

opdeling ‘oorzaak, gevolg’ door de Bildlichkeit; door het feit dat het een beeld is:  

 

“[D]at noemen wij, wanneer wij het waarnemen en willen benoemen, oorzaak en gevolg, wij 
dwazen! Alsof wij hier ook maar iets begrepen hadden en begrijpen konden! Wij hebben 
immers niets gezien dan de beelden van ‘oorzaken en gevolgen’! En juist dit beeldkarakter 
maakt het inzicht in een essentiëler verband dan dat van de opeenvolging onmogelijk! (M, 
121)” 
 
In aforisme 428 zal hij analoog stellen dat een natuurwet aantonen niet gelijkstaat aan het 

geven van een verklaring – dit zal vanaf nu een constante worden in Nietzsche s reflectie, wat 

we dus ook in JGB en FW (in meer uitgewerkte vorm) zien wederkeren.  
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Noten
                                                 
1 “Moraal is in de eerste plaats een middel om de gemeenschap in stand te houden en haar voor de ondergang te 
behoeden; voorts is zij een middel om de gemeenschap op een bepaald niveau en in een bepaalde kwalitatieve 
toestand te houden. (WS, 44)” 
2 Over de moralen die de ‘ontwikkeling van het individu’ vooropstellen zegt Nietzsche het volgende: “Die 
moralisten daarentegen,die, net als degenen die in het voetspoor treden van Socrates, het individu de moraal der 
zelfbeheersing en ascese op het hart binden als was het zijn hoogst eigen voordeel, als was het zijn hoogst 
persoonlijke sleutel tot geluk, vormen de uitzondering– en wanneer het ons anders voorkomt, is dat omdat wij 
binnen hun invloedssfeer zijn grootgebracht […]. (M, 9)” 
3 In JGB zal Nietzsche daarom Kant een criticus noemen en geen filosoof. Hij benoemt Kant daar als een 
criticus omdat Kants filosofie in zijn uitendelijke gedaante een “filosofie van de achterdeur (GD, Verkenningen 
van een oneigentijds mens, 16)” is. Deze kritiek is dus al aanwezig vanaf MA, en duidt het feit aan dat Kant de 
consequenties niet trok uit zijn filosofische project. Hij toonde de grenzen van de rede niet aan om de metafysica 
te bannen, maar om deze via een achterdeur (namelijk zijn moraal) weer binnen te laten. “ […] Kant deed 
[dit] om ruimte te scheppen voor zijn ‘rijk van de moraal’ [en] zag [zich] zo genoodzaakt een onbewijsbare 
wereld te poneren, een ‘bovenzinnelijke wereld’ van logische aard, – daarvoor had hij juist zijn kritiek van de 
zuivere rede nodig! Anders uitgedrukt: hij zou haar niet nodig gehad hebben, wanneer niet één ding belangrijker  
voor hem geweest was dan al het andere, namelijk het ‘rijk van de moraal’ onaantastbaar, […] te maken voor de 
rede […]. (M, voorwoord M, 3)” Zie ook AC 11. 
4 Mijn opleiding heeft me dit althans zo bijgebracht. 
5 Zoals we al gezien hebben bij de vermelding van het artikel The Eternal Dionysos, in de figuur van Pythagoras, 
is het niet de eerste keer dat Nietzsche iemand uit een ‘traditie’ werpt, zodat deze traditie vervolgens beter  
plaatsneemt in zijn filosofische project. Nietzsche moet immers zichzelf in lijn van de Verlichting zetten. “Deze 
Verlichting dienen wij nu voort te zetten,– zonder ons erom te bekommeren dat er een ‘grote revolutie’ en 
vervolgens een ‘gote reactie’ hiertegen heeft plaatsgevonden, ja, dat beide nog steeds springlevend zijn: dat is 
allernaal slechts golvenspel vergeleken met de echte grote stroom waarop wij drijven en willen drijven! (M, 
197)” Dit wil niet zeggen dat Nietzsche zich met een Verlichtingsfilosoof gelijkstelt. Hij beschouwt zichzelf 
echter als een filosoof die in die lijn verder denkt – cf. (M, 535).  
6 Cf. de openingszin van Kant zijn Grundlegung zur Metafysik der Sitten. 
7 Cf. Elias; zie 1.3. van deze scriptie. 
8 CF. ook (M, 340). 
9 Cf. ook (M, 194). 
10 Zo zal Nietzsche, bij de bespreking van medelijden, in M 138 het ‘genot van de actieve dankbaarheid’ als 
‘zoete wraak’ weergeven.  
11 Met sedimentering en internalisering bedoel ik hetzelfde als wat de term Einverleibung omvat. 
12 Imitatie wordt door Nietzsche met mimicry aangeduid. Tot en met JGB kent Nietzsche mimicry geen cruciale 
plaats toe in het mechanisme van het civilisatieproces – zelfs hier in MA vermeldt hij het zonder enige verdere 
consequentie. Ik denk dat dit komt omdat imitatie door Nietzsche, tot aan JGB, gezien wordt als een (sub)vorm 
van dwang.   
13 Cf. de uitbreiding van de gevoelswereld die het christendom bij de mens teweeg heeft gebracht. 
14 Zoals we reeds aangetoond hebben vormt het de primaire taak van de kunst om de mens te stileren. Daarna 
komt pas de kunst van de kunstwerken. Wat Nietzsches opvattingen zijn over schoonheid in de kunst als 
aanhangsel, behoort niet tot onze taak. Ikzelf ga er dus geen uitvoerige bespreking rond geven, zelfs hier de 
doorwerking van het evolutieidee sterk aanwezig is. Ik zal niettemin, voor de nieuwsgierige lezer, kort de 
belangrijkste aforismen weergeven waar Nietzsche deze gedachten uitwerkt. In aforisme 161 deelt hij mee dat 
schoonheid overeenstemt met het tijdperk waarin men leeft. Verder zijn aforismen 191 en 244 van belang. In 
433 duidt Nietzsche een schoon kunstwerk, als datgene dat uitbeeldt wat gelukkig is. De opvattingen over wat 
gelukkig is verschillen op hun beurt per tijd en per persoon. In 506 vermeldt Nietzsche – o verrassing! – dat tijd 
het uiteindelijke criterium bij kunst moet vormen. “Naderhand droogt het [kunstwerk] uit, zijn ‘tijdsgebonden-
heid’ sterft af– en pas dan krijgt het zijn diepe glans […]. (M, 506)” 
15 Dit is de reden waarom hij in het voorwoord zegt dat elke filosoof zich door de moraal liet verleiden. 
16 Cf. ook – Alle handelingen vinden hun oorsprong in waardeoordelen, alle waardeoordelen zijn persoonlijk 
ofwel overgenomen, - de laatste zijn verreweg in de meerderheid. Waarom nemen wij ze over? Uit vrees, – dat 
wil zeggen: wij houden het voor raadzamer ons zo te gedragen alsof ze ook van ons waren – en raken zozeer aan 
die pose gewend dat zij tenslotte onze natuur wordt. (M, 104)”  
17 Cf. ook: “Pas door het christendom, met zijn ressentiment tegen het aardse leven, is de seksualiteit tot iets 
onreins geworden: het wierp met drek naar het begin naar de voorwaarde van ons leven... (GD, Wat ik aan de 
ouden te danken heb, 4)” 
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18 FW, 358. Cf. de bespreking van FW. 
19 Dit wordt meer uitgewerkt in de latere boeken van Nietzsche. Misschien is het daarom dat de notie van 
imitatie (mimicry) pas in deze latere werken een prominentere plaats in het civilisatieproces krijgt. 
20 Nietzsche is de filosoof van een driftenleer. Dit wil zeggen dat de ervaring bij hem primeert. Hiermee bedoel 
ik dat in het ervaren (of voelen) van een drift, zich steeds de complexiteit van onze instincten, zich aan ons 
kenbaar maken. Elke talige projectie van onzentwege om dit te begrijpen vormt al een tempering van de 
complexiteit van de drift. Dit verschaft Nietzsche een positie om het medelijden af te keuren. Wat wij opmerken 
van onze driften die in ons huishouden is steeds van eenvoudigere samenstelling. “Dat waaraan wij het diepst en 
persoonlijkst lijden, is voor vrijwel alle anderen onbegrijpelijk en ontoegankelijk: hierin zijn wij voor onze 
naaste verborgen, zelfs wanneer hij met ons uit dezelfde pot eet. Overal echter waar wij als lijders worden 
opgemerkt, wordt ons lijden vlak uitgelegd; het behoort wezen van de medelijdende affectie, dat zij het vreemde 
lijden van het eigenlijk persoonlijke ontdoet:– onze ‘weldoeners’ zijn meer dan onze vijanden degene die onze 
waade, onze wil verkleinen. (FW, 338)” Dankzij Nietzsches ‘primaat van de ervaring’ kan hij het medelijden 
uiteindelijk afdoen als iets dat onmogelijk is. Dit houdt dus in dat wanneer een medelijdende daad opgemerkt 
wordt, deze niet uit medelijden voortkomt, maar uit ons ongemak dat we ervaren wanneer we iemand lijden zien. 
Dit wordt verder in de tekst uitgewerkt. 
21 Herinner dat Nietzsches zogeheten ‘mysogiene uitspraken’ grotendeels te verklaren zijn doordat hij de vrouw 
als moeder bekijkt. Dit wil zeggen; een wezen dat het lijden wil uitroeien, waardoor, vanuit Nietzsches 
perspectief, net alle groeien en sterker worden, wordt afgeremd. Dit is de verklaring voor het feit dat Nietzsche 
het nemiseitikon als de mannelijke broer van het medelijden benoemt. 
22 “Medelijden is het aangenaamste gevoel voor mensen die weinig trots zijn en geen vooruitzicht hebben op 
grote veroveringen: voor hen is de makkelijke prooi – en dat is elke lijder – iets verrukkelijks. Medelijden is een 
deugd die geprezen wordt bij meisjes van plezier. (FW, 13)” 
23 In JGB 284 duidt Nietzsche het Mitgefühl als een van de vier deugden van de voorname mens. Of er al dan 
niet een relatie is tussen de term Mitempfindung en Mitgefühl heb ik niet kunnen onderzoeken. De term 
Mitgefühl komt bijvoorbeeld (ongeveer) 53 keer voor in Nietzsches oeuvre, waarvan voor een groot deel in de 
Nachlass. Men begrijpt dat me dus de tijd ontbrak om verder te kijken tot waar dit pad leidt – of dat het gewoon 
een doodlopend straatje is. Verder onderzoek zou dit dus moeten verifiëren. 
24 “Vrouwenvijanden.-– ‘De vrouw is onze vijand’ –Wie zo als man tot mannen spreekt, geeft aldus stem aan de 
ongetemde drift, die niet alleen zichzelf, maar ook haar middelen haat.(M, 346)” Nietzsche spreekt hier over de 
vrouw als middel, omdat de vrouw verstandiger is dan de man. Zij kan op zulke wijze dienst doen als maat voor 
de man. 
25 In HW karakteriseert Nietzsche de twist al als de essentie van het Griekse leven. 
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 
 



   

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Deel 2: De onomwonden toepassing van de 
evolutiegedachte  
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6. De vrolijke wetenschap (FW)                                     
 

Evenals het tweede deel van MA, valt er voor ons in de eerste twee boeken van FW niet 

veel nieuws te rapen. Veel van de aforismen komen me weer tegemoet als stijloefeningen 

waar Nietzsche ideeën herneemt die hij in de boeken ervoor al had uitgewerkt, om deze nu 

mooier te verwoorden. De enige zaken waar Nietzsche niet voortborduurt op wat hij in vorige 

boeken naar voren bracht, is zijn dieper ingaan op de rol van bewustzijn en de 

conceptualisering van ‘kudde’. De reden waarom er voor ons geen filosofische nieuwigheden 

te rapen vallen, is dat het tot nu toe Nietzsches streefdoel was om zijn evolutiegedachte naar 

voren te brengen. Dit is hem in M gelukt. Tot dan laat Nietzsches filosofische project zich 

kennen als de gedachte van ‘overvloed tegen tekort’. De mens moet uit overvloed leven en 

niet tekort zoals vrijwel iedereen leefde. Op dit gebied deelt Nietzsche ons dus nog steeds 

hetzelfde mee als hij in GT deed. Wat het uiteindelijk inhoudt om het leven daadwerkelijk te 

affirmeren, ontbreekt nog in Nietzsches filosofie. Het vierde boek van FW vormt 

dienaangaande een keerpunt – we zullen dit dan ook verder bespreken wanneer we daar 

aankomen.  

 

6.1. Voorwoord  
 

Ook het voorwoord van FW is onderhevig aan de these die we omtrent Nietzsches 

voorwoorden naar voor brachten; ook hier zien we dat het voorwoord geschreven is ná of ten 

tijde van JGB in 1886.1 Tevens zien we het krachtige, overvloedige tegenover het 

levensontkennende, zwakke geopposeerd worden – een centrale opvatting die zijn hele werk 

doorkruist:  

 
“Bij de een zijn het zijn gebreken die filosoferen, bij de ander zijn rijkdommen en vermogens. 
De eerste heeft zijn filosofie nodig, bij wijze van houvast, geruststelling, medicijn, verlossing, 
verheffing of zelfvervreemding; bij de laatste is zij enkel een versiering, een luxe, in het beste 
geval de wellust van een zegevierende dankbaarheid, die niet tevreden is voordat zij zichzelf 
met kosmische hoofdletters tegen de hemel van de begrippen heeft uitgeschreven. (FW, 
voorwoord, 2)” 
 

Het voornaamste is dat we in dit voorwoord een culminatie van Nietzsches opmerkingen 

over gezondheid vinden. Hij stelt dat in de gezonde toestand het de trots is die ons weerhoudt 

van zwakke gedachten, of gedachten die enigszins onzinnig – misschien wel zelfdestructief – 

zijn.  Wanneer we ziek zijn hebben we niet de kracht voor deze trots. Om duidelijk te maken 

wat er dus gebeurt met de gedachten, die onder druk van de ziekte staan, maakt hij gebruik 
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van de  metafoor van de reiziger. Wij zijn overgeleverd aan de ziekte en hopen op tijd wakker 

te worden. Zoals de reiziger zich voorneemt op een bepaald uur te ontwaken, vredig in slaap 

valt, en uiteindelijk op tijd wakker wordt, zo staat het met ons in het ziek zijn. Er is iets dat 

wakker blijft, zegt Nietzsche. Ik acht het niet onmogelijk dat Nietzsche hiermee op de 

instincten doelt. In (FW, 11), zoals we nog zullen zien, zal Nietzsche de instincten een 

regulerende rol toeschrijven – ten opzichte van de vergeestelijking. Dit is ook waarom hij het 

probleem van de toneelspeler het grootste en moeilijkste probleem noemt. Zoals we gezien 

hebben definieert Nietzsche het karakter als vast zodat niet iedereen kan worden wat hij wil – 

er zijn nu eenmaal instincten die hem sturen en hem er van weerhouden bepaalde dingen op te 

merken of op een goede wijze te kunnen verwezenlijken. De toneelspeler blijkt echter een 

wezen zonder karakter te zijn; alsof het inderdaad al kan worden wat het zou willen. Deze 

problematiek die Nietzsche in de vorige boeken sporadisch aangeraakt heeft, zal in FW 

uitgroeien tot een waar thema dat het verdient besproken te worden.  

 
Uit deze opmerkingen over gezondheid concludeert Nietzsche dat het ons een perspectief 

verschaft om geheel de geschiedenis van de filosofie te kunnen benaderen. We kunnen de 

denkconstructies van de filosofen zien als een gevolg van een zieke toestand van hun lichaam. 

Onbewust worden deze denkers immers tot zulke filosofieën gedreven:                

 
 “De onbewuste vermomming van fysiologische behoeften met de mantel van het objectieve, 
ideële, zuiver-geestelijke gaat schrikbarend ver, – en ik heb me al vaak genoeg afgevraagd of 
de filosofie in grote lijnen tot dusverre wel iets meer geweest is dan een uitleg van het 
lichaam en een misverstand van het lichaam. Achter de meest verheven waardeoordelen, die 
tot nu toe de toon hebben aangegeven in de geschiedenis van de gedachte, gaan 
misverstanden van de lichamelijke gesteldheid schuil, zij het van enkelingen, van standen of 
hele rassen. (FW, voorwoord , 2)”2  
 
De illustere stemmen die de klank van de metafysische theorieen hebben bepaald “mag men 

in eerste instantie altijd beschouwen als de symptomen van bepaalde lichamen; en als 

globaal genomen dergelijke wereldbevestigingen of wereldontkenningen, wetenschappelijk 

gesproken, zelfs geen greintje betekenis bevatten, dan nog geven zij de historicus en 

psycholoog des te waardevoller aanwijzigen, als symptomen, zoals gezegd, van het lichaam, 

zijn slagen en falen, zijn volheid, macht en soevereiniteit in de geschiedenis, of anders van 

zijn remmingen, vermoeienissen, verarmingen, van zijn voorgevoel van het einde, van zijn 

wil tot het einde. (FW, voorwoord, 2)” 
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De oproep tot een arts, als iemand die zich bezighoudt met de algemene gezondheid van een 

tijd, ras, of de gehele mensheid,  is het culminatiepunt van Nietzsches naturalisme en 

voorgaande overpeinzingen qua gezondheid. “Ik verwacht nogsteeds dat op een gegeven 

moment een filosofische arts […] –de moed zal hebben zijn vermoeden op de spits te drijven 

en de volgende uitspraak aan te durven: tot dusverre ging het in de filosofie nooit ofte nimmer 

om ‘waarheid’, maar om iets anders, laat we zeggen om gezondheid, toekomst, groei, macht, 

leven… (FW, voorwoord, 2)” 

 
In MA besloten we dat het nomadisme en de reiziger stonden voor het tegengaan van de 

verstarring van meningen in overtuigingen. Overeenkomstig MA, en de metafoor van de 

reiziger in dit voorwoord, trekt Nietzsche het gevolg dat leven gelijkstaat aan voortdurend 

veranderen: “Leven – voor ons betekent dat: alles wat wij zijn, voortdurend veranderen in 

licht en vlammen, ook alles wat ons overkomt, wij kunnen nu eenmaal niet anders. (FW, 

voorwoord, 3)” Wat verder in FW lezen we op gelijkaardige wijze het volgende: “Leven– dat 

betekent: voortdurend iets afstoten wat sterven wil; leven – dat betekent: wreed en 

onverbiddelijk zijn tegen alles wat aan ons, en niet alleen aan ons, zwak en oud wordt. 

Leven–dat betekent dus: zonder piëteit zijn jegens stervenden, miserabelen en grijsaards? 

Aldoor moordenaar zijn? – En toch heeft de oude Mozes gezegd: ‘Gij zult niet doden!’ (FW, 

26)” De omzwervingen door vele stadia van ziekte en van gezondheid – cf. de fasen die hij in 

het voorwoord van MA besprak met als laatste de grote gezondheid! – brengen ons door 

evenzovele filosofieën. Dit noemt hij de kunst van de transfiguratie en “deze kunst van de 

transfiguratie is, de filosofie zelf. (FW, voorwoord, 3)” Zo is Nietzsche dus uiteindelijk in 

staat om de ziekte positief te kunnen opvatten. Ze stelt ons immers in staat tot wantrouwen en 

“[p]as het grote lijden, dat langdurige, langzame lijden, dat zijn tijd neemt, waarin wij als het 

ware met groen hout verbrand worden, dwingt ons filosofen tot in onze diepste diepte af te 

dalen en alle vertrouwen, alle goedmoedigheid, versluiering, mildheid, middelmatigheid, 

waaraan wij tevoren eventueel onze menselijkheid hebben opgehangen, van ons af te zetten. 

Ik betwijfel of een dergelijk lijden ‘verbetert’–; maar ik weet dat het ons verdiept. (FW, 

voorwoord, 3)” Zo wordt het leven problematisch; wat nog niet wil zeggen dat het tot een 

ontkenning ervan moet leiden – de liefde tot het leven blijft onverminderd mogelijk. En weer 

zien we Nietzsches argumentatie naar voren komen, die diegene die aan de ziekte bezwijkt en 

het leven uiteindelijk ontkent, plaatst tegenover diegene die de ziekte als een onderdeel van 

het leven opvat dat geaffirmeerd moet worden. En wonder o wonder – hij duidt diegenen aan 

die te zeer vergeestelijkt zijn als de personen waarbij de pijn tot een duistere houding vervalt – 
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in plaats van een die zich met een gloed omstraalt. “De prikkel van al wat problematisch is, 

net plezier in de x is echter bij zulke mensen, die in hogere mate geestelijk, in hogere mate 

vergeestelijkt zijn, te groot dan dat dit behagen zich niet telkens weer als een lichtende gloed 

zou sluiten boven alle rampspoed van het problematische, boven alle gevaren van de 

onzekerheid en zelfs boven de jaloezie van hem die liefheeft. Wij kennen een nieuw  geluk… 

(FW, voorwoord, 3)”  

 
“[J]e komt uit zulke afgronden, uit zo’n ernstige verkwijning […], herboren te voorschijn 
[…]. [A]ls wij herstellenden al een kunst nodig hebben, dan is het een andere kunst–een 
spotzieke, lichtvoetige, vluchtige, goddelijk onbekommerde, goddelijk kunstmatige kunst, die 
als een bliksemschicht langs een onbewolkte hemel flitst! En vooral: een kunst voor 
kunstenaars, alleen voor kunstenaars! Achteraf begrijpen wij des te beter wat daarvoor in de 
eerste plaats nodig is, monterheid [Heiterkeit], elke vorm van monterheid beste vrienden! ook 
als kunstenaar–: dat wil ik graag bewijzen. Wij wetenden, wij weten nu het een en ander maar 
al te goed: wat leren we voortaan goed vergeten, goed niet-weten, als kunstenaar!  (FW, 
voorwoord, 4)”  
 

Nietzsche roept tenslotte op tot een zekere monterheid [Heiterkeit] waarbij wij als wetenden 

het wel verstaan om niet-te-weten – als kunstenaar. Even verder vertelt hij voor de nood aan 

een zekere schaamte hierbij, want hij verzet zich tegen de “puberale verdwazing in de liefde 

tot de waarheid,– die zijn wij beu: we zijn er te ervaren voor, te ernstig, te vrolijk, te zeer door 

de wol geverfd, te diepzinnig… (FW, voorwoord, 4)” Vanuit dat niet-weten ambieert 

Nietzsche dus voor een oppervlakkig leven – uit diepte.3 Wij als wetenden die het pad van het 

gevaar in het denken bewandelen, die afdalen in de diepten waar men graven moet om kennis 

te kunnen vinden; met wat voor een mooi gezicht komt het leven ons dan tegemoet? Moeten 

wij ook aan de oppervlakte graven – waar de zon schijnt? Nietzsche gaat dus in tegen een ‘wil 

tot waarheid’ die de waarheid wil tot elke prijs. Het is een teken van slechte smaak.  En 

wederom verwijst hij aan het einde van dit voorwoord naar zijn geliefde Grieken. Zij 

aanbaden immers de schijn: “Die Grieken, waren oppervlakkig – uit diepte! En komen wij, 

waaghalzen van de geest, die de hoogste en gevaarlijkste top van het huidige denken 

beklommen hebben en daar om ons heen gekeken, omlaaggekeken hebben, daar niet opnieuw 

uit? Zijn wij in dat opzicht niet juist – Grieken? Aanbidders van vormen, van klanken, van 

woorden? Niet juist om die reden – kunstenaars? (FW, voorwoord, 4)”  

 
 
 

 6.2. Eerste en tweede boek  
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 “Het bezwaar van het geweten staat zelfs bij de meest gewetensvollen zwak tegenover het gevoel: ‘Dit en dat is 
tegen de goede zede van jouw samenleving.’ Een kille blik, een vertrokken mond van de kant van hen onder wie 
en voor wie men is opgevoed, wordt zelfs door de sterksten nog gevreesd. Wat wordt hier eigenlijk gevreesd? De 
vereenzaming! het argument dat ook de beste argumenten voor een persoon of zaak ontkracht! – Zo spreekt uit 
ons het kudde-instinct. (FW, 50)” 
 

6.2.1. Kudde 

 

Na het afronden van zijn evolutiegedachte in M zien we in FW de conceptualisering van 

‘kudde’ naar voren komen. Het gebruik van het concept kudde duidt niet op een louter 

pejoratieve betekenis – alsof hij de zwakken nog eens extra wil beledigen. Zoals zo vaak bij 

Nietzsche is de term wel degelijk overdacht.4 Enerzijds is het een gevolg van de onomwonden 

toepassing van zijn evolutiegedachte; onverholen benadert hij de menselijke soort nu ook als 

een kudde. Anderzijds verwijst het ook naar geheel het civilisatieproces, en meer bepaald naar 

Nietzsche subjectvisie, doordat ‘kudde’ een duidelijk culturele betekenis heeft; namelijk die 

van het christendom waar de gelovigen een kudde vormen voor de Heer de herder. Het 

verwijst op die manier ook naar een centrale gedachte van Nietzsche die de tegenstelling 

‘zwak, levensontkennend’ tegen ‘sterk, levensbevestigend’ aanneemt. De zwakke mensen die 

uit tekort, onmacht of zelfbehoud leven; wiens aard het is om te gehoorzamen omdat ze de 

kracht niet bezitten om te bevelen, groeperen samen in een kudde vanuit hun onmacht om in 

eenzaamheid te kunnen leven. De sterke, gebiedende mens aan wie het de kracht niet 

ontbreekt om in eenzaamheid te vertoeven, zal Nietzsche, overeenkomstig de 

conceptualisering van kudde, meer en meer als der Einzelne weergeven. Vanuit deze gedachte 

begint hij FW – het voorspel niet meegerekend – met het aanduiden van het instinct tot 

zelfbehoud als het wezen van onze soort:  

 
“Of ik de mensen nu met een welwillend of onwelwillend oog bezie, ik zie ze altijd bezig met 

één taak, allen tezamen of ieder afzonderlijk: datgene te doen wat het behoud van de 

menselijke soort tot voordeel strekt. En wel bepaald niet uit een gevoel van liefde voor deze 

soort, maar eenvoudig omdat niets in hen ouder, sterker, onverbiddelijker, onoverwinnelijker 

is dan dit instinct – omdat dit instinct juist het wezen is van onze soort, van onze kudde. 

(FW, 1)”  

 

Zo noemt Nietzsche aforisme 116: Kudde-instinct. In zijn vorige boeken kwam de moraal 

naar voren als datgene dat tot functie heeft de maatschappij in stand te houden. Betreffende de 

maatschappij gebruikte Nietzschse op zijn beurt de metafoor van de machine. Nietzsche zal 
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deze metafoor in FW doortrekken naar de werking van de moraal. Wanneer deugden dus 

toegejuicht worden dan is dit vanwege “het werktuig-karakter van de deugden […] (FW, 21)” 

“De verheerlijking van de deugden is de verheerlijking van iets individueel nadeligs, –de 

verheerlijking van driften die de mens beroven van zijn edelste zelftucht en van de kracht tot 

de meest soevereine heerschappij over zichzelf. – (FW, 21)“ 

Overal waar een moraal gevonden wordt, zien we dat daar sprake is van “een taxatie en 

rangorde […] van de menselijke driften en handelingen. (FW, 116)” Ze zijn een uitdrukking 

van de behoeften van de gemeenschap. Nietzsche kent de deugden dus een werktuigkarakter 

toe, omdat ze een positieve taxatie zijn – anders werden ze geen ‘deugd’ genoemd – van wat 

de maatschappij tot voordeel strekt. “Met behulp van de moraal wordt de eenling ertoe 

gebracht functie van de kudde te zijn en zichzelf uitsluitend als functie enige waarde toe te 

schrijven. (FW, 116)”5 Aangaande de moraal is Nietzsches besluit in FW dus: “Moraliteit is 

het kudde-instinct op het niveau van de eenling. (FW, 116)” Overeenkomstig al zijn vorige 

werken functioneert de opvoeding als dienstbode die ons de indruk moet bijbrengen dat de 

deugd en het individuele nut met elkaar verwant zijn: “[…] zij tracht het individu door middel 

van een reeks prikkels en voordelen tot een denk- en handelwijze te bewegen die, wanneer zij 

eenmaal een gewoonte, een drift en een hartstocht geworden is, hem gaat beheersen en 

overheersen tegen zijn uiteindelijk voordeel in, maar wel ‘in het belang van het algemeen. 

(FW, 21)” 

6.2.2. Ernst 

 
“De mens is door zijn dwalingen opgevoed: ten eerste zag hij zichzelf altijd slechts 
onvolledig, ten tweede dichtte hij zich eigenschappen toe, ten derde voelde hij zich in een 
valse rangorde staan tot dier en natuur, ten vierde ontwierp hij telkens nieuwe tabellen van 
goederen en beschouwde die een tijdlang als eeuwig en absoluut, zodat nu eens deze en dan 
weer die menselijke drift en toestand op de eerste plaats stond en ten gevolge van deze 
waardering veredeld werd. Cijfert men de werking van deze vier dwalingen weg, dan heeft 
men ook humaniteit, menselijkheid en ‘menselijke waardigheid’ weggecijferd. (FW, 115)” 
 

Op zulke wijze verklaart Nietzsche het tevoorschijn komen van de ethische leraar. 

 “De drift die in de verhevenste en laagststaande mensen gelijkelijk aanwezig is, de drift tot 

het behoud van de soort, beleeft van tijd tot tijd een uitbarsting als rede, als hartstocht 

van de geest, zij heeft dan een schitterend gevolg van redenen om zich heen, en wil met alle 

geweld doen vergeten dat zij op de keper beschouwd niets anders is dan drift, instinct, 

dwaasheid, zinloosheid. Je moet en zal van het leven houden, want! (FW, 1)” Het is vanuit 

deze opwelling van het zelfbehoud dat de ethische leraar, als leraar van het doel van het 
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bestaan, een ander (metafysisch) bestaan creëert – om ons bij te brengen dat ons leven 

uiteindelijk wel de moeite waard is. “Ja! Hij wil absoluut niet dat wij om het bestaan lachen, 

noch ook om onszelf, –noch ook om hem; voor hem is iemand altijd één, het eerste en het 

laatste, iets ontzagwekkends, voor hem bestaat er geen soort, geen optelsom, geen nullen. 

(FW, 1)” Voor Nietzsche kenmerkt het bestaan zich echter als de ‘komedie van het bestaan’. 

De mens is er zich echter nog niet van bewust geworden. We leven nog steeds in de tijd van 

de tragedie, zegt Nietzsche. Het is de tijd van moraal en religie in al hun vormen, die 

uiteindelijk de ethische leraar voortbrengen, zodat telkenmale het tegendeel van het lachen 

bereikt werd: de door merg en been snijdende gedachte dat het leven toch de moeite waard en 

interessant is. Maar deze tragedie “ging ten slotte altijd weer over en terug in de 

eeuwigdurende komedie van het bestaan, en de ‘ontelbare golven van gelach’ – om met 

Aeschylus te spreken – zullen zich uiteindelijk ongetwijfeld ook nog boven de grootste van 

deze tragedies sluiten. (FW, 1)” Waarom de komedie van het bestaan steeds weer door de 

tragedie breekt, wordt ons duidelijk wanneer Nietzsche dit lachen corrigerend lachen noemt. 

In onze lezing van Nietzsche wijst dit dus op de instincten die een regulerende rol hebben. 

Overeenkomstig zijn civilisatieproces en aansluitend de prominente rol van gewenning is de 

menselijke natuur, ondanks dit corrigerende lachen, door het steeds verschijnen van leraren 

van het doel van het bestaan, toch veranderd: “[Z]ij heeft er nu een behoefte bij, en wel de 

behoefte aan het telkens opnieuw verschijnen van zuke leraren en leerstellingen van het 

‘doel’. De mens is langzamerhand een fantastisch dier geworden, dat een existentiële 

voorwaarde meer te vervullen heeft dan elk ander dier: de mens moet van tijd tot tijd geloven 

te weten waarom hij existeert, zijn soort kan niet gedijen zonder zich periodiek aan het leven 

toe te vertrouwen! (FW, 1)” Waar de justificatie van ons leven, via een door de leraar van het 

bestaan bedachte wereld, een exponent van het instinct tot zelfbehoud is, vormt ook dit gebod 

tot het niet-lachen één van de middelen tot het behoud van de soort. 

 
Dit verschaft ons de gelegenheid om de rol van ernst bij Nietzsche even nader te bespreken. 

Het is immers onderhevig aan Nietzsches ‘overvloed-tekort’-these. Herinner dat Nietzsche in 

MAI, 240 zijn tijd als het tijdperk van de ernst benoemde. In het tweede deel van MA heeft 

Nietzsche het over Mozart als een figuur “wiens ernst een goedmoedige en niet 

vreeswekkende ernst is […]. (WS, 165)” In FW, aforisme 88, zegt Nietzsche dat mensen 

verschillende dingen begrijpen uit de relatie van ernst met de waarheid. Onderzoeksmethoden 

die voor de geleerde geen probleem stellen, en die hij als een lichtvaardigheid opvat, vormen 

bijvoorbeeld voor de kunstenaar een zware brok om te slikken. “Zo is het mogelijk dat 
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iemand juist met zijn pathos van ernst verraadt hoe oppervlakkig en genoegzaam zijn geest tot 

dusverre in het rijk der kennis heeft rondgedarteld. – En worden wij niet door alles wat wij als 

gewichtig beschouwen, verraden? Het laat zien waar onze gewichten liggen, en waarvoor wij 

geen gewichten bezitten. (FW, 88)” Vanaf FW, en vooral na JGB, zal de ernst een 

aandachtspunt worden in Nietzsches filosofie – ik laat GT buiten beschouwing, omdat de 

ernst van de kennende en oordelende mens altijd gelijkstaat aan levensontkennend. In het 

vijfde boek van FW zal Nietzsche het uiteindelijk over de grote ernst hebben. Hij vermeldt dit 

in aforisme 382 dat de titel De grote gezondheid draagt. De grote gezondheid is een sterkere, 

en bijgevolg meer vrolijke gezondheid “dan alle gezondheid tot dusverre geweest is. (FW, 

382)” En het is vanuit deze overvloed van een nieuwe gezondheid dat “het ideaal van een 

menselijk-bovenmenselijk welzijn en welwillendheid, dat vaak genoeg onmenselijk schijnen 

zal, bijvoorbeeld wanneer het postvat naast de hele, tot nu toe bekende aardse ernst, naast alle 

mogelijke plechtstatigheid in gebaar, woord, klank, blik, moraal en taak als de meest 

baarlijke, onvrijwillige parodie daavan – en waarmee, desondanks, misschien de grote ernst 

pas een aanvang neemt […]. (FW, 382)” En misschien is het hier wel waar de Heiterkeit op 

slaat: op de vrolijke ernst, het vrolijke weten. “De onmannelijkheid van wat in kringen van 

dergelijke dwepers ‘medelijden’ wordt gedoopt, springt, vind ik, altijd het eerst in het oog. – 

Men moet deze nieuwste vorm van slechte smaak krachtig en grondig in de ban doen; en ik 

hoop ten slotte dat men zich ertegen zal wapenen door de goede amulet’ gai saber’ om de 

hals en op het hart te dragen,– ‘vrolijke wetenschap’, om het voor de Duitsers te 

verduidelijken. (JGB, 293)” 

 

6.2.3. Edel tegen laag 

 
Om terug naar onze behandeling van kudde te keren, mogen we besluitend stellen dat het 

wezen van de menselijke kudde het instinct tot zelfbehoud is. Zodanig worden zelfs de 

schadelijke mensen nuttig. Dit stemt dus overeen met de uitbreiding voor het principe van 

‘survival of the fittest’ dat Nietzsche in MA al voorstelde.  

 

“Ook de schadelijkste mens is misschien nog altijd de allernuttigste voor het behoud van de 
soort; hij onderhoudt namelijk bij zichzelf of, via zijn invloed, bij anderen, driften zonder 
welke de mensheid allang verslapt of verloederd zou zijn. De haat, het leedvermaak de roof-
en heerszuccht en wat er zoal slecht genoemd wordt: het hoort allemaal bij de verbluffende 
economie van het behoud van de soort, bij een kostbare, verkwistende en over het geheel 
genomen uiterst dwaze economie […]. [W]at de soort schade had kunnen berokkenen is 
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misschien al wel vele millennia uitgestorven en op dit moment een van die dingen die zelfs bij 
God niet langer mogelijk zijn. (FW, 1)” 
 
“De goede mensen van elk tijdperk zijn diegenen die de oude gedachten verdiepen en 
uitbouwen, die daarmee vrucht dragen, het zijn de akkerbouwers van de geest. Maar 
uiteindelijk raakt alle bouwland uitgeput, en altijd weer moet de ploegschaar van het 
boosaardige eroverheen. […] Maar in waarheid zijn de boosaardige driften in even hoge mate 
doelmatig, soortbehoudend en onontbeerlijk  als de goede: –alleen is hun functie een andere. 
(FW, 4)”6  
 
Ook dit komt dus overeen met wat Nietzsche in MA naar voren bracht aan de hand van de 

gebonden geest, die voor stabiliteit van de gemeenschap zorgt, en de Freigeist, die als zwakke 

de stabiliteit doorbreekt. “De sterkste en boosaardigste geesten hebben tot dusverre de 

mensheid het meest vooruit geholpen: telkens opnieuw deden zij de inslapende hartstochten 

ontbranden–elke geordende samenleving sust de hartstochten in slaap […].(FW, 4)” Waar 

Nietzsche deze gedachte in MA nog naar voren behoefde te brengen door concepten als de 

gebonden geest en de Freigeist te fabriceren, duidt hij in FW de boosaardigheid als bron 

hiervan aan.7 “Het nieuwe is echter onder alle omstandigheden het boosaardige, datgene wat 

veroveren, de oude grenspalen en de oude piëteiten omverwerpen wil; en alleen het oude is 

het goede! (FW, 4)”  

 
Ondertussen weten we dat elke bespreking over zelfbehoud bij Nietzsche overgaat in de 

oppositie van de edele, voorname natuur tegenover de lage. In het tweede aforisme deelt hij 

mee wat de edele van de lagere mens scheidt.  Bij de lagere natuur vormt het verlangen naar 

zekerheid8 zijn diepste behoefte, terwijl dit bij de edele mens niet zo is (FW, 2). In aforisme 

347 duidt Nietzsche de ‘vastigheid’ of zekerheid als een instinct van de zwakheid. “Hoezeer 

iemand geloof nodig heeft om te gedijen, hoeveel ‘vastigheid’, waaraan hij niet getornd wil 

zien, ornliat hij zich eraan vasthoudt, – is een graadmeter van zijn kracht (of, duidelijker 

gezegd, van zijn zwakheid). [H]et verlangen naar houvast, steun, kortom dat instinct van de 

zwakheid, dat religies, metafysica’s, overtuigingen van allerlei aard weliswaar niet schept, 

maar wel – conserveert. (FW, 347)” Het instinct van zelfbehoud is dus wat alle mensen 

kenmerkt; we bezitten het allemaal. De distinctie tussen de edele natuur en de lage vormt 

echter dat dit zelfbehoud, dat gelijkstaat aan het zich laten leiden uit onmacht, voor de lage 

mens zijn diepste behoefte vormt, waar de edele natuur dit doorbreken kan en als het ware 

overstijgt. De edele mens handelt uit overvloed. Ook hij bezit dus het instinct tot zelfbehoud, 

maar het is niet zijn primaire behoefte. Hij is in staat vanuit zijn macht en kracht het 

zelfbehoud tot overvloed open te breken.  
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“Alle edele, grootmoedige gevoelens komen lage naturen ondoelmatig voor en daarom in 
allereerste instantie ongeloofwaardig […]. […]  De lage natuur wordt gekenmerkt door het 
feit dat zij onveranderlijk op haar voordeel be-dacht blijft en dat dit denken aan doel en 
voordeel in haar zelfs sterker is dan haar sterkste driften: zich door deze driften niet tot 
ondoelmatige handeingen te laten verleiden – dat is haar wijsheid en haar gevoel van 
eigenwaarde [Selbsgefühl]. (FW, 3)”  
 

Waar de lage natuur zich door gehoorzaamheid en onmacht kenmerkt, is de edele natuur een 

gebieder. De hogere natuur legt dus singuliere maatstaven aan. 

      

6.2.3.1. Smaak 

 
 “De smaak van de hogere natuur richt zich op uitzonderingen, op dingen die anderen 
gewoonlijk koud laten en van heerlijkheid verstoken schijnen; de hogere natuur legt singuliere 
maatstaven aan. Daar komt bij dat hij meestal gelooft geen singuliere maatstaven aan te 
leggen, vanuit de idiosyncrasie van zijn smaak, hij poneert veeleer zijn waarde en onwaarde 
als een waarde en onwaarde van algemene geldigheid, en verzeilt zodoende in het 
onbegrijpelijke en onpraktische. […] Dit is de eeuwige onrechtvaardigheid van de edelen. 
(FW, 3)”9  
 
De edele en lage mensen verschillen dus van elkaar op gebied van smaak, want de smaak 

volgt uit de lichamelijke gesteldheid.  

 
“Dat deze enkelingen echter anders ervaren en ‘smaken’, daarvan is de reden gewoonlijk te 
vinden in een afzondering van hun levenswijze, voeding, spijsvertering, misschien in een 
meer of minder van de anorganische zouten in hun bloed en hersenen, kortom in het fysiek: 
zij hebben echter de moed partij te kiezen voor hun fysiek en aan de eisen daarvan, hoe 
subtiel deze ook verklankt mogen worden, gehoor te geven hun esthetische en morele 
oordelen zijn zulke ‘allersubtielste tonen’ van het fysiek. (FW, 39)”  
 
Waar Nietzsche bijvoorbeeld het christendom afwijst omdat dit tegen onze smaak ingaat, wil 

dit dus zeggen dat de instincten zich er tegen verzetten – (FW, 132), cf. de bespreking van het 

derde boek van FW. Deze opvatting van smaak maakt het Nietzsche dus mogelijk om 

bepaalde moralen, filosofieën, of gewone opvattingen af te wijzen, omdat ze tegen de goede 

smaak indruisen. Hij beschouwt hen immers als symptomen van de smaak. En zoals we weten 

is het dichotome argumentatieschema van overvloed tegenover tekort voor Nietzsches 

filosofie van levensbelang. De goede smaak moet dus bij deze pool van overvloed (waar de 

Griekse godsdienst van de Olympus een voorbeeld van is) ondergebracht worden, terwijl de 

slechte smaak een uit tekort en onmacht is; uit levensontkenning (waar het christendom een 

voorbeeld van vormt).  
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“Hoe verandert nu de algemene smaak? Doordat invloedrijke en machtige eenlingen hun 

hoc est ridiculum, hoc est absurdum, het oordeel dus van hun smaak en walging, uitspreken 

en tiranniek doordrukken: –daardoor leggen zij velen een dwang op, waar er langzamerhand 

nog meer aan wennen en die ten slotte een behoefte wordt van allen. (FW, 39)” Nietzsche 

beschrijft dus letterlijk het mechanisme van het civilisatieproces zoals hij in M uitwerkte. Er 

vormt zich een dwang in het bewustzijn doordat machtige individuen hun smaak tiranniek 

doordrukken. Dit leidt tot gewenning zodat sedimentering optreedt, waardoor vervolgens van 

Einverleibung sprake is, opdat een nieuwe behoefte gecreëerd wordt. Het stemt dus overeen 

met wat we in MA al tegenkwamen, waar het proces beschreven wordt dat Leidenschaften tot 

meningen leiden, die op hun beurt tot overtuigingen sedimenteren. Dit is waarom Nietzsche 

tenslotte zegt dat “de verandering van de algemene smaak […] belangrijker [is] dan die van 

de meningen; meningen met alle bijbehorende bewijzen, weerleggingen en de hele 

intellectuele maskerade zijn slechts symptomen van de veranderde smaak en zeer zeker niet 

dat waarvoor ze nog zo vaak worden aangezien, namelijk de oorzaken ervan. (FW, 39)”  

6.3. Derde boek: Het wetenschappelijke denken  
 

Bij de bespreking van GT heb ik de stelling ingenomen, dat Nietzsche, al sinds dit eerste 

boek, van mening is dat de wereld zich door chaos kenmerkt.10 Op grond van deze opvatting 

had ik de wil tot macht als criterium van de hand gewezen dat het Wörterbuch poneerde om 

het verschil tussen Dionysus bij de jonge Nietzsche en Dionysos bij de oude Nietzsche te 

verklaren. Ik heb gesteld dat de wil tot macht uiteindelijk een theoretische specificatie is van 

dit wereldbeeld van chaos. Deze opvatting van chaos vinden we letterlijk terug aan het begin 

van het derde boek van FW.11  

 
“De astrale orde waarin wij leven, is een uitzondering; deze orde en de betrekkelijke duur 
waartoe zij de voorwaarden schept, heeft op haar beurt de uitzondering der uitzonderingen 
mogelijk gemaakt: de vorming van het organisch. Het totale karakter van de wereld is 
daarentegen in alle eeuwigheid de chaos, niet in de zin van een ontbrekende 
noodzakelijkheid, maar van een ontbrekende orde, geleding, vorm, schoonheid, en hoe al 
onze esthetische antropomorfismen ook mogen heten. (FW, 109)”  
 
Alsook:  

 
“De abruptheid waarmee vele gevolgen zich aftekenen, leidt ons op een dwaalspoor; het is 
echter uitsluitend een abruptheid voor ons. Er bestaat een oneindige hoeveelheid 
gebeunenissen in deze seconde van abruptheid, die ons ontgaan. Een intellect dat oorzaak en 
gevolg als continuüm zou zien, niet op onze manier als willekeurige verdeeldheid en 
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verbrokkeling, die de stroom van het gebeuren zou zien, – zou het begrip oorzaak en gevolg 
verwerpen en alle bepaaldheid loochenen. (FW, 112)” 
 

In M was het civilisatieproces nog niet prominent aanwezig in Nietzsches opmerkingen 

over wetenschap, zodat het zwaartepunt nog grotendeels in de lijn van MA lag: het aantonen 

van het ‘geworden zijn’ van ons kennisapparaat. In FW zien we dat Nietzsche dit nu als 

startpunt neemt en zijn opmerkinge over de geworden aard van ons kennen doortrekt naar een 

fundamenteler evolutionair niveau. Zo zal hij in aforisme 112 het verschil aanduiden tussen 

ons en vroegere stadia van wetenschap. Wij beschrijven beter. Dit valt echter niet gelijk te 

stellen met beter verklaren.  

 
“Wij hebben een veelvoudige opeenvolging ontdekt, waar de naïeve mens en vorser van 
oudere culturen slechts iets tweevoudigs zag, ‘oorzaak’ en ‘gevolg’[…], wij hebben het beeld 
van de wording vervolmaakt, maar [b]egrepen hebben wij op deze manier niets. […] Hoe 
zouden wij ook kunnen verklaren! Wij opereren met louter dingen die niet bestaan, met lijnen, 
vlakken, lichamen, atomen, deelbare tijd, deelbare ruimte –, hoe zou verklaring ook maar 
mogelijk zijn, als we eerst alles tot een beeld maken, tot ons beeld! (FW, 112)”  
 
Nietzsche is vanuit deze optiek dus in staat zijn opmerking in M over causaliteit te 

specificeren: “Oorzaak en gevolg: een dergelijke tweeheid bestaat waarschijnlijk nooit,–in 

waarheid hebben we met een continuüm te maken, waarvan we een paar stukjes isoleren; 

zoals we ook een beweging nooit anders waarnemen dan als geïsoleerde punten, dus 

eigenlijk niet zien, maar concluderen. (FW, 112)” Tenslotte vermag hij betreffende onze 

menselijke kenaard concluderen dat “[h]et […] voldoende [is] de wetenschap als zo getrouw 

mogelijke vermenselijking van de dingen te beschouwen, we leren steeds nauwkeuriger 

onszelf te beschrijven, door de dingen en hun opeenvolging te beschrijven. (FW, 112)” 

 
Overeenkomstig zagen we in M al opmerkingen dat het formuleren van een natuurwet niet 

hetzelfde betekent als het verklaren ervan. “Laten wij ervoor oppassen te beweren dat er 

wetten bestaan in de natuur. Er zijn uitsluitend noodzakelijkheden: er is niemand die beveelt, 

niemand die gehoorzaamt, niemand die in overtreding is. (FW, 109)”12 Dit volgt uit zijn 

naturalisme: “Wanneer zullen we mogen beginnen onszelf met de zuivere, hervonden, en 

opnieuw verloste natuur te vernatuurlijken! (FW, 109)” 

 

We hebben gezien in M, 26 dat Nietzsche, vanuit dit naturalisme, de oorsprong van kennis 

in het zelfbehoud situeert. Hij traceert dit al terug tot in de dierenwereld waar het voortkomt 

uit een nood aan zekerheid, waaruit een zekere zelfbeheersing volgt. In het vijfde boek van 

FW zal hij kennis op een gelijkaardige manier weergeven: “Zou het niet het instinct van de 
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angst zijn die ons gebiedt te kennen? Zou de blijdschap van de kennende niet precies de 

blijdschap van het herwonnen veiligheidsgevoel zijn?... (FW, 355)” Want kennen staat gelijk 

aan iets onbekend tot iets bekend assimileren. In aforisme 110 duidt hij dan de waarheid als 

de zwakste vorm van kennis, omdat dwalingen, doorheen onze geschiedenis, welig getierd 

hebben. Dit komt omdat ze een soortbehoudende en nuttige functie vervulden – cf. 1.3. “Dus: 

de kracht van de inzichten is niet gelegen in hun waarheidsgehalte, maar in hun leeftijd, hun 

mate van ingeworteldheid, hun hoedanigheid van levensvoorwaarde. (FW, 110)” 

Herinner dat op zulke wijze de wil tot weten ontstaan is. Door opvattingen die niet nuttig, 

maar ook niet schadelijk waren:  

 
“De kennis werd dus tot een stuk leven zelf en als leven tot een aldoor toenemende macht: 
tot uiteindelijk de inzichten en die oeroude fundamentele dwalingen met elkaar in botsing 
kwamen, beide als macht, beide in dezelfde mens. De denker: dat is vandaag de dag het 
wezen waarin de drift tot waarheid en die levensbehoudende dwalingen hun eerste gevecht 
leveren.. Nadat ook de drift tot de waarheid zichzelf als een levensbehoudende macht bewezen 
heeft. (FW, 110)”  
 
Het is dus door gewenning dat deze wil tot weten bekomen werd, want al deze onschadelijke 

stellingen hoopten zich mettertijd op:  

 

“Geleidelijk vulde zich het menselijk brein met zulke oordelen en overtuigingen, en in deze 
kluwen ontstond gisting, strijd en machtsbegeerte. [D]e kennis en het streven naar het ware 
nam ten slotte als behoefte zijn plaats onder de andere behoeften in. Van toen af vormden niet 
alleen het geloof en de overtuiging, maar ook de toetsing, de loochening, het wantrouwen, de 
tegenspraak een macht: alle ‘boosaardige’ instincten waren ondergeschikt gemaakt aan, en in 
dienst gesteld van de kennis en kregen de glans van het geoorloofde, gerespecteerde, nuttige 
en ten slotte het aanzien en de onschuld van het goede. (FW, 110)”  
 

Nietzsche argumenteert aangaande de logica op analoge wijze: “Het verloop van logische 

gedachten en redeneringen in ons huidig brein beantwoordt aan een proces, een strijd van 

driften die elk voor zich allemaal zeer onlogisch en onrechtvaardig zijn; gewoonlijk vernemen 

wij alleen het resultaat van de strijd: zo snel en zo verborgen speelt dit oeroude mechanisme 

zich tegenwoordig in ons af. (FW, 111)” In aforisme 113 geeft Nietzsche voor het ontstaan 

van het wetenschappelijke denken, ook dergelijke verklaring vanuit het civilisatieproces: 

 
“Er moet zich zoveel tegelijk voordoen, opdat een wetenschappelijk denken kan ontstaan: 
en al deze noodzakelijke  krachten moesten afzonderlijk uitgevonden, beproefd, 
gekoesterd worden! In hun afzonderlijkheid hebben ze zeer vaak een heel andere werking 
uitgeoefend dan thans, nu zij binnen het wetenschappelijk denken elkaar wederzijds beperken 
en in toom houden: – ze hebben als gifstoffen gewerkt, bijvoorbeeld de betwijfelende, de 
ontkennende drift, de afwachtende drift, de verzamelende […]. Vele hecatomben van 
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mensen zijn geofferd voordat deze driften leerden hun nevenstelling te begrijpen en zich 
gezamenlijk functies te voelen van één organiserende macht in één enkel mens! (FW, 
113)”  
 

Denken bestaat voor Nietzsche dus uit verschillende driften die tegen elkaar vechten om 

suprematie te bereiken – later zal hij daarom het denken weergeven als strijdende willen tot 

macht. Het merendeel van ons denken vindt onbewust plaats. Zoals we in aforisme 113 zagen, 

is het wetenschappelijke denken een exponent van dit proces. Driften worstelen en bevechten 

mekaar. Het enige waar wij toe in staat zijn, is ons driftleven voor onszelf enigszins kenbaar 

te maken, via ons bewustzijn om zo ons gedrag – inwendig als uitwendig – trachten te 

stileren. Na dit werk van millennia dat zich over generaties mensen doorzet, werd zoiets als 

een assimilatie van bepaalde driften mogelijk waardoor een wetenschappelijk denken 

bestaanbaar werd. Van onze gehele denkactiviteit vormt het bewustzijn slechts het topje van 

de ijsberg.  

 

“In het verleden heeft men meestal alleen het bewuste denken beschouwd als denken: eerst nu 
begint voor ons de waarheid te dagen dat het allergrootste deel van onze geestelijke 
werkzaamheid voor ons onbewust en ongevoeld verloopt; ik ben echter van mening dat deze 
driften, die hier met elkaar strijden, zeer goed in staat zullen zijn zich voor elkaar voelbaar te 
maken, elkaar pijn te doen –: die geweldige, plotselinge uitputting, waardoor alle denkers 
geplaagd worden, zal daar haar oorsprong vinden (het is de uitputting op het slagveld). Ja, 
misschien bestaat er in ons strijdbaar innerlijk menig verborgen heroïsme, maar zeker niets 
goddelijks, eeuwig-in-zichzelf-rustend, zoals Spinoza meende. (FW, 333)” 
 
Denken kenmerkt zich voor Nietzsche dus door strijdende driften waarvan wij ons niet 

bewust zijn. Nietzsche geeft op dergelijke wijze een analoge verklaring als in 113 voor 

‘begrijpen’: “Wat betekent kennen? – Non ridere, non lugere, neque detestari, sed intelligere! 

zegt Spinoza, zo eenvoudig en verheven, zoals in zijn aard ligt. Inmiddels: wat is dit 

‘intelligere’ in laatste instantie anders dan de vorm waarin ons juist de drie eerstgenoemde 

zaken tegelijk voelbaar worden? Eén resultaat van de verschillende en tegenstrijdige driften 

van het willen bespotten, bejammeren en verafschuwen? Voordat kennis mogelijk is, moet elk 

van deze driften eerst een eenzijdige kijk op het ding of het voorval naar voren gebracht 

hebben; naderhand ontstond dan de strijd tussen deze eenzijdigheden en daaruit soms een 

midden, een kalmering, een gelijkgeven naar alledrie de kanten, een soort rechtvaardigheid en 

verdrag: want dankzij de rechtvaardigheid en het verdrag kunnen al deze driften zich in het 

bestaan waarmaken en in vereniging gelijk krijgen. (FW, 333)”  

 



  172 

Wij worden ons slechts bewust van de eindafrekening van geheel dit proces. En menen 

daarom in het ‘begrijpen’ iets tegengesteld te moeten zien dan driften die met elkaar strijden. 

Nietzsche zegt dat dit een mooi idee is, maar niet een die de natuur schijnt te hebben 

overgenomen; ‘begrijpen’ is net een soort wapenstilstand – “ een bepaald gedrag van de 

driften tegenover elkaar. (FW, 333)” 

 

6.3.1. Godsdienst 

 

Hier zullen we Nietzsches opmerkingen in FW over godsdienst bekijken. De 

conceptualisering van kudde (cf. de cultuurhistorische betekenis!) die zich verder vertaalt in 

een oppositie met het individu dat vaak in de betekenis van Einzelne wordt neergezet, laat 

zich ook in de bespreking van het christendom, en meer algemeen de godsdienst, merken. 

Vanuit dit perspectief van de Einzelne en de kudde deelt Nietzsche in aforisme 143 zijn 

voorliefde voor een polytheïsme mee. “Hier veroorloofde men zich pas individuen, hier 

respecteerde men voor het eerst het recht van individuen. Het uitvinden van goden, helden en 

bovenmensen van alle soorten, alook van naast- en ondermensen, van dwergen, feeën, 

centauren, saters, demonen en duivels was de onschatbare vooroefening ter rechtvaardiging 

van de zelfzucht en soevereiniteit van de eenling […]. (FW, 143)” Het polytheïsme is de 

exponent van de individualiteit van de mens, waarbij de vrijheid die men de ene god 

tegenover de andere toestond, ook de mens toegestaan was tegenover zijn buur. “Het 

polytheïsme bevatte een voorafbeelding van de vrijgeesterij en veelgeesterij van de mens: het 

vermogen, zich nieuwe en eigen ogen te scheppen en telkens weer nieuwe en nog meer 

eigene: zodat er voor de mens als enige onder alle dieren geen eeuwige horizonten en 

perspectieven bestaan. (FW, 143)” 

 

Het monotheïsme neemt daarentegen de vorm aan van een verstarde consequentie van de leer 

van één maatgevende mens. “[Ze] was misschien wel het grootste gevaar waardoor de 

mensheid tot dusver werd bedreigd: ze werd bedreigd door die voortijdige stilstand die, 

voorzover wij kunnen beoordelen, de meeste andere diersoorten allang bereikt hebben; die 

geloven allemaal in één maatgevend dier en ideaal van hun soort, en hebben de zedelijkheid 

der zede definitief in hun vlees en bloed vertaald. (FW, 143)”13 In aforisme 149 vertelt 

Nietzsche dat we het falen van reformaties als een signaal mogen interpreteren dat die 

gemeenschap uit een grote groep heterogene individuen bestaat. “Telkens wanneer de 

reformatie van een geheel volk mislukt en slechts sekten de kop opsteken, mag je concluderen 
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dat het volk intern reeds zeer heterogeen is en zich begint los te maken van de grote kudde-

instincten en van de zedelijkheid der zede: een veelbetekenende zweeftoestand, die men 

gewoon is voor zedelijk verval en verloedering uit te maken: terwijl zij het rijp worden van 

het ei en het nabije breken van de eierschaal aankondigt. (FW, 149)” Het slagen van Luthers 

Reformatie in het Noorden vindt dus een waarneembare aanduiding voor het feit dat het 

Noorden, tegenover het Zuiden, nog tamelijk eenduidige en gelijksoortige behoeften kende.  

 

“[E]n er zou helemaal geen verchristelijking van Europa geweest zijn, als niet de cultuur van 

de oude wereld van het Zuiden langzamerhand al te zeer vermengd was met Germaans 

barbarenbloed en daardoor gebarbariseerd, als daardoor het cultureel overwicht van het 

Zuiden niet verloren was gegaan. Hoe algemener en onvoorwaardeijker een eenling of de 

gedachte van een eenling invloed kan uitoefenen, des te gelijker en nederiger van aard moet 

de massa zijn waarop deze invloed wordt uitgeoefend […]. (FW, 149)”  

 
Waar heerszuchtige naturen slechts een sektarische invloed kunnen bewerkstelligen, cf. 

Plato, – daaruit mag men besluiten tot het bestaan van een hoogstaande cultuur. “Waar 

geheerst wordt daar zijn massa’s: waar massa’s zijn daar is behoefte aan slavernij. Waar 

slavernij is daar zijn slechts weinig individuen, en deze hebben de kudde-instincten en het 

geweten tegen zich. (FW, 149)” 

In 117 heeft Nietzsche het er daarom over dat waarschijnlijk gedurende de langste periode 

van de mensheid, er niets vreselijker bestond dan zich een eenling te voelen. “Alleen zijn, 

afzonderlijk ervaren, gehoorzamen noch heersen, een individu voorstellen –dat was toentertijd 

geen zegening maar een straf; men werd veroordeeld ‘tot individu’. Vrijheid van gedachte 

gold als het onbehagen bij uitstek. (FW, 117)” Toen, zegt Nietzsche, was het taxeren naar 

singuliere maatstaven een teken van slechte smaak. “Alles wat de kudde schade berokkende, 

of de eenling het nu gewild had of niet, bezorgde toentertijd de eenling gewetenswroeging –

en zijn buurman ook, en zelfs de hele kudde! – Op dat punt zijn we het meest omgeschoold 

[umgelernt]. (FW, 117)”  

 

6.4. Vierde boek  
 

Nietzsches filosofie heeft zich tot hiertoe laten voortbewegen vanuit een evolutionair 

perspectief. Vanuit dit oogpunt vertelt hij ons dat de mens grotendeels uit onmacht heeft 

geleefd, en niet vanuit kracht. In die zin, van het leven uit zelfbehoud, heeft de mens eigenlijk 
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altijd levensontkennend geleefd, want het leven is chaos en overvloed. De mens moet dus 

vanuit overvloed en kracht leven; zo affirmeert hij pas het bestaan. Dit is Nietzsches filosofie 

tot aan het vierde boek van FW. Vanaf nu zal Nietzsche ons echt kunnen meedelen wat het 

betekent om het bestaan te affirmeren. Waar hij voor het vierde boek van FW steeds de these 

herhaalde die hij in GT al naar voren bracht; namelijk de oppositie van het leven bevestigen 

tegen het leven ontkennen, zal hij dankzij de precisering van zijn evolutieidee nu in staat zijn 

om ons te vertellen wat het leven uit overvloed net inhoudt. Leven uit overvloed is immers 

maar een vereiste voor de affirmatie van het leven. De eigenlijke bevestiging van het leven is 

uiteindelijk het amor fati. En dit amor fati leidt tot het stellen van de eeuwige wederkeer.  

Als ik gedwongen word om één breukmoment in Nietzsches filosofie aan te duiden, dan 

lokaliseer ik het in dit vierde boek van FW. En ik meen dat Nietzsche ons dit ook wou 

duidelijk maken, door het eerste aforisme van dit vierde boek de titel Bij het nieuwe jaar mee 

te geven. In dit aforisme laat hij voor de eerste maal in zijn filosofie amor fati vallen. We 

mogen durven stellen dat deze liefde tot het lot misschien wel een exponent is van wat we 

voorheen met niet-oordelen hadden aangeduid. “Ik wil niet aanklagen, ik wil niet eens de 

aanklagers aan-klagen. De blik afwenden zal mijn enige ontkenning zijn! En, alles bij 

elkaar en in het groot: ooit wil ik nog eens uitsluitend iemand zijndie ja zegt! (FW, 267)” 

Overeenkomstig duidt het amor fati de bevestiging van het leven aan door dit leven niet bij 

voorbaat te ontkennen of te zeer met vooroordelen aan te willen kleden, die de wereld aan 

moet trekken – als het kind dat naar zijn ouder moet luisteren. “Ik wil steeds meer leren, het 

noodzakelijke [Nothwendige] aan de dingen als het schone beschouwen […]. (FW, 276)” 

 
Ik duid het ook als breukpunt omdat ik vind dat de toon van Nietzsches schrijven hier 

verandert. Al wat hij voor dit vierde boek schreef, komt me toe alsof iemand van een 

wetenschappelijke methode gebruik maakt, maar zich nog steeds veel moeite moet stellen ze 

telkens opnieuw toe te passen. Het lijkt alsof die persoon de methode nog niet heeft eigen 

gemaakt en ze dus eerder voor hem als richtingaanwijzer ziet staan. In dit vierde boek zien we 

echter een Nietzsche aan het woord die niet steeds meer op moet kijken om te zien welke 

richting hij best kan gaan, maar die dit ondertussen weet en zich de moeite van het steeds 

opkijken kan besparen. Het is hierom dat Nietzsche ons op een neveneffect van dit amor fati 

kan wijzen. Vanuit deze houding lijkt het immers dat plotseling alles ons tot voordeel strekt. 

Deze persoonlijke voorzienigheid laat ons denken dat elke gebeurtenis voor ons van nut is 

(FW, 277). Vanuit de volledige affirmatie van het leven, krijgt vervolgens het leven als 

experiment weerklank. Hier spreekt inderdaad een rijpere Nietzsche, omdat deze bevrijder 
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over hem gekomen is. Hij moet er niet meer in de verte naar speuren; zijn ogen waren al zo 

slecht! “[V]anaf de dag dat de grote bevrijder over me kwam, die gedachte dat het leven een 

experiment ten behoeve van de kennis mocht zijn –en geen plicht, geen noodlot, geen bedrog! 

– […]. […]  ‘Het leven is een middel van de kennis’  – met dit grondbeginsel in je hart kun je 

alleen dapper, maar zelfs vrolijk leven en vrolijk lachen! (FW, 324)” In aforisme 341 wordt 

vervolgens de vraag van het grootste gewicht gesteld. Moest men de kans hebben om zijn 

leven in elk detail terug opnieuw te beleven; zou men in aanzicht van deze vraag huiveren, of 

instemmend glunderen? Ik ben van mening dat de gedachte van het amor fati, als een 

bekomen resultante van het niet-oordelen, tot de idee van de eeuwige wederkeer leidt. De 

volledige affirmatie van het bestaan; “[w]anneer die gedachte je in haar macht zou krijgen, ze 

zou je, zoals je bent, veranderen en misschien vermorzelen; de vraag bij alles en iedereen: 

‘wil je dit nog eens en ontelbare malen?’ zou de grootste nadruk op je handelingen liggen! 

Of op hoe goede voet zou je moeten staan met jezelf en het leven, om naar niets meer 

teverlangen dan naar deze uiteindelijke eeuwige bevestiging en bezegeling? –(FW, 341)” 

 
Het vierde boek van FW is, voor alle andere karakteriseringen, de bron in Nietzsches 

filosofie van de gedachte van de eeuwige wederkeer. In geheel zijn filosofie tot nu toe speelde 

Nietzsche met de tegenstelling ‘levensbevestigend tegenover levensontkennend’. Nu vinden 

we de eerste echte invulling van wat het affirmeren van het bestaan inhoudt. Het is een amor 

fati die tot de vraag van de eeuwige wederkeer leidt. En is het dan toevallig dat Nietzsche in 

1882 FW afsluit door naar zijn Zarathustra te verwijzen – het boek dat de eeuwige wederkeer 

als hoofdthema heeft? “De conceptie die aan het werk ten grondslag ligt, de gedachte van de 

eeuwige wederkeer, deze hoogste formule van de beaming die denkbaar is –, valt in augustus 

van het jaar 1881: zij is neergekrabbeld op een velletje, met eronder geschreven: ‘6000 voet 

voorbij mens en tijd’. (EH, Zarathustra, 1)”  
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Noten
                                                 
1 Opmerkelijk is dat Nietzsche het in het voorwoord vooral over Heiterkeit [opgewektheid] heeft. In de eerste 
vier boeken vinden we hier nauwelijks iets van terug. Pas in het vijfde boek – dat na het voorwoord geschreven 
is – begint Nietzsche met een relaas over Heiterkeit. 
2 Nietzsche maakt dus geen gebruik van ad hominem argumenten. Ik ben enigszins teleurgesteld in het artikel 
Nietzsche ad hominem: Perspectivism, personality and ressentiment van Robert C. Solomon. Waar hij het 
gebruik van ad hominem tracht goed te praten om zogezegd Nietzsche te moeten redden. “His central strategy, 
accordingly, was the use of the ad hominem argument, a rhetorical technique often dismissed as a ‘fallacy’, an 
attack on the motives and emotions of his antagonists rather than a refutation of their ideas as such. (Solomon, p. 
181)” En: “His [Nietzsche] works are full of such arguments […]. (Solomon, p. 183)” Dit is niet wat Nietzsche 
doet. Nietzsche valt de ideeën zelf aan omdat hij ze als symptomen kan zien van de fysieke gesteldheid van de 
persoon. Het is een consequentie van zijn opvatting dat het subject een fictie is. Hoe dit ‘ik’ dus geconstrueerd is, 
of welke opvattingen dat subject aanhangt, vormt voor Nietzsche een teken van de lichamelijke gesteldheid van 
het individu. Dit is ook de reden waarom Nietzsche een onderverdeling aanbrengt tussen de heer en de slaaf. Ik 
ben er zeker van dat Nietzsche ad hominem-argumenten zou afkeuren. Het is immers een teken van onmacht. 
Het zou een typisch instrument van de slavennatuur zijn, die zogauw hij niet bij machte is het ideeëngoed aan te 
vallen, vanuit zijn ressentiment maar de persoon zelf aanvalt. Ik ga dus niet akkoord met Solomon zijn 
gedeeltelijke goedkeuring van een adhominem-argument: “But are ad hominem arguments really fallacies? Or do 
they provide fair grounds for rejecting or at least being suspicious of the views or opinions of a person? The 
answer to the second question is, ‘of course they do,’ and the answer to the first is, at least, ‘not always.’ […] Ad 
hominem arguments expand, they do not limit, the field of philosophical argumentation. (Solomon, p. 189)” Ik 
acht een ad hominem-argument niet goed te praten in een wetenschappelijk discours.   
3 “Wie diep in wereld heeft gezien, raadt direct hoe wijs het eigenlijk is dat de mensen oppervlakkig zijn. Het is 
het instinct tot zelfbehoud dat hun leert vluchtig, luchthartig en onoprecht te zijn. [L]aat niemand eraan twijfelen 
dat wie de cultus van de oppervlakte zozeer nodig heeft, ooit wel eens een rampzalige greep onder die 
oppervlakte heeft gedaan. (JGB, 59)” Of zoals hij in M ook al zei: “- Wanneer men, als dedenker, gewoonlijk in 
de grte stroom van de gedachte en het gevoel leeft, en wanneer zelfs onze dromen ’s nachts deze stroom volgen: 
dan verlangt men van het leven geruststelling en stilte,– terwijl anderen juist van het leven willen uirusten, 
wanneer zij zich aan meditatie overgeven. (M, 572)” 
4 Zo ben ik tevens van mening dat ‘het blonde beest’ in GM ook als concept gebruikt is. Een concept dat 
historisch spijtig genoeg verkeerd gegroeid is. Het is dus niet een uitschuiver van Nietzsche!  
5 De verschillende moralen die de wereld kent, worden in dit aforisme verklaard vanuit de opvatting dat de 
voorwaarden tot behoud van elke gemeenschap zeer divers zijn. 
6 Dit kan als verduidelijking dienst doen waarom Nietzsche MA oorspronkelijk ‘Met de ploegschaar’ wou 
noemen. 
7 Dit vormt een beweging die vanaf M vast te stellen valt. Hoe verder M vordert merken hoe meer we aforismen 
opmerken waarin ‘de boosaardige mens’ meer en meer weergegeven wordt, als de mens die naar zichzelf op 
zoek is, of zichzelf kent (althans in zoverre dit mogelijk is).  
8 Zekerheid heeft bij Nietzsche bijna altijd de connotatie van verstarring. In deze zin moet men ook zijn 
verwondering opvatten dat bepaalde wetenschappelijke verwezenlijkheden overeind kunnen blijven. “Ja, wij zijn 
zozeer overtuigd van al de onzekerheid en fantasterij van onze oordelen en van de eeuwige veranderlijkheid van 
alle menselijke wetten en begrippen, dat het ons eigenlijk hogelijk verbaast hoezeer de resultaten van de 
wetenschap standhouden! ( FW, 46)” 
9 Overeenkomstig is aforisme 55. “Wat maakt iemand ‘edel’? (FW, 55)”  
10 Jean Granier identificeert de wil tot macht ook terecht als een wereldbeeld van chaos. “[T]his primitive text of 
nature has absolutely nothing in common with a ‘thing in itself,’ with an intelligible ‘being,’ or with a ‘cosmos’. 
It is not a book written by a superior intelligence, it is whaat Nietzsche calls chaos. The primitive text of nature 
is thus the chaotic being that manifests itself as a significant process. (Granier, p. 137)” Ook duidt hij dat 
Nietzsche voor zijn concept van wil tot macht tijd nodig heeft: “Because nature is subject to time, chaotic being 
constitutes itself as a text out of the confusion of appearance– i.e., across the perpetual “scrawl” of 
interpretations. (Granier, p. 138)” 
11 Wil tot macht treedt als gedachte pas expliciet op in 1884. Dit derde boek is echter voor 1882 geschreven. 
12 Overeenkomstig argumenteert Nietzsche: “Laten wij ervoor oppassen te beweren dat de dood de tegenpool 
van het leven is. Het levende is slechts een bestaansvorm van het dode, een heel zeldzame wel te verstaan. (FW, 
109)” Ik denk dat Nietzsche hiermee al vooruit verwijst naar zijn idee van wil tot macht – wat wederom aantoont 
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dat deze een specificatie is van het beeld van de wereld als chaos. Het vormt de reden waarom ik denk dat we de 
wil tot macht het best vanuit de cybernetica kunnen benaderen, omdat Nietzsche ermee doelt op toenemende 
complexiteitsniveaus. Zo moet de betekenis van het levende, als een speciale vorm van het dode opgevat 
worden. “Gesteld dat er niets anders reëel is ‘gegeven’ dan onze wereld van begeerten en hartstochten, dat we 
naar geen andere ‘realiteit’ kunnen afdalen of opstijgen dan naar die van onze aandriften–  want denken is 
slechts een reageren van deze aandriften op elkaar – : is het dan niet geoorloofd om bij wijze van proef de vraag 
te stelen of dit gegevene niet toereikend is om er ook de zogenaamde mechanistische (of ‘materiële’) wereld uit 
te begrijpen?[…] [A]ls van [een] gelijke realiteitswaarde als ons affect zelf, – als een primitievere vorm van de 
wereld der affecten, waarin nog in een machtiger eenheid ligt opgesloten wat zich daarna in het organische 
proces vertakt en verder ontwikkelt (en ook, uiteraard, brozer en zwakker wordt– ), als een soort driftleven 
waarin alle organische functies, zoals zelfregulering, assimilatie, voeding, uitscheiding, stofwisseling, nog 
synthetisch met elkaar verweven zijn, – als een voorvorm van het leven? (JGB, 36)” 
13 Tegenover deze achtergrond moet men zulke opmerking als ‘de mens is het onafgewerkte dier’ lezen. 
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7. Voorbij goed en kwaad (JGB)  
 

Na FW is Nietzsche in staat dezelfde thema’s van MA te behandelen: ditmaal vanuit een 

evolutionair perspectief, in plaats van metafysisca e.a. als verouderde kennismethoden te 

moeten behandelen. Nietzsche diept al wat we in MA vonden in JGB dieper uit. Het beste 

voorbeeld vormt de godsdienst. Deze is niet meer een oude kenmethode die noodzakelijk was 

in de menselijke evolutie, maar wordt in JGB behandeld als een evolutionaire adaptatie om 

ons leven draaglijk (of mogelijk) te maken. Het is een instrument om de mens edeler te 

maken. Nietzsches kritiek op godsdienst wordt dus ook doordringender dan in MA. Nu 

bekritiseert hij de godsdienst omdat het een instrument is om de mens te stileren; maar nadat 

ze de mens heeft verhoogd, houdt ze de mens op die hoogte vast. De godsdienst was een 

startblok van waaruit de mens zijn puur dierlijke aard kon overstijgen, maar wanneer de mens 

verder en verder voortgaat wordt de godsdienst eerder een blok aan het been. Nietzsches 

kritiek vestigt zich dan vooral op het christendom, omdat dit voor hem de meest 

vergeestelijkte godsdienst is.1 

 

Nietzsche zal in JGB ook een nieuw thema behandelen: de wil tot weten. Vanuit de wil tot 

weten zal hij de relatie tussen schijn en waarheid op een overtuigende wijze bespreken. Hij 

zal concluderen dat we moeten afstappen van de wereld vanuit ‘waar-vals’ te benaderen, om 

de realiteit eerder als graden van schijn (of waarheid) op te vatten. Omwille van deze 

bespreking vormt JGB voor mij Nietzsches absolute meesterwerk dat hem rechtmatig doet 

plaatsnemen tussen de grote filosofen van de westerse wijsbegeerte. 

7.1. Voorwoord  
 

Waar Nietzsche het in zijn voorwoord tot FW had over de wil tot weten die we niet mogen 

benaderen of gebruiken als een puberale wil tot waarheid – waarheid om de waarheid –, gaat 

hij in het voorwoord tot JGB de waarheid als een vrouw naar voren brengen. De filosofen 

hebben haar tot nu toe met een lompe opdringerigheid benaderd – alsook met een akelige 

ernst (cf. FW). Overeenkomstig zijn bemerkingen over het afwisselen van kennismethoden in 

MA en het historisch besef, schrijft Nietzsche terug over de achterhaaldheid van de 

dogmatische filosofie. “Laten wij haar niet ondankbaar zijn , al moet stellig worden erkend 

dat de ergste, hardnekkigste en gevaarlijkste van alle dwalingen tot nu toe een dwaling van 

een dogmaticus is geweest, namelijk Plato’s bedenksel van de zuivere geest en het goede als 
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zodanig. Maar nu die dwaling overwonnen is, nu Europa van deze nachtmerrie herademt en 

altegenwoordig gezondere – slaap kan genieten, zijn wij, wier taak juist het wakker-zijn is, de 

erfgenamen van alle kracht die door de strijd tegen deze dwaling is aangekweekt. (JGB, 

voorwoord)”2 

 

Ook wordt voor de eerste maal weer het perspectivistische genoemd; ditmaal zet Nietzsche 

het uiteen als de grondvoorwaarde van het leven. 

7.2. Eerste hoofdstuk: Wil tot weten en de zeven dwalingen  
 

Na het precies weten afzonderen van de gedachte van de wil tot weten van de gedachte van 

de wetenschap en na zulk een voorwoord begint Nietzsche dit boek met overpeinzingen over 

de wil tot waarheid. Hij kan nu volgende vraag stellen: “Wat in ons wil eigenlijk ‘waarheid’? 

– Inderdaad, we bleven lang treuzelen voor de vraag naar de oorzaak van deze wil, – 

[…]. (JGB, 1)” In MA, waar de ideeën over wetenschap en wil tot weten nog niet duidelijk 

van elkaar gescheiden waren, geeft Nietzsche als reden waarom wij tot wetenschap, tot 

waarheid aangetrokken worden, dat wij dwalende wezens zijn. “Als wij niet in zekere mate 

onwetenschappelijke mensen waren gebleven, wat kon de wetenschap ons dan eigenlijk nog 

schelen! Alles wel beschouwd en in ronde, gladde, volle bewoordingen gezegd: een kennend 

wezen zou de kennis onverschillig laten. (VM, 98)” Met dit antwoord neemt Nietzsche voor 

het vraagstuk van de wil tot weten echter geen genoegen. Door de precisering van gedachten 

die zich na MA nog verder voltrokken heeft, is hij dus in staat de vraagstelling van de wil tot 

weten nu exact te formuleren: “We vroegen naar de waarde van deze wil. Gesteld dat we 

waarheid willen: waarom niet liever onwaarheid? […] Het probleem van de waarde der 

waarheid posteerde zich voor ons– of waren wij het die ons voor het probleem 

posteerden? Wie van ons is hier Oedipus? (JGB, 1)”Aan het stellen van deze vraag zit 

echter een enorm risico vast. Zodanig groot dat het voor ons misschien wel het grootste is, 

zegt Nietzsche. Want zoals we al gezien hebben in FW is de wil tot waarheid pas laat 

ontstaan; de dwaling leek altijd nuttig voor de mens.3 De wil tot weten heeft zich pas laat tot 

een levensbevestigende hartstocht bewezen. “Ondanks alle waarde die het ware, waarachtige, 

onbaatzuchtige mag hebben is het niet uitgesloten dat de schijn, de wil tot misleiding, het 

eigenbelang en de begeerte een hogere principiële waarde voor het leven moet worden 

toegekend. (JGB, 2)” 
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Dat schijn bij voorbaat niet minder waard is dan waarheid, dat het bepaalde niet meer 

waard is dan het onbepaalde; “dergelijke schattingen kunnen, ondanks hun belangrijkheid als 

richtsnoer [regulativen Wichtigkeit] voor ons, toch nooit méér zijn dan evaluaties van de 

voorgrond [lees; één perspectief], een bepaalde vorm van niaiserie, die voor de 

instandhouding van wezens als wij misschien nodig is. (JGB, 3)”De vraag die Nietzsche 

omtrent de wil tot weten in aforisme 1 stelde is dus een vraag met zulk gewicht omdat: “De 

onwaarheid erkennen als levensvoorwaarde: dat wil zonder twijfel zeggen dat we een 

riskant verzet bieden tegen de vertrouwde waardegevoelens; en een filosofie die dat waagt, 

situeert zich alleen daardooral aan gene zijde van goed en kwaad.(JGB, 4)”Geven we onware 

oordelen op, dan geven we bijgevolg het leven op. De onwaarheid van een oordeel is voor 

Nietzsche dus geen argument tegen een oordeel. “De onwaarheid van een oordeel is voor ons 

nog geen argument tegen een oordeel; hier klinkt onze nieuwe taal wellicht het vreemdst. 

(JGB, 4)” Want “[d]e kwestie is in hoeverre het oordeel levensbevorderend, 

levensbehoudend, soortbehoudend en misschien zelfs soorttelend is; en we zijn uit 

principe geneigd te beweren dat we de meest onware oordelen (waartoe de synthetische 

oordelen a priori behoren) het slechtst kunnen missen […] – dat het opgeven van onware 

oordelen zou betekenen dat men het leven opgeeft, het leven ontkent. (JGB, 4)” De reden 

waarom het afschaffen van onware oordelen, het afschaffen van het leven betekent, vindt haar 

basis in Nietzsches opvatting van het perspectivisme als grondvoorwaarde van het leven. 

“[ L ]even is alleen bestaanbaar op grond van perspectivische schattingen en 

schijnbaarheden; en zou men met de brave geestdrift en onnozelheid van ettelijke filosofen 

de ‘schijnbare wereld’ in haar geheel afschaffen, welnu, gesteld dat jullie dat zouden kunnen, 

– dan bleef er stellig ook van die ‘waarheid’ van jullie niets meer over! (JGB, 34)” 

 

Aansluitend bij het ontwaren van een nieuwe deugd uit de wil tot weten, namelijk 

Redlichkeit, besluit Nietzsche dat we de filosofen moeten wantrouwen omdat dezen niet 

eerlijk genoeg [nicht redlich] zijn:   

 
“Ze doen allemaal alsof ze hun eigenlijke opvattingen door de autonome ontwikkeling van 
een koele, zuivere, goddelijk onbezorgde dialectiek ontdekt en gerealiseerd hebben (in 
tegenstelling tot de mystici van alle rangen en standen die eerlijker zijn dan zij en onhandiger 
– zij hebben het over ‘inspiratie’ –): terwijl ze in wezen een geanticipeerde these, een inval, 
[…] met achteraf gezochte argumenten verdedigen : – het zijn allen advocaten die niet zo 
willen heten, en voor het grootste deel zelfs listige pleitbezorgers van hun vooroordelen, die 
ze ‘waarheden’ dopen – en staan zeer ver van de gewetensmoed om dit, juist dit, zichzelf te 
bekennen; zeer ver vande goede smaak om dit ook moedig te verstaan te geven […]. (JGB, 
5)” 
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Wanneer we het voorwoord van FW in gedachten nemen, waar Nietzsche stelde dat 

iemands gedachtegoed een symptoom is van zijn smaak, zijn lichamelijke gesteldheid; de 

opvatting dat het merendeel van het denken onbewust verloopt, zodat wat zich in het 

bewustzijn manifesteert als een teken van de fysiologie van de persoon mag geïnterpreteerd 

worden, dienaangaande concludeert hij in aforisme 6 als volgt: “Allengs is mij gebleken wat 

alle grote filosofieën tot nu toe zijn geweest: namelijk een zelfbekentenis van hun schepper, 

een soort ongewilde, onbewuste memoires; en ook dat in iedere filosofie de morele (of 

immorele) intenties de eigenlijke levenskiem vormden waaruit telkens de hele plant is 

gegroeid. (JGB, 6)” Hieruit volgend ontkent Nietzsche dat een wil tot weten [trieb zur 

erkenntniss] de vader van de filosofie is en de filosoof op zijn hersenreizen steeds bij de hand 

geleid heeft, “en dat iedere afzonderlijke aandrift zichzelf maar al te graag als laatste doel van 

het bestaan en legitiem meester over alle overige aandriften wil opwerpen. Want iedere 

aandrift is heerszuchtig: en als zodanig tracht hij te filosoferen. (JGB, 6)” 

 

Alleen bij geleerden – de eigenlijke wetenschapsmensen (JGB, 6) – wil hij de toegift doen dat 

zij misschien wel door een wil tot weten gedreven worden. Dit komt omdat de belangen van 

de geleerde uiteindelijk ergens anders liggen: in de politiek, bij zijn gezin e.d.. “[J]a, het 

maakt bijna niets uit aan welke tak van wetenschap zijn machientje wordt gekoppeld, en of de 

‘veelbelovende’ jonge werker zich tot een goed filoloog, een paddestoelenkenner of een 

chemicus ontwikkelt: – het duidt [Bezeignet] hem niet, wat hij ook wordt. (JGB, 6)” 

De filosoof heeft daarentegen niets onpersoonlijks; zijn filosofie is een teken van zijn smaak 

“en met name legt zijn moraal een beslist en beslissende getuigenis af van wie hij is – dat wil 

zeggen, in welke rangorde de diepste aandriften van zijn natuur zich tot elkaar verhouden. 

(JGB, 6)” In aforisme 9 noemt Nietzsche de filosofie zelfs “de geestelijkste wil tot macht, 

tot ‘schepping van de wereld’, tot causa prima. (JGB, 9)” 

 
Vervolgens gaat Nietzsche de voornaamste dwalingen behandelen die we kennen. De eerste 

in rij vormen de  synthetische oordelen a priori. “Hoe zijn synthetische oordelen a priori 

mogelijk? vroeg Kant zich af,– en wat antwoordde hij eigenlijk? Krachtens een vermogen: dit 

helaas niet met drie woorden gezegd, maar zo omslachtig en eerwaardig, met een zodanig 

vertoon van Duitse diepzinnigheid en krullendraaierij dat men de grappige niaiserie allemande 

niet hoorde die in zo’n antwoord steekt. (JGB, 11)” Nietzsche hangt in JGB een wereldbeeld 

van wil tot macht aan. Dit zagen we zonet wanneer we de filosofen bespraken: zij laten zich 
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niet leiden door een wil tot weten, doch in hen vecht elke drift om de heerschappij – elke drift 

tracht te filosoferen. Nietzsche vindt vanuit zijn wereldbeeld dat we bovenstaande Kantiaanse 

vraag moeten vervangen door de vraag waarom het nodig is om aan zulke oordelen te 

geloven?  

 
“[Begrijp] dat ter instandhouding van ons soort wezens in de waarheid van zulke oordelen 
geloofd moet worden; hoewel het natuurlijk desondanks onware oordelen zouden kunnen zijn! 
Of, om duidelijk en botweg te zeggen waar het op staat: synthetische oordelen a priori 
moesten helemaal niet ‘mogelijk zijn’: we hebben er geen recht op, in onze mond zijn 
het louter onware oordelen. Alleen is het geloof aan hun waarheid noodzakelijk, als geloof 
aan de voorgrond, een evidentie die in de perspectivische optiek van het leven thuishoort. 
(JGB, 11)” 
 
De synthetische oordelen a priori waren dus een (geestelijke) evolutionaire aanpassing. Door 

hun bestaan te veronderstellen, door in hen te geloven, was Kant machtig genoeg om de 

toenmalige horizon van de kennis der mensheid te verleggen. 

 
 Zoals de synthetische oordelen a priori een vooroordeel vormen – een gevolg van een 

noodzakelijke dwaling – wordt door Nietzschse de atomistiek op overeenkomstige wijze 

gelezen. Naar mijn mening mogen we de onderlinge verwantschap van Nietzsches afwijzing 

van de atomistiek en zijn idee van de wereld als wil tot macht niet missen. Dit is eigenlijk een 

problematiek die bij de tweede pool thuishoort, maar niets weerhoudt ons om dit even snel te 

verkennen. Nietzsches idee van wil tot macht hangt onlosmakelijk samen met het tijdsvak 

waarin Nietzsche toen leefde.4 Het belangrijkste waar we op moeten wijzen is de figuur van 

Boskovich. Hij bracht het idee naar voren van “een ruimteloos en massaloos atoom, dat eerder 

lijkt op een denkbeeldig wiskundig punt dan op een materieel partikel, [en] komt immers 

akelig dicht in de buurt van de actuele definitie van de quark. […] Nietzsche is ongeveer de 

eerste die Boskovic’ atoomleer als een fundamentele vernieuwing begroet! (De Graeve, p. 

45)” Ik denk dat het van belang is dat we Nietzsches wil tot macht op dergelijke wijze zien 

alsook als een concept waar kracht en beweging geünificeerd worden. Ik denk dat hier, de 

visie dat materie niet oneindig deelbaar is, de oorzaak ligt van Nietzsches afwijzen van een 

atomistiek, omdat men in een theorie van partikels als punten immers niet zo een unificatie 

van beweging en kracht verkregen kan worden. Overeenkomstig ben ik van mening dat 

Nietzsche voor zijn concept van wil tot macht tijd nodig heeft.5 Dit uitwerken behoort tot de 

tweede pool. Wat voor ons momenteel van belang is dat Nietzsche de afwijzing van een 

atomistiek doortrekt naar het domein van de wijsbegeerte. Vanaf MA wees hij al de 

‘metafysische behoefte’ af; nu ook de ‘atomistische behoefte’ wat hij met zielsatomisme 
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aanduidt. “Met deze term wil ik het geloof aanduiden dat de ziel als iets onverwoestbaars, 

eeuwigs, ondeelbaars, als een monade, een atomon opvat: dit geloof moet men uit de 

wetenschap verbannen! (JGB, 12)” 

 
Dit wil niet zeggen dat Nietzsche de notie ziel volledig afwijst. Zoals we al voldoende 

bewezen hebben is Nietzsche niet de filosoof van de ontkenning van het subject, zodat “de 

weg tot nieuwe formuleringen en verfijningen van de zielshypothese […] open [staat]: en 

begrippen als ‘sterfelijke ziel’, ‘ziel als subject-veelheid’ en ‘ziel als samenstel van aandriften 

en affecten’ willen voortaan in de wetenschap burgerrecht genieten. (JGB, 12)” 

Dit geeft dus blijk van Nietzsches historisch besef dat de betekenis van filosofische begrippen 

gegroeid en geworden is. Hij zet zich dus niet zomaar af tegen de traditie om tenslotte te 

weigeren het woord ‘subject’ of ‘ziel’ te gebruiken – zoals vele postmodernen beweren.6 Naar 

mijn mening lossen we niets op door nieuwe woorden uit te vinden – dit is een reden waarom 

Kant zo irritant is om te lezen, omdat deze man om de haverklap een nieuw woord uitvindt. 

Men kan geen bladzijde omdraaien of er staat weer zo een nieuwe term – dit is althans het 

geval voor de Grundlegung zur metaphysik der Sitten! Ik volg Nietzsche dus in de opvatting 

dat ‘ziel’ evengoed vandaag de dag nog gebruikt mag worden. Geen nieuwe woorden 

uitvinden, maar ons inzetten om een betekenisverschuiving tot stand te kunnen brengen, dat is 

het beste dat we kunnen doen en mogen verhopen. Het hangt ook onlosmakelijk samen met 

zijn evolutiegedachte dat dergelijke termen alleen maar zulke rijke betekenissen hebben 

kunnen krijgen, doordat ze centraal stonden in een traditie die geruime tijd vanuit deze 

begrippenparen dacht. Op het gebied van de moraal betreurt hij dit ergens, omdat de moraal 

zichzelf heeft opgeheven, maar niettemin alleen van morele begrippen gebruik kan blijven 

maken:  

 

“Het is lastig dat bepaalde woorden die wij moralisten gewoonweg niet kunnen missen, reeds 
een soort zedelijke censuur insluiten, die dateert uit de tijd dat de meest voor de hand liggende 
en natuurlijke gemoedsaandoeningen van de mens verketterd werden. […] Er is niets aan te 
doen, we moeten dergelijke woorden gebruiken, maar ons oor daarbij afsluiten voor de 
influisteringen van de oude gewoonte. (WS, 60)” 
 

De derde dwaling die Nietzsche van naderbij bekijkt is de drift tot zelfbehoud 

[Selbsterhaltungstrieb]. Zoals we aan het begin van deze scriptie al zeiden wijst Nietzsche de 

notie zelfbehoud niet af. Wanneer men dit echter tot de hoofdkarakterisering van het leven wil 

verheffen, zoals het darwinisme doet, dan staat Nietzsche op om zijn, naar mijn mening 

terechte, kritiek te uiten. “De fysiologen zouden zich moeten afvragen of ze de drift tot 
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zelfbehoud wel tot de kardinale drift van een organisch wezen moeten bestempelen. Vóór 

alles wil iets levends zijn kracht botvieren – het leven zelf is wil tot macht –: het zelfbehoud is 

daarvan slechts een van de indirecte, meest frequente gevolgen. (JGB, 13)”  

In het vijfde boek van FW, zal Nietzsche dit verder uitwerken. 

 

De vierde dwaling is voor Nietzsche het feit dat de natuurkunde de wereld niet verklaart, 

maar interpreteert. Zij gaat voor een verklaring door, omdat ze zich (nog steeds) op “het 

geloof aan de zintuigen baseert. (JGB, 14)” Dit geloof aan de zintuigen noemt Nietzsche het 

sensualisme. ”Wanneer is iets duidelijk, wanneer ‘verklaard’? –Pas als het gezien en betast 

kan worden, – tot dat punt moeten alle problemen doorgedreven worden. (JGB, 13)” Merk op 

dat deze gedachte vanaf M dus een hele weg heeft afgelegd. In M durft Nietzsche al 

voorzichtig stellen dat aan het formuleren van een natuurwet niet dezelfde waarde toegekend 

mag worden als aan het verklaren van een natuurwet. In FW had Nietzsche het dan over het 

feit dat we ten opzichte van vroeger beter beschrijven, doch dat dit ook niet gelijkgesteld mag 

worden met beter verklaren. Deze lijn van denken wordt in JGB dus verder doorgetrokken. In 

FW besloot Nietzsche dat zoiets als causaliteit waarschijnlijk niet bestaat. We zien immers 

maar geïsoleerde punten, zodat we “eigenlijk niet zien, maar concluderen. (FW, 112)” In JGB 

stelt hij daarom uitdrukkelijk dat de natuurkunde interpreteert en niet verklaart. Dit is dus 

geen morbide gedachte waardoor iedereen in een een soort solipsistische wereld leeft; het 

duidt eenvoudigweg op onze menselijke kenaard. Wij kennen immers maar aan de hand van 

zaken die een vereenvoudiging zijn van de oorspronkelijke processen. Beweging assimileren 

we in causaliteit of punten van opeenvolging, m.b.t. de gevoelens assimileren we door middel 

van de taal complexe gedachten en driften in woorden, etc. Dit vormt dus de betekenis van 

Nietzsches opmerking in FW dat wetenschap een zo getrouw mogelijke vermenselijking van 

de dingen is (FW, 112). Door en in de wetenschap leren we de dingen beter te beschrijven. 

We leren uiteindelijk dus ons eigen kenapparaat – onszelf – beter kennen door het beter 

beschrijven van wat extern aan ons is. Misschien is het geoorloofd om dit als een inversie7 op 

te vatten van wat we bij Kant aantreffen. Kant heeft de synthetische oordelen a priori nodig 

om de band tussen het kennende subject en de wereld van de objecten te behouden, terwijl 

tegelijkertijd het kennende subject als wetgever wetten aan de natuur oplegt. Nietzsche blaast 

deze brug tussen kennend subject en ‘objectieve wereld’ op en houdt alleen de ‘rede als 

rechter’ over. Niet om in een solipsistische schijnwereld te belanden, maar om ons menselijke 

kennen te benadrukken. We kunnen alleen maar de wereld die extern is aan ons, kennen zoals 

ons lichaam deze wereld tot ons laat binnendringen. Wanneer we dus kennen, assimileren we 
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steeds wat extern aan ons is, tot wat voor ons bekend is. Zo vatten we wat in de wereld 

gebeurt in een kader dat bestaat uit causale opeenvolgingen. Mettertijd hebben we geleerd dat 

dergelijke tweevoudige opeenvolging uit een meervoudige bestaat – (welke andere functie 

verult de ‘correlatie’ anders?). Ook is het besef beginnen dagen van het idee van feedback: als 

B op A volgt en A B veroorzaakt heeft, betekent dit dat A B nodig heeft en als we dit 

doordenken B op dergelijke wijze zelfs verondersteld moet worden wil A een oorzaak kunnen 

zijn. De oorzaak veronderstelt evenzeer het gevolg als het gevolg de oorzaak veronderstelt. 

Dit is de reden waarom Nietzsche dus voor een continuüm ijvert, en inzake denken over de 

werkelijkheid voor graden van werkelijkheid (of graden van schijn). Waar Kant dus het 

kennende subject als wetgever karakteriseert, maar zich hierbij nog steeds ongemakkelijk 

voelt en het nodig acht een objectieve wereld te postuleren, zodat hij iets als ‘synthetische 

oordelen a priori’ in het leven moest roepen, houdt Nietzsche alleen het kennende subject als 

wetgever over. Aan het bestaan van een aan ons onafhankelijke wereld wordt op deze wijze 

bij Nietzsche niet getwijfeld. Wij kennen de wereld steeds aan de hand van ons 

kennisapparaat. Wanneer we dankzij de wetenschap dus externe objecten beter leren 

beschrijven (cf. causaliteit) dan leren we ons eigen kenapparaat –onze eigen organen – beter 

kennen. Velen vinden dit bij Nietzsche blijkbaar een angstige gedachte die naar mijn mening 

te wijten is aan het negeren van Nietzsches evolutieidee. Ons kenapparaat wordt. Zij die 

denken dat Nietzsche dus meent dat ieder in zijn eigen schijnwereldje leeft slaan de bal mis.  

 
Een volgende dwaling is het bijgeloof van de logici. Dit is een exponent van de 

metafysische dwaling, die we in MA voldoende besproken hebben. Met betrekking tot de 

logici laat het zich dus best kenmerken door enig geloof in het zielsatomisme: de visie dat het 

‘ik’ als een oorspronkelijke bron van handelen geldt. Nietzsche wijst dit af op de gronden van 

een grammatische gewoonte: “Ten slotte gaat dit ‘het denkt’ reeds te ver: dit ‘het’ sluit al een 

uitleg in van het proces en behoort niet tot het proces zelf. Men redeneert hier naar 

grammatische gewoonte: ‘denken is een werkzaamheid, bij iedere werkzaamheid hoort 

iemand die werkzaam is, –bijgevolg –’. (JGB, 17)” Vanuit dit opmerken van een denken naar 

grammatische gewoonte, benoemt Nietzsche het subjectdenken van de moderne filosofie in 

aforisme 54 wel degelijk als antichristelijk, maar allesbehalve antigodsdienstig. Een kritiek op 

het oude zielsbegrip vanuit de begrippen predikaat en subject vormt dus “een aanval op de 

belangrijkste vooronderstelling van de christelijke leer. (JGB, 54)” Niettemin blijft dit echter 

schuldig aan het zielsatomisme. Dit verder behandelen behoort tot de derde pool, maar het is 

mooi dat Nietzsche Kant zijn subjectbegrip niet volledig onderuit haalt, omdat hij in Kant het 
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geloof aan “de mogelijkheid van een schijnbestaan van het subject, dus van ‘de  ziel’ […] 

(JGB, 54)” ontwaart. Het toont ons dat we aangaande Nietzsche dus niet zomaar tot louter 

Schopenhaueriaanse invloeden mogen spreken – ik acht de Kantiaanse veel groter. 

 

Een volgende dwaling vormt die van de vrijheid van de wil. Nietzsche behandelde deze 

problematiek uitvoerig in MA. Hier zal hij meer aandacht besteden aan één aspect van de 

vrije wil, namelijk aan (de aard van) de wil – het willen – zelf. “Willen schijnt mij vooral iets 

gecompliceerds toe, iets wat slechts als woord een eenheid is, –[…]. (JGB, 19)” Willen valt 

voor Nietzsche uiteen in drie opmerkbare bestanddelen:8  

 

                                            1. voelen 

                             2. denken (een commanderende gedachte) 

                             3. affect 

 

Zo is “[w]at ‘vrijheid van de wil’ genoemd wordt, […] in wezen het superioriteitsaffect ten 

opzichte van degene die moet gehoorzamen: ‘Ik ben vrij, “hij” moet gehoorzamen’ – dit 

bewustzijn begeleidt iedere wil, alsmede de spanning van de aandacht […]. […] Een mens die 

wil– beveelt een iets in zichzelf dat gehoorzaamt of waarvan hij gelooft dat het gehoorzaamt. 

(JGB, 19)” Wij merken niets van deze dualiteit tussen gehoorzamer en gehoorzamende omdat 

we ons “door middel van het synthetische begrip ‘Ik’ niets van deze dualiteit aan[…]trekken 

en haar voor onszelf […] verdoezelen […]. (JGB, 19)” Dit wil zeggen dat we die dualiteit niet 

gewaarworden door een gewoonte. We merken dus een duidelijk evolutionair paradigma op in 

Nietzsches kritiek. Wederom is taal hierbij van groot belang, omdat Nietzshe taal als 

richtinggevend identificeert. Zo durft hij in aforisme 20 zelfs zeggen dat alle filosofische 

denken uiteindelijk een soort kringloop vormt, omdat men steeds opnieuw gebruik heeft 

gemaakt van begrippen die allen met elkaar verwant zijn, zodat deze begrippen iedereen in 

een bepaalde volgorde achter elkaar drijven.9  

 
“De wonderlijke familiegelijkenis van al het Indische, Griekse en Duitse filosoferen laat zich 
heel eenvoudig verklaren. Waar een taalverwantschap aanwezig is, kan het niet missen dat 
alles dankzij de gemeenschappelijke filosofie van de grammatica – ik bedoel dankzij de 
onbewuste macht en leiding van gelijke grammatische functies– van begin af aan voor een 
gelijksoortige ontwikkeling en opeenvolging van de filosofische systemen vatbaar is: net 
zoals de weg naar bepaalde andere mogelijkheden om de wereld te verklaren versperd lijkt. 
Filosofen van het Oeral-Altaïsche taalgebied (waarin het subject-begrip het gebrekkigst is 
ontwikkeld) zullen naar alle waarschijnlijkheid anders ‘de wereld inkijken’ en andere paden 
bewandelen dan Indogermanen of mohammedanen […]. (JGB, 20)” 
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Deze talige sturing van ons denken10 vormt ook de reden waarom Nietzsche de natuurkunde 

als een interpretatie afdeed en niet als de verklaring van de wereld: “men moet zich van de 

‘oorzaak’, van het ‘gevolg’ juist alleen als zuivere begrippen bedienen, dat wil zeggen als 

conventionele ficties ten dienste van de aanduiding, de onderlinge communicatie, niet van de 

verklaring. (JGB, 21)” Zo is de wetmatigheid van de natuur voor Nietzsche uiteindelijk maar 

een theoretisch speeltje dat niets met de aard van de natuur van doen heeft. Hij is van mening 

dat zijn visie op de aard van de wereld als wil tot macht; een wereld van chaos, misschien wel 

juister is. Zijn visie van de wereld als wil tot macht is immers tot dezelfde interpretaties in 

staat als de visie van de natuurwetten, dus: “die niettemin ten slotte hetzelfde van deze wereld 

zou beweren als wat jullie beweren, namelijk dat haar gang ‘noodzakelijk’ en ‘berekenbaar’ 

is, maar niet omdat er wetten in haar heersen, maar omdat die wetten absoluut ontbreken en 

iedere macht op ieder moment haar laatste consequentie trekt. (JGB, 22)”  

 

Het is uiteindelijk niet verassend dat Nietzsche dit hoofdstuk besluit met een opmerking 

over de psychologie. Nu hij vanuit evolutionaire basis kritiek heeft gegeven op veel van onze 

veronderstellingen die hun oorsprong slechts vinden in gewenning en de sturing van de taal, 

deelt hij mee dat  

 

“De hele psychologie is tot dusverre in morele vooroordelen en angsten blijven steken: ze 
heeft zich niet in de diepte gewaagd. Haar als morfologie en ontwikkelingsleer van de wil tot 
macht te begrijpen, zoals ik haar begrijp–met die gedachte heeft nog nooit iemand zelfs maar 
gespeeld: als het namelijk geoorloofd is het tot dusverre geschrevene als symptoom te zien 
van het tot dusverre verzwegene. Het geweld van de morele vooroordelen is diep in de meest 
geestelijke, schijnbaar koudste en objectiefste wereld gedrongen –en, zoals vanzelf spreekt, 
met schadelijk, remmend, verblindend, verdraaiend gevolg. (JGB, 23)” 
 

Zo zal Nietzsche het tweede hoofdstuk beginnen met het vraagstuk van de psychologische 

zelfobservatie – wat misschien een raar begin is om het nut van zijn genealogische methode 

betreffende de moraal aan te tonen. Vanuit de optiek van levenshoudingen oogt ons dit begin 

echter niet zo eigenaardig. “de psychologische observatie – tot de middelen behoort 

waarmee men de last van zijn leven kan verlichten, […] dat geloofde men, wist men –  

in vroeger eeuwen.(MAI, 35)” Niettemin zijn er ook argumenten die de psychologische 

zelfobservatie eerder in een negatief daglicht stellen, waarbij Nietzsche uiteindelijk besluit: 
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“Dus: of de psychologische observatie meer nut of meer nadeel over de mensen brengt zal wel 

altijd een onuitgemaakte zaak blijven; vaststaat echter dat zij noodzakelijk is, omdat de 

wetenschap niet meer buiten haar kan. (MAI, 38)” 

Vanuit de oproep tot een arts in het voorwoord van FW, het kennend subject als wetgever, en 

zodoende het menselijke kennen, kent Nietzsche de psychologie dus een uiterst belangrijke rol 

toe: 

 
“[Z]oals het er thans met zekere bijzondere wetenschap voorstaat, is het nodig geworden de 
morele observatie tot leven te wekken, en de gruwelijke aanblik van de psychologische 
snijtafel en haar messen en tangen kan de mensheid niet bespaard blijven. Want hier gebiedt 
díé wetenschap, die naar oorsprong en geschiedenis van haar zogenaamde morele gevoelens 
vraagt en al voortgaand de ingewikkelde sociologische problemen moet formuleren en 
oplossen: – de oudere filosofie kent die helemaal niet en is het onderzoek van oorsprong en 
geschiedenis van de morele gevoelens altijd met gebrekkige uitvluchten uit de weg gegaan. 
(MAI, 37)” 11 
 

7.3. Tweede hoofdstuk  
 

Het thema van JGB tot hier toe is de wil tot weten in relatie met de verhouding  

schijn/waarheid. Dit wordt in dit hoofdstuk verder uitgewerkt. Schijn heeft Nietzsche, al vanaf 

zijn eerste boek, als noodzakelijk voor het leven beschouwd. Deze opvatting vinden we ook 

hier terug: “ [H]oe goed zijn we er van het begin af in geslaagd onze onwetendheid te 

bewaren, om van een bijna onbegrijpelijke vrijheid, onbezonnenheid, onvoorzichtigheid, 

moed, vrolijkheid des levens,–om van het leven te genieten! (JGB, 24)” Overeenkomstig MA 

wijst hij net dit bestaan, van de mens als een onredelijk wezen, aan als de bron van het kunnen 

ontstaan van wetenschap – en uiteindelijk een wil tot weten. “[A]lleen op dit stevige, 

granieten fundament van onwetendheid heeft tot op heden de wetenschap kunnen verrijzen, de 

wil tot weten op het fundament van een veel machtiger wil: de wil tot niet-weten, tot het 

ongewisse, tot het onware! (JGB, 24)” Tevens verdiept Nietzsche deze opvatting, want in dit 

aforisme duidt hij de wil tot weten als een verfijning van de wil tot niet-weten, de wil tot 

schijn:  

 
“Niet als zijn tegenstelling, maar – als zijn verfijning! Want al kan de taal dan, hier evenals 
elders, niet boven haar botheid uit komen en al blijft zij over tegenstellingen praten terwijl 
er slechts gradaties en veelsoortig gedifferentieerde stadia zijn, al mag ook de verstokte 
tartufferie van de moraal, die nu tot ons onoverwinnelijke ‘vlees en bloed’ behoort, zelfs de 
woorden van ons wetenden verdraaien: nu en dan begrijpen we, en lachen we erom, hoe juist 
de beste wetenschap ons het hardnekkigst in deze vereenvoudigde, door en door kunstmatige, 
vervalste, bij elkaar gefantaseerde wereld wil vasthouden, hoe zij onvrijwillig-gewillig de 
dwaling liefheeft, omdat zij, de levende, – het leven lief heeft! (JGB, 24)”  
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De wil tot weten is blijkbaar een verfijning van onze wil tot niet-weten. Wij zijn immers 

dwalende wezens. Maar wat is dan de oorzaak van dit dwalen? Dit is niet de geest, zegt 

Nietzsche, en geest [Geist] staat bij hem gelijk aan denken.  

 

“Wie echter ons denken zelf, ‘de geest’ dus, voor de onwaarheid van de wereld 

verantwoordelijk –een eervolle uitweg waar iedere bewuste of onbewuste advocatus dei 

gebruik van maakt–: wie deze wereld inclusief ruimte, tijd, uiterlijke gedaante, beweging, als 

een foutieve conclusie opvat, zou tenminste goede reden hebben om ten slotte tegen alle 

denken zelf wantrouwen te leren betrachten: heeft het ons tot op heden niet de allergrootste 

poets gebakken? en wat garandeert ons dat het niet voortgaat te doen wat het altijd gedaan 

heeft? (JGB, 34)” Deze ‘ernstige’ houding van de filosofen die op hun vragen ‘eerlijke’ 

antwoorden verwachten, “is een morele naïveteit die ons filosofen tot eer strekt maar – we 

moeten nu eenmaal niet ‘alleen maar morele’ mensen zijn! (JGB, 34)” Het is de Redlichkeit 

die Nietzsche en aanverwanten, als vroeggeborenen van het historische besef, tot een groter 

wantrouwen dwingt.12 De dwaling, en meer algemeen de schijn, zijn bij voorbaat immers 

geen wangedrochten van de werkelijkheid. Zoals we weten is de grondvoorwaarde van de 

‘realiteit’, als men me het gebruik van deze term toelaat, het perspectivisme. Het feit dat wij 

dwalen is dus geen fout van een misleidde geest, of in een lichaam dat met zijn driften de 

werking van de geest verstoort aan te wijzen, nee – zonder de (evolutionaire) dwaling waren 

wij immers allen al te gronde gegaan. Schijn is noodzakelijk voor het leven, en het is hiernaar 

dat het perspectivisme verwijst. 

 
“[Z]elf heb ik al lang anders leren denken en oordelen over bedriegen en bedrogen worden 

[…]. […] Het is niet meer dan een moreel vooroordeel dat waarheid meer waard is dan 

schijn; het is zelfs de slechtst bewezen veronderstelling ter wereld. ( JGB, 34)” Zo vervalt 

ook, zoals we bij de bespreking van het eerste hoofdstuk al opmerkten, alle mogelijkheid om 

de schijnbare wereld af te schaffen, want dit kan je niet omdat “leven[…] alleen bestaanbaar 

[is] op grond van perspectivische schattingen en schijnbaarheden […].(JGB, 34)” De wereld 

bestaat niet uit een echte en onafhankelijke wereld, die wij als kennende wezens spijtig 

genoeg vertekenen zodat onze enige taak het zoeken naar ware oordelen zou zijn. De natuur is 

een wereld die niet alleen maar ware oordelen huisvest, maar eveneens onware oordelen 

herbergt. En dit vormt dus de reden waarom Nietzsche zich de vraag naar de waarde van een 

wil tot weten stelt, en waarom hij de wil tot weten als een verfijning van de wil tot schijn 
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identificeert. Wanneer we over de werkelijkheid reflecteren moeten we ons dus niet 

bezighouden met de aard van de natuur in ons jasje van ‘waar en onwaar’ te willen duwen. 

Overeenkomstig Nietzsches opvatting betreffende causaliteit ijvert hij voor een denkwijze van 

gradaties. “ Is het niet voldoende om graden van schijnbaarheid aan te nemen, als het ware 

lichtere en donkerder schaduwen en tinten van de schijn […]. Waarom zou de wereld die 

ons aangaat–, geen fictie kunnen zijn? (JGB, 43)” Deze zin mag men dus niet te 

onnauwkeurig – niet te snel – lezen. De primaire betekenis van deze zin is niet de stelling dat 

het hele universum een fictie is. Voor alles doelt deze zin op onze menselijke kennisaard.13 

Het wijst erop hoe wij de wereld voor onszelf gemaakt hebben, om er in te kunnen overleven 

(cf. geloven in vaste dingen, waarvan het geloof in een vast subject een residu is als een 

grammaticaal vooroordeel). De primaire betekenis van deze zin gaat dus over de 

noodzakelijkheid van schijn voor al het leven. In dit perspectief moet het hoofdstuk Hoe de 

ware wereld ten slotte tot fabel werd van GD gelezen worden. De laatste fase verwijst naar 

het benaderen van de wereld aan de hand van gradaties van waarheid (of schijn): “De ware 

wereld–we hebben haar afgeschaft: welke wereld bleef er over? De schijnbare soms? … 

Welnee! Met de ware wereld hebben we ook de schijnbare afgeschaft! (GD, Hoe de ware 

wereld een fabel werd)”14 

 

In aforisme 39 maakt Nietzsche duidelijker waarom schijn noodzakelijk is voor het leven. Iets 

kan immers enorm schadelijk en destructief voor ons zijn, en toch tot de grondvorm van het 

leven horen. Hoe kunnen wij ons dan zulke waarheid eigen maken, lijkt Nietzsche zich af te 

vragen. Hier zien we zijn idee van een civilisatieproces naar voren treden. We kunnen een 

glimp van zulk een waarheid tot ons maken, niettegenstaande dat we dit op zo een manier 

moeten doen dat we deze waarheid in duizenden dwalingen moeten inpakken, vooraleer we ze 

mee kunnen nemen. Doorheen het denken over generaties lang kunnen we als bij het pellen 

van een ui, rok na rok isoleren, bekijken, bestuderen en er over nadenken. Dit wil niet zeggen 

dat we ooit het binnenste van dit complex zullen bereiken. Een kern, of een Waarheid zal 

nooit bekomen worden, maar dankzij ons worstelen doorheen onze dwalingen zijn we toch 

wat dingen te weet gekomen. “Er ligt een diep en grondig geluk besloten in het feit dat de 

wetenschap dingen ontdekt die standhouden en telkens opnieuw de grondslag leggen voor 

nieuwe ontdekkingen: – het had immers ook anders kunnen zijn! (FW, 46)”  Dit is dus het 

thema van de Einverleibung van de waarheid. Zoals we zagen in Nietzsches civilisatieproces 

moet de mens aan veel wennen. Uiteindelijk is dit de betekenis van de wereld als gradaties 
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zien: om een te grove, voor ons lelijke, waarheid te kunnen verdragen, nemen we deze tot ons 

door deze waarheid te versluieren; we smukken ze enigszins op.15  

 
“Iets kan waar zijn: ook al is het in de hoogste mate schadelijk en gevaarlijk; het kan zelfs 

tot de grondgesteldheid van het bestaan behoren dat men aan de volledige kennis van dat iets 

te gronde gaat, – zodat de sterkte van een geest eraan zou kunnen worden afgemeten hoeveel 

‘waarheid’hij net nog verdraagt, of duidelijker gezegd, in welke mate hij een verdunde, 

verhulde, verzoete, verdwaasde, vervalste waarheid nodig heeft. (JGB, 39)” 

 Uiterst consequent16 verwerpt Nietzsche ook de idee aan de deugdzaamheid van een theorie. 

“Geluk en deugd zijn geen argumenten. De mensen vergeten echter graag, ook bedachtzame 

geesten, dat ongelukkig-maken en boosaardig-maken evenmin tégenargumenten zijn. (JGB, 

39)“ Dit thema van het menselijk kennen, een gedachte die een evolutionaire basis heeft, 

vormt de reden waarom Nietzsche zoveel belang hecht en zo gefascineerd is door het masker. 

“Alles wat diep is houdt van maskers de allerdiepste dingen koesteren zelfs een haat tegen 

beelden en gelijkenissen. (JGB, 40)” Het thema van de toneelspeler en het masker zullen we 

bespreken wanneer we bij het vijfde boek van FW zijn aanbeland. 

 

7.3.1. De vrije geest en nieuwe filosofen 

 
Vervolgens behandelt Nietzsche de vrije geest en het nieuwe soort filosofen dat zich zal 

moeten aandienen. Zijn raadgevingen voor de vrije geest en wie dit nieuwe soort van filosofen 

wel moeten zijn, houden het leven vanuit overvloed in: de sterke mens als gebieder.17  “Men 

moet zichzelf bewijzen dat men bestemd is voor de onafhankelijkheid en het bevelen; en dit 

op het goede moment. (JGB, 41)” En: “Het is voor zeer weinigen weggelegd onafhankelijk te 

zijn: –het is een voorrecht van de sterken. (JGB, 29)”De filosofen van de toekomst zullen 

zelfs nog verder gaan dan wat Nietzsche met de vrije geest naar voren bracht.  

“ Moet ik er na dit alles nog speciaal bij zeggen dat ook zij vrije, zeer vrije geesten zullen zijn, 

deze filosofen van de toekomst, –hoewel ze zeker niet alleen vrije geesten zullen zijn maar 

nog iets méér dan dat, iets hogers, groters en wezenlijk anders, dat niet miskend en met 

anderen verward wil worden? (JGB, 44)“ Vanuit de optiek van zijn civilisatieproces benoemt 

Nietzsche de filosoof dan ook als diegene die een geweten bezit voor de totale ontwikkeling 

van de mens (JGB, 61).  

 
“[De filosoof] zal zich voor zijn kwekende en opvoedende werkzaamheid van de 
godsdiensten bedienen, zoals hij zich ook van de actuele politieke en economische toestanden  
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bedient. De selecterende, kwekende, dat wil altijd zeggen de zowel destructieve als 
scheppende en vormende invloed die met behulp van de godsdienst kan worden 
uitgeoefend, verschilt naargelang het soort mensen dat onder haar ban en bescherming wordt 
gebracht. (JGB, 61)” 
 
“Intussen geeft de godsdienst ook een deel der overheersten aanleiding en gelegenheid zich 
voor te bereiden op heerschappij en gezag in de toekomst, namelijk de langzaam opkomende 
klassen en standen bij welke dankzij gunstige huwelijkszeden de kracht en vreugde van het 
willen, de wil tot zelfbeheersing, voortdurend toenemen: – hun biedt de godsdienst genoeg 
ergernissen en verleidingen om de wegen naar een hoger geestelijk niveau in te slaan en de 
gevoelens van grote zelfoverwinning, zwijgen en eenzaamheid te beproeven:–ascetisme en 
puritanisme zijn bijna onontbeerlijke middelen ter opvoeding en veredeling, wanneer een ras 
zijn plebejische afkomst wil overwinnen en zich tot een toekomstige heerschappij opwerkt. 
(JGB, 61)” 
 
De karakteristieken van de filosoof zullen we in 7.6. verder onder de loep nemen. 

7.4. Derde hoofdstuk: De godsdienst en zijn voor – en nadelen  
 
 
“De menselijke ziel en haar grenzen, de tot op heden algemeen bereikte omvang van de innerlijke ervaringen van 
de mens, de hoogten, diepten en verten van deze ervaringen, de hele geschiedenis van de ziel tot nu toe en haar 
nog onbeproefde mogelijkheden: dat is voor een geboren psycholoog en vriend van de ‘grote jacht’ het 
voorbeschikte jachtdomein. [D]an verlangt hij naar een paar honderd helpers en sluwe, goed afgerichte 
speurhonden, die hij de geschiedenis van de menselijke ziel in zou kunnen sturen om daar zijn wild samen te 
drijven. (JGB, 45)” 
 

In dit hoofdstuk bespreekt Nietzsche de godsdienst. We vinden hier de aanwezigheid terug 

van een opvatting die we al vanaf MA zagen; dat de godsdienstige gevoelens zorgden voor 

een uitbreiding van de mens zijn ziel – wat dus zeggen wil: zijn innerlijke ervaringen. Na dit 

hoofdstuk te openen met een verwijzing naar zijn civilisatieproces bespreekt hij vervolgens 

het christendom meer in detail m.b.t. de positie die dit inneemt in zijn geschetste 

geschiedenis. In aforisme 46 duidt Nietzsche dat ‘God aan het kruis’ de voorstelling is van 

een herwaardering van de antieke waarden: 

 
“Er is tot dusver nooit en nergens eenzelfde stoutmoedigheid in het omkeren, iets zo 
vreselijks, twijfelends en twijfelachtigs geweest als deze formule: ze beloofde een 
herwaardering van alle antieke waarden. – Het is de oriënt, de diepe oriënt, het is de 
oriëntaalse slaaf die aldus wraak nam op Rome en zijn voorname, frivole tolerantie, op het 
Romeinse ‘katholicisme’ van het geloof: – en het was nooit het geoof, maar het vrij zijn van 
het geloof, die half stoïcijnse en glimlachende onbekommerdheid om de ernst van het geloof, 
wat de slaven verontwaardigd stemde en hen tegen hun meesters opstandig maakte. (JGB, 
46)”  
 
Waar Nietzsche in MA de godsdienst naar voren brengt als een achterhaalde kennismethode, 

is hij nu in staat deze gedachte verder te specificeren. Nu kan hij op een correctere manier de 
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oorsprong van de de godsdienst verklaren. Het geloof in (een) god is de resultante van een 

(noodzakelijke) vervalsing van de wereld. Waar Nietzsche in het tweede hoofdstuk duidelijk 

maakte dat waarheid niet wil zeggen ‘waar of onwaar’, maar eerder verschillende graden van 

schijn (of waarheid) inhoudt, zal hij de godsdienst tot een voorbeeld maken die zijn opvatting 

over de verhouding schijn en waarheid moet illustreren. De godsdienst wordt door Nietzsche 

immers als een evolutionaire adaptatie gezien. 

 

“[N]og een rangorde: men zou de mate waarin hun levensvreugde is vergald kunnen afleiden 
uit de mate waarin zij het beeld van het leven vervalst, verwaterd, getranscendeerd, 
vergoddelijkt wensen te zien, – men zou ook de homines religiosi tot de kunstenaars kunnen 
rekenen, als hun hoogste rang. Het is de diepe wantrouwige vrees voor een ongeneeslijk 
pessimisme, dat hele millennia ertoe dwingt zich in een godsdienstige interpretatie van het 
bestaan vast te bijten: de vrees van een instinct dat voorvoelt dat men de waarheid wel 
eens te vroeg te pakken zou kunnen krijgen, voordat de mens sterk genoeg, hard genoeg, 
kunstenaar genoeg geworden is…  (JGB, 59)”  
 

Aan de oorsprong van dergelijke gedachten merken we dus de aanwezigheid van een 

civilisatieproces. Nietzsche zal de houding van de vroomheid op dergelijke wijze analyseren:  

 

“De vroomheid, het ‘leven in God’, doet zich, aldus bezien, dan voor als de meest 
geraffineerde, laatste uitwas van de vrees voor de waarheid, als de dronken aanbidding 
van een kunstenaar voor de meest consequente van alle vervalsingen, als wil tot 
omkering van de waarheid, als wil tot on-waarheid tot elke prijs. (JGB, 59)” Zodanig 
besluit hij dat “er tot op heden [misschien] geen sterker middel dan vroomheid is geweest om 
de mens mooier te maken dan hij is: dáárdoor kan de mens zozeer kunst, oppervlakte, 
kleurenspel, goedheid worden dat zijn aanblik niet pijnlijk meer is. (JGB, 59)”18 
 
En:               

 
“De mens lief te hebben om Gods wil –dat was tot dusverre het edelste en ongebruikelijkste 
gevoel dat onder mensen is verwezenlijkt. Dat de liefde voor de mens zonder enige heiligende 
bijbedoeling een domheid en dierlijkheid te meer is, dat de neiging tot deze mensenliefde 
eerst aan een hogere neiging haar maat, haar fijnheid, haar korreltje zout en stofje amber moet 
ontlenen:– welke mens het ook was die dit als eerste gevoeld en ‘doorleefd’ heeft, hoezeer 
ook zijn tong mag hebben gehaperd toen hij poogde dit delicate tot uitdrukking te brengen, hij 
blijve voor ons te allen tijde heilig en bewonderenswaardig als de mens die tot dusverre het 
hoogst gevlogen en het mooist gedwaald heeft! (JGB, 60)” 
 

Uit zijn vorige boeken wisten we al dat Nietzsche de godsdienst, ondanks de vele dwalingen 

die ze teweegbracht, toch op prijs kon stellen. Nu deelt Nietzsche ons expliciet mee dat deze 

appreciatie te wijten is aan het feit dat de godsdienst de mens edeler en voornamer heeft 

gemaakt: 
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“Godsdienst en godsdienstige zin van het leven leggen een zonneglans over deze altijd 

geplaagde mensen en maken zelfs hun eigen aanblik voor hen draaglijk, ze hebben de 

uitwerking die een epicurische filosofie op gekwelden van hogere rang pleegt te hebben: 

verkwikkend, verfijnend, zich het lijden als het ware ten nutte makend en dit ten slotte zelfs 

heiligend en rechtvaardigend. Misschien is in het christendom en boeddhisme niets zo 

eerbiedwaardig als hun kunst om ook de laagsten te leren zich door vroomheid naar een 

hogere schijnorde der dingen teverplaatsen en daardoor hun tevredenheid met de werkelijke 

orde, waarbinnen zij een behoorlijk hard leven hebben, –en juist die hardheid is nodig! – te 

behouden. (JGB, 61)”  

 

Nu Nietzsche het (historische) voordeel van de godsdienst heeft weergegeven, kan hij zich 

op de nefaste dwalingen toespitsen die er dankzij dit kweekinstrument ter veredeling van de 

mens zijn voortgekomen. “[H]et moet altijd vreselijk duur betaald worden – als een 

godsdienst niet als een door de filosoof gehanteerd middel gebruikt wordt om te kweken en op 

te voeden, maar zelfstandig en soeverein heerst, als zij zelf laatste doel en niet middel naast 

andere middelen wil zijn. (JGB, 62)” 

Nietzsche begint dit aforisme, waarmee hij de danteske uitvloeisels van de godsdiensten wil 

weergeven, als volgt: “om van deze godsdiensten ook de onaangename tegenrekening op te 

maken en licht te doen vallen op hun sinistere gevaren […].  (JGB, 62)” Deze zin alleen 

volstaat dus om aan te tonen dat Nietzsche bij voorbaat geen vijandige houding heeft ten 

opzichte van godsdiensten. Datgene waar hij negatief tegenover staat is dat de godsdiensten 

voorbijgestreefde zaken zijn, uit tijdperken van de mens die achter ons gelaten zijn. Hij verzet 

zich dus tegen godsdiensten omdat ze hun functie om de mens edeler te maken willen rekken 

tot ze als enige sturende opvatting in ons tronen. De godsdienst wordt dus nefast, wanneer 

deze na de veredeling van de mens niet losgelaten wordt. Dan heeft de godsdienst de mens op 

een hogere trap gebracht; om hem slechts daar te houden.  

 
“[I]n de eindafrekening vallen de bestaande, namelijk soevereine godsdiensten onder de 
hoofdoorzaken die het type ‘mens’ op een lagere trap hebben vastgehouden,–ze hielden te 
veel in stand dat te gronde had moeten gaan. Men heeft onschatbaar veel aan die 
godsdiensten te danken; en niemand is aan dankbaarheid zo rijk dat hij niet arm zou worden 
ten overstaan van alles wat de ‘geestelijke mensen’ van het christendom tot dusverre voor 
Europa hebben gedaan! (JGB, 62)”  
 
De godsdiensten klampen zich dus aan het been van het individu vast, zodat hij geen hogere 

sport zou kunnen bereiken. En dit is de grootste kritiek die Nietzsche op het christendom weet 
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te formuleren – daarom dat hij De Antichrist zal schrijven; om aan te tonen hoezeer het 

christendom een blok aan het been vormt van de toekomstige mens. “[H]et christendom is 

tot dusverre de noodlottigste vorm van zelfverheffing geweest. Mensen, niet hoogstaand 

en hard genoeg om als kunstenaar de mens vorm te kunnen geven; mensen, niet sterk en 

vérziend genoeg om met verheven zelftucht de hoofdwet van de duizendvoudige mislukking 

en ondergang te laten gelden; mensen, niet voornaam genoeg om de afgrond-diepe verschillen 

in rangorde, de kloof tussen de ene mens en de andere te zien: – zulke mensen hebben tot 

dusverre met hun ‘gelijkheid voor God’ beschikt over het lot van Europa, tot er ten slotte een 

verkleinde, bijna lachwekkende soort, een kuddedier, iets gewilligs, ziekelijks en 

middelmatigs is gefokt: de Europeaan van vandaag de dag…(JGB, 62)”  

Het christendom heeft het gevoelsleven van de mens dus verrijkt. Zo zijn de sterkeren sterker 

geworden, maar de zwakken – diegenen die alleen maar kunnen gehoorzamen – kregen zo 

uiteindelijk de kans om gelijkheid te promoten: alles is immers gelijk (voor God). 

 

7.4.1. Slavenopstand 

 
Misschien moeten we in deze betekenis de ‘slavenopstand in de moraal’ opvatten. Nietzsche 

schrijft dit toe aan de joden (JGB, 195). Het is opvallend dat veel van wat Nietzsche aan de 

Grieken toeschrijft, hij in nog grotere mate aan de joden toekent. De joden hechten immers 

nog meer belang aan het leven dan de Grieken. “De joden, een volk dat aan het leven hechtte 

en hecht, gelijk de Grieken en sterker dan de Grieken […]. (M, 72)” Nietzsche kenmerkt de 

Grieken als dé toneelspelers. Ook op dit gebied moeten ze echter in de schaduw van de joden 

staan. “Wat echter de joden betreft, dit volk van de aanpassingskunst par excellence, zou je in 

hen, volgens dezelfde gedachtegang, bij voorbaat als het ware een wereldhistorische instelling 

tot het aankweken van toneelspelers kunnen zien, een echte toneelspelers-broedplaats; en 

inderdaad, het is de hoogste tijd voor de vraag: welke goede toneelspeler is heden ten dage 

geen–jood? (FW, 361)” 

 

Achter slavenopstand moeten we naar mijn mening dus niet meer zoeken dan wat we letterlijk 

lezen. Het onderscheid tussen heer en slaaf is alom aanwezig in Nietzsches filosofie en hier 

ligt ook het antwoord. Voor Nietzsche functioneert het verschil tussen heer en slaaf bijna als 

een biologische wet. “Er is bij de mens, zoals bij iedere andere diersoort, een overschot aan 

mislukten, zieken, ontaarden, zwakkelingen, noodzakelijk lijdenden; de geslaagde gevallen 
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zijn ook bij de mens altijd de uitzondering en gezien het feit dat de mens het nog niet 

vastgelegde dier is, zelfs een schaarse uitzondering. (JGB, 62)” De zwakken zijn incapabel 

om te bevelen, terwijl de sterken dit van nature wel zijn. Slavenopstand in de moraal draagt 

dan de betekenis, dat via het excuus van ‘ieder gelijk voor God’, het pathos der distantie een 

stille dood zweeg, en door de propaganda ‘dat iedereen gelijk is’ verdrongen werd. Een 

nadeel van de godsdienst is dus dat de zwakken het als een instrument ter hand kunnen nemen 

om gelijkheid te promoten. ‘Voor God is alles gelijk’, deze these van de gelijkheid van allen 

remde uiteindelijk de voortgang van de sterken, omdat alles gemiddeld moet zijn zodat 

uiteindelijk alleen een kudde gecreëerd wordt waar het gehoorzamen als een geïnternaliseerd 

dogma functioneert. Historisch duidt Nietzsche dit als het eerst te hebben plaatsgevonden bij 

de joden – “met hen begint de slavenopstand in de moraal. (JGB, 195)” 

 

7.5. Vijfde hoofdstuk: Moraal  
 

Het vierde hoofdstuk getiteld Spreuken en tussenspelen heeft voor ons niet zoveel te bieden, 

waardoor we meteen naar een bespreking van het vijfde hoofdstuk overgaan. In dit hoofdstuk 

bespreekt Nietzsche de moraal. In aforisme 186 heeft Nietzsche het over de laede-neminem-

moraal (kwets niemand en help alleen zoveel je kan), wat hij aanhaalt als de grote gemene 

deler die alle verschillende moralen delen. Voor hem is het “het eigenlijke fundament van de 

ethiek waarnaar men al duizenden jaren zoekt als naar de steen der wijzen. (JGB, 186)” In een 

volgende aforisme karakteriseert Nietzsche de moraal letterlijk als dwang: “Iedere moraal 

vertegenwoordigt, in tegenstelling tot het laisser aller, een zekere tirannie tegen de ‘natuur’, 

en ook tegen de ‘rede’: dat is echter nog geen argument tegen haar, […]. Het wezenlijke en 

onschatbare van iedere moraal is het feit dat zij één langdurige dwang is: […]. (JGB, 188)”19 

 

Zoals we weten is dwang een van de componenten van het civilisatieproces. Dit vormt de 

verklaring waarom Nietzsche positief staat tegenover de moraal. Net zoals de godsdienst heeft 

het aan de verrijking en stilering van de mens bijgedragen. “[D]eze tirannie, deze willekeur, 

deze strenge, grandioze domheid heeft de geest opgevoed; de slavernij is, schijnt het, in de 

grovere én in de subtielere zin des woords ook voor de geestelijke tucht en teelt het 

onontbeerlijke middel. (JGB, 188)” 

 
En verder: 
 



  197 

“De langdurige onvrijheid van de geest, de wantrouwige dwang waar het de 
mededeelbaarheid van ideeën betreft, de tucht die de denker zichzelf oplegde om binnen 
kerkelijke en hoofse richtlijnen of onder aristotelische vooronderstellingen te denken, de 
voortdurende geestelijke wil om alles wat er gebeurt volgens een christelijk schema te 
interpreteren en de christelijke god in iedere toevallige gebeurtenis op te sporen en te 
rechtvaardigen, – al dit gewelddadige, willekeurige, harde, huiveringwekkende, antirationele 
is het middel gebleken dankzij welk de kracht, de onverbiddelijke nieuwsgierigheid en 
verfijnde beweeglijkheid van de Europese geest zijn aangekweekt: daarbij moest echter ook 
onherstelbaar veel kracht en geest onderdrukt, verstikt en bedorven worden (want hier 
manifesteert zich, als overal elders, ‘de natuur’ zoals zij is: in heel haar verkwistende en 
onverschillige grootsheid, die verontwaardiging wekt maar voornaam is). (JGB, 188)” 
 

Zoals ook de godsdienst een evolutionaire dwaling was om ons het leven draaglijk te 

maken,  zo geldt dit ook voor de moraal. De moraal zorgde voor een beperking van 

perspectief zodat we konden groeien. Wie in de chaos immers iets wil zien, moet een punt in 

die chaos kunnen vastpinnen zodat men zich kan oriënteren om dingen te kunnen bekijken – 

wat voor andere functie vervult bijvoorbeeld onze tijdlijn met voor en na Christus anders? 

Wil men in een wereld waar alles wordt en vrijwel niets vaststaat, iets kunnen waarnemen, 

dan moet men een deel van die wereld isoleren zodat we het kunnen identificeren – en 

vervolgens wordt alles, zoals met een tijdlijn; aangeduid aan de hand van dat geïdentificeerde 

punt. Moraal doet voor de mens dienst als zo een instrument. “Men kan het bij iedere moraal 

verifiëren: de ‘natuur’ in de moraal is het die de mens het laisser aller, de al te grote vrijheid, 

leert haten en de behoefte aan beperkte horizonten, aan binnen handbereik liggende taken in 

hem plant, – en die hem leert dat de verenging van perspectief en dus in zekere zin de 

domheid, een voorwaarde voor leven en groei is. (JGB, 188)” Op een ander niveau kunnen we 

Nietzsches appreciatie voor de moraal aanduiden omdat het overeenstemt met het belang dat 

hijzelf hecht aan maat. De moraal heeft de mens altijd een maat opgelegd. De seksualiteit is 

hier een voorbeeld van. In het christendom is Eros of seks bevuild geworden, maar toch kan 

Nietzsche deze schandelijke daad relativeren omdat dankzij deze handeling, de seksualiteit, in 

het christendom, tot liefde kon worden (JGB, 189).  

 
Overeenkomstig het belang aan maat bespreekt Nietzsche het zogeheten probleem van 

‘geloven tegen weten’ als een dat neerkomt op ‘instinct tegenover rede’. Hier zien we dus 

waarom Nietzsche de tegenstelling Apollinisch, Dionysisch in GT nodig had. Hij had het 

Apollinische nodig om de notie van maat in zijn filosofie te brengen. ‘Hoe bekomt men een 

matiging, een notie van maat, in de mens toen hij nog een puur driftmatig dier was – en niets 

meer –?’, moet Nietzsche gedacht hebben bij het nadenken over zijn civilisatieproces in GT. 

Het verklaart tevens waarom de Grieken een rudimentair subjectbegrip bezaten, terwijl ze 
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eigenlijk net als iedereen, barbaren waren. Omdat de kwestie van ‘geloven en weten’ op de 

problematiek van ‘instinct en rede’ neerkomt besluit hij: “[I]nzake de moraal heeft tot nu toe 

het instinct, of zoals de christenen het noemen ‘het geloof’, of zoals ik het noem ‘de kudde’, 

gezegevierd. (JGB, 191)” 

 

7.5.1. Instincten 

 

Hier zijn we dus in staat om Nietzsches opvattingen over instincten beter te bekijken.  

Zo heeft Nietzsche het in aforisme 192 over het feit dat wanneer we een jonge wetenschap 

zijn geschiedenis bekijken, we eerst een hoeveelheid voorbarige hypotheses, een gebrek aan 

wantrouwen, e.d. vinden. “[O]nze zintuigen leren pas laat, en nooit geheel en al, verfijnde, 

betrouwbare, voorzichtige organen van de kennis te zijn. […] Dit alles wil zeggen: we zijn 

vanouds door en door–gewend te liegen. Of, om het braver te formuleren: men is veel meer 

kunstenaar dan men weet. (JGB, 192)” 

Ons lichaam leidt ons naar bepaalde invalshoeken. Wanneer we bijvoorbeeld een vreemde 

taal horen zijn we niet in staat elk woord perfect te verstaan. Het is voor ons niet mogelijk de 

woorden in hun correcte vorm te begrijpen, zodat wanneer iemand tegen ons praat in een 

vreemde taal, we elk woord (de signifiant) perfect zouden kunnen opschrijven – alsof de 

woorden dan alleen maar betekenisloos zouden zijn voor de ontvanger. De vreemde klanken 

van die exotische taal worden bij ons omgezet in bekende klanken om zo op zijn minst al een 

beetje greep te krijgen op die vreemde spreektrends die we te horen krijgen. Dit is de 

betekenis van de mens als leugenaar en kunstenaar: onze zintuigen worden pas laat organen 

van de kennis. We zijn immers gewoon om te liegen, wat wil zeggen dat we gewoon zijn om 

te overleven. Een soort overleeft nu eenmaal aan de hand van voordelige dwalingen. Al het 

nieuwe assimileren we tot een voor ons bekende vorm, of een vorm waar we greep op kunnen 

krijgen. Nietzsche is hier dus toe in staat dankzij de notie van gewenning.   

 
De drie procédés die zijn civilisatieproces vormen, worden bij Nietzsche tevens als het 

startpunt ingenomen om meer kennistheoretische kritieken te vormen. Vanaf MA wijst hij al 

op de menselijke manier van kennen, omdat kennis tot ons slechts overgebracht kan worden 

via onze zintuigen; organen waar gewenning van groot belang bij is. Buiten de organen 

gerekend is de notie van dwang ook van belang omdat informatiestromen op zich nutteloos 

zijn; het is de ontvanger die uiteindelijk van het grootste belang is.20 De menselijke ziel is 

echter constant in wording en zoals in het voorbeeld van de vreemde woorden, dat we zonet 
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aanhaalden, kan bijvoorbeeld onze moedertaal al tot een andere invulling van het horen van 

een vreemde taal leiden. “Gevaar van de taal voor de geestelijke vrijheid. – Elk woord is een 

vooroordeel. (WS, 55)” Deze twee componenten van het civilisatieproces vormen een 

springplank waar Nietzsche vanaf M steeds gebruik van zal maken voor zijn meer 

kennisgeoriënteerde ideeën. De derde component – het bewustzijn – neemt niet zo een 

prominente plaats in in Nietzsches oeuvre. Naar mijn mening is dit omdat het voor Nietzsche 

de meest problematische vormt. In FW zal Nietzsche sterk epistemologische kritieken uiten 

aangaande het bewustzijn, terwijl hij in M het bewustzijn als component van zijn 

civilisatieproces heeft aangeduid. De stilering van ons gedrag, het achterhalen wat we denken 

en wat onze noden zijn, zijn slechts verworvenheden omdat het bewustzijn ons er toe in staat 

stelde ze te verwezenlijken. Ook de Redlichkeit, die een resultante is van het historische besef 

en bijvoorbeeld het criterium vormt om Kant zijn filosofie als een van de ‘achterdeur’ te 

benoemen, steunt op de bewustwording. Nietzsche heeft het bewustzijn dus nodig. Deze 

problematiek zullen we later meer in detail bespreken. 

 

Gewenning en overleven vormen de redenen waarom de instincten een regulerende rol 

toebedeeld krijgen. Worden we door onze driften overwoekerd, dan is er geen ruimte meer 

voor denken. Dit is de verklaring waarom Nietzsche bij wetenschappen in het begin vele 

dwalingen kan duiden en gebrek aan wantrouwen en geduld. Merk op dat de ‘geest’ evenzeer 

aan dit gebrek onderhevig is, wanneer de instincten geen regulerende functie meer krijgen, 

maar meer en meer miskend en uiteindelijk ontkend worden. Als men verkiest te wandelen in 

een theoretische wereld waar elke natuur als een smet gezien wordt, dan ontaardt het denken 

op een gelijkaardige manier als bij de instincten het geval is. Dit leidt dus consequent naar de 

idee van maat, en toont aan dat Nietzsche geen voorkeur wegdraagt voor een grotere 

vergeestelijking21 of voor een meer dierlijke en instinctieve mens22. Het belang aan de idee 

van maat vinden we ook in aforisme 198 waar Nietzsche de eudaimonistische moralen duidt 

als moralen die gedragsaanbevelingen geven, maar desondanks gedoemd zijn om te falen 

omdat ze zich tot alleman richten. Ze generaliseren dus waar niet gegeneraliseerd mag 

worden.23  

 

We zijn tenslotte doorheen de geschiedenis zozeer aan dwang en gewenning gewoon geraakt 

dat het gehoorzamen bij ons tot een aangeboren formeel geweten geworden is:  
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“Aangezien er te allen tijde, zolang er mensen zijn, ook mensen-kudden hebben bestaan 
(familieclans, gemeenschappen, stammen, volken, staten, kerken) en altijd zeer veel 
gehoorzamenden in verhouding tot het kleine aantal bevelenden, –gezien dus het feit dat  juist 
gehoorzaamheid tot dusver het best en het langst onder de mensen is geoefend en 
aangekweekt, kan men gerust aannemen dat nu bij iedereen de behoefte daaraan is 
aangeboren als een soort formeel geweten dat gebiedt: ‘gij zult dít onvoorwaardelijk doen, dát 
onvoorwaardelijk laten’, kortom ‘gij zult’. (JGB, 199)” 
 

7.5.2. Mischrasse 

 

In aforisme 200 zien we daarom verwoordingen aanwezig die ons MA terug in gedachten 

brengt waar Nietzsche tot een Mischrasse oproept – cf. (MAI, 475). Hierin duidt hij de mens 

die voortkomt uit verschillende rassen als een zwakke mens omdat “[di]e mens in een tijdperk 

van ontbinding dat de rassen door elkaar gooit, de mens die als zodanig de erfenis van een 

veelvormige afkomst in zijn lichaan omdraagt, dat wil zeggen tegengestelde aandriften en 

waardecriteriadie die met elkaar conflicteren en zich zelden rustig houden, – zo’n mens van 

late culturen en gebroken lichten zal in de regel een zwakkere mens zijn […]. (JGB, 

200)”24 In de regel is het een zwakkere mens, maar werken die tegengestelde driften net als 

extra prikkel “en zijn naast zijn machtige en onverzoenlijke aandriften ook werkelijk 

meesterschap en raffinement in de beoorloging van zichzelf, dus zelfbeheersing en 

zelfverschalking, overgeërfd en aangekweekt: dan ontstaan die magische, ongrijpbare, 

onvoorstelbare figuren, die tot overwinning en verleiding voorbeschikte, raadselachtige 

mensen, van wie de beste vertegenwoordigers Alcibiades en Caesar zijn […]. (JGB, 200)” 

Het is dus enigszins verwonderlijk dat Nietzsche in MA opriep tot een Mischrasse. Het 

kunstmatige nationalisme kan op dergelijke wijze doorbroken worden; wanneer alle 

zogenoemde nationaliteiten zich in Europa met elkaar vermengen todat uiteindelijk een 

Europees mengras [Mischrasse] bekomend wordt. Maar een Mischrasse leidt echter 

onnoemelijk tot verzwakking en tot een tijd van wanhoop en zogeheten zedelijk verval. 

Misschien merkte Nietzsche in MA een soortgelijk proces van vermenging in Europa op en 

identificeerde het kunstmatige nationalisme, dat zich in zijn tijd meer en meer de kop op 

begon te steken, als een exponent van dit proces. Mogelijk duidde hij het als een reactionaire 

opstelling tegen deze verzwakking van elke nationaliteit als gemeenschap. Niettemin zal op 

een dag een Europese mens het daglicht zien – zoals wij van een Amerikaan spreken. Want 

zoals we weten uit MA zorgt elke verzwakking van een gemeenschap, gesteld dat ze er niet 

aan te gronde gaat, voor vernieuwing en verversing van bloed – om een oude frase te 
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gebruiken. In aforisme 208 noemt Nietzsche de scepsis een resultante van een Mischrasse, 

althans van het proces van verzwakking van een gemeenschap.  

 

“Want scepsis is de mentale uitdrukking van een bepaalde complexe fysiologische 
gesteldheid, die men in gewone taal zenuwzwakte of ziekelijkheid noemt; zij ontstaat steeds 
wanneer langdurig van elkaar gescheiden rassen of standen op een beslissende, plotselinge 
manier met elkaar worden gekruist. Bij de nieuwe generatie, die als het ware verschillende 
maatstaven en waarden in het bloed krijgt overgeërfd, is alles onrust, stoornis, twijfel […]. 
(JGB, 208)”  
 

En misschien is het niet ongeoorloofd om hierin de betekenis te zoeken van Nietzsches 

sermoen dat de Europese mens een kuddedier aan het worden is. Dit moeten we volgens mij 

interpreteren als de mens die zich in zijn eigen beperktheid opsluit zodat net een doorgaande 

verstarring en ‘stabiliteit’ bekomen wordt. Het houdt de tegenovergestelde beweging in van 

Mischrasse. Deze vermenging leidt immers tot verval, maar zodanig dat nieuwe bevruchte 

aarde bekomen wordt waar de Europese mens als nieuw gewas zal groeien. Het Europa van 

de kuddemens, zoals Nietzsche zijn tijd noemt, is een tijd van verval, maar niet een die tot 

vernieuwing leidt. Het is een hang naar stabiliteit die alleen maar tot bewegingsloosheid kan 

leiden: tot het bekomen van een doorsneemens.25 Zo verklaart Nietzsche het Europa uit zijn 

tijd als een periode waar de vreesachtigheid van de kudde heerst: “[…] ‘wij willen dat er op 

een goede dag niets meer te vrezen zal zijn!’ Op een goede dag–de wil en weg erheen wordt 

tegenwoordig overal in Europa ‘vooruitgang’ genoemd. (JGB, 201)” Het is de angst voor al 

wat lijdt, wat dus haaks staat op Nietzsches pathos der distantie, of wat we in aforisme 200 

zagen; waar de één snel door in zijn schulp kruipt uit zelfbehoud, werkt bij de ander als extra 

prikkel zodat deze zich uit overvloed verder beweegt.   

 
“[W]at zichzelf hier goed noemt, is het instinct van het kuddedier mens: dat tot doorbraak is 
gekomen en het overwicht en de suprematie over andere instincten heeft verkregen en steeds 
méér verkrijgt, naarmate de fysiologische toenadering en assimilatie waarvan het een 
symptoom is voortschrijdt. Moraal is in Europa tegenwoordig kuddediermoraal: dus naar 
onze opvatting slechts één soort van menselijke moraal, naast, voor, na welke vele 
andere hogere soorten moraal mogelijk zouden zijn of zouden moeten zijn. (JGB, 202)” 
 

Zoals we sinds MA al wisten is het socialisme hier ook schuldig aan “met [haar] idealen van 

broederschap die de ‘vrije samenleving’ willen, maar in werkelijkheid met dezen één in hun 

hartgrondige, instinctieve vijandigheid tegen alle andere maatschappijvormen dan die van de 

autonome kudde (tot en met de verwerping van de begrippen ‘heer’ en ‘knecht’ –ni dieu ni 

maître luidt een socialistische formule –) […]. (JGB, 202)” In deze zin vindt het Europa van 
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de kuddemens zijn oorsprong dus in het christendom en vormt “de democratische beweging 

[uiteindelijk] het erfgoed van de christelijke. (JGB, 202)” 

 

We merken op dit gebied dus vrijwel dezelfde opvattingen aanwezig als in MA; alleen is de 

verwoording veranderd. Doordat Nietzsche zijn civilisatieproces voldoende gespecificeerd 

heeft en het perspectivisme als idee mooi afgerond heeft, kan de conceptualisering van kudde 

tot stand komen in FW. Vervolgens is Nietzsche in staat zich nu volledig tegen de democratie 

te verzetten. Waar hij in MA eigenlijk voor een democratie is, maar enorme bedenkingen erbij 

heeft, wijst hij nu de democratie volledig af, omdat de democratie als een regeringsvorm 

gezien wordt die de doorsneemens propagandeert. Het voedt de mens op tot middelmaat. Dit 

druist regelrecht in tegen de idee van MA waar Nietzsche de democratie enigszins positief 

kan appreciëren omdat het de vrijheid verschaft om een mens te laten opgroeien zoals hij wil. 

Door de conceptualisering van ‘kudde’ ziet Nietzsche in de democratie dus een nieuw 

christendom; een nieuwe ontaarding van de mens. “[W]ij, die de democratische beweging niet 

alleen als een decadente vorm van politieke organisatie maar ook als een decadente, want 

verkleinende vorm van de mens beschouwen, als iets wat hem middelmatig maakt en zijn 

waarde verlaagt: waarheen moeten wij tasten met onze hoop? […] Wie deze mogelijkheid 

eenmaal tot het einde heeft doordacht, kent een walging méér dan de andere mensen, – en 

misschien ook een nieuwe taak! … (JGB, 203)” 

 
“Door de ziekelijke vervreemding die de nationalistische waanzin tussen de volkeren van 
Europa heeft gesticht en nog sticht, door de politici ook met bijziende blik […] ziet men de 
ondubbelzinnigste symptomen over het hoofd – of verdraait naar willekeur en te kwader 
trouw hun betekenis–die de uitdrukking zijn van de Europese wil tot eenwording. (JGB, 
256)” 
 

In dit licht moeten we Nietzsches opvattingen over Europa zien. Wanneer hij een elite 

proclameert die Europa leiden moet, dan is dit niet uit elitarisme, maar vanuit verzet tegen de 

beweging tot het opvoeden van de Europese mens als kuddedier: 

 

“[I]k bedoel een zodanige toename van de Russische dreiging dat Europa ertoe zou moeten 
besluiten in dezelfde mate bedreigend te worden, namelijk één wil te verwerven door middel 
van een nieuwe over Europa heersende kaste, een duurzame, vreeswekkende eigen wil, die 
zich duizenden jaren omspannende doelen kan stellen: – zodat het eindelijk afgelopen is met 
de lang uitgesponnen komedie van zijn politiek van kleine staatjes en zijn zowel dynastische 
als democratische pretenties. De tijd van de kleine politiek is voorbij: reeds de komende eeuw 
brengt de strijd om de heerschappij over de aarde, –de dwang tot grote politiek. (JGB, 208)” 
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We hebben gezien dat scepsis een resultante is van een Mischrasse; het proces van 

vermenging van rassen (of nationaliteiten). Nietzsche gebruikt scepsis ook in twee 

betekenissen. De scepsis uit tekort is wat leidt tot die kuddemens: 

 
“Ons Europa van vandaag, het toneel van een onzinnig abrupte poging tot radicale standen – 
en dientengevolge rassenvermenging, is derhalve in alle hoogten en diepten sceptisch, nu eens 
met de beweeglijke scepsis die ongedurig en dartel van de ene tak naar de andere springt, dan 
weer donker als een zwaar met vraagtekens geladen wolk, – en zijn wil vaak tot stervens toe 
zat! Wilsverlamming: waar ziet men deze kreupelen tegenwoordig niet zitten! En hoe 
opgedirkt vaak! (JGB, 208)”  
 
Ieder sluit zich op in zijn angst. Nietzsche vermeldt echter ook een scepsis uit kracht. “Over 

de vraag in hoeverre het nieuwe oorlogszuchtige tijdperk, dat wij Europeanen blijkbaar zijn 

binnengetreden, misschien ook gunstig is voor de ontwikkeling van een andere, sterkere 

soort van scepsis […]. (JGB, 209)” Voor hem vormt Frederik de Grote het voorbeeld van 

deze scepsis uit kracht.  

 
“[Z]ijn antipathie [van Frederiks’ vader] tegen de jonge Frederik kwam voort uit de angst van 
een diep instinct. Het ontbrak aan mannen; en tot zijn bittere ongenoegen verdacht hij zijn 
eigen zoon ervan niet mans genoeg te zijn. Daarin vergiste hij zich: maar wie zou zich in zijn 
plaats niet hebben vergist? Hij zag zijn zoon aan het atheïsme, de esprit, de genoeglijke 
zorgeloosheid van geestrijke Fransen ten prooi vallen: – hij zag op de achtergrond de grote 
bloedzuigster, de spin scepsis, hij vermoedde het ongeneeslijke ongeluk van een hart dat 
zowel voor het kwade als het goete niet hard genoeg meer is, van een gebroken wil, die niet 
meer beveelt, niet meer bevelen kan. Maar intussen groeide in zijn zoon die nieuwe, 
geduchtere en hardere scepsis […]. [D]e scepsis van de vermetele mannelijkheid, die aan de 
geniale gave voor oorlog en verovering het nauwst verwant is en in de figuur van de grote 
Frederik haar eerste entree in Duitsland maakte. (JGB, 209)”26 
 
Nietzsche ageert dus tegen de gelijkmakende beweging van alle nationaliteiten om een 

kuddemens te kweken – een gevolg van scepsis uit zwakte. Hij zet zich in voor één Europa 

door een beweging in te stellen in tegenovergestelde richting: een gevolg van scepsis uit 

kracht. In plaats van de kuddemens stelt hij dus een Europese elite voor die zich door een 

Europese wil kenmerkt. “[H]et ‘Europese probleem’ zoals ik het zie: het kweken van een 

nieuwe kaste die over Europa zal regeren. – (JGB, 251)“27 

 
Deze mannelijke scepsis zal logischerwijze een kenmerk zijn van de filosofen van de 

toekomst. “Als er dus in het beeld van de filosofen van de toekomst een trek is die misschien 

doet vermoeden dat zij sceptici in de zojuist gesuggereerde betekenis zijn, dan is daarmee 

toch slechts een hoedanigheid van hen getypeerd – en niet zijzelf. (JGB, 210)“ Waar het bij 

Nietzsche om draait is dat deze filosofen zich niet geheel kenmerken als scepticus, of criticus 
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e.d. Zij bezitten al deze karakteristieken, maar worden niet volledig door hen gedefinieerd. Ze 

zullen sceptici en critici zijn, maar zo zullen “onze nieuwe filosofen […] desondanks zeggen: 

critici zijn werktuigen van de filosoof en juistdaarom, als werktuig, zelf bij lange na nog geen 

filosoof! Ook de grote Chinees uit Königsberg was slechts een groot criticus. (JGB, 210)” Dit 

brengt ons bij de problematiek van de geleerde en de filosoof, dat we in het nu volgende 

hoofdstuk verder zullen uitwerken. 

 

7.6.  Zesde hoofdstuk: De geleerde tegen de filosoof  
 
 

Zoals we reeds opgemerkt hebben verwordt het thema van de theoretische mens in GT tot 

de geleerde. Aangezien Nietzsche de wil tot weten als aandachtspunt van zijn ideeën in JGB 

maakt, is het dus slechts een mate van consequentie dat hij de problematiek van de geleerde 

bespreekt. Dit zesde hoofdstuk getiteld Wij geleerden, is hier volledig aan gewijd. 

 

 “De onafhankelijkheidsverklaring van de wetenschappelijke mens, zijn emancipatie van de 
filosofie, is een van de subtielere nawerkingen van de democratische geest en zijn uitwassen: 
de zelfverheerlijking en zelfoverschatting van de geleerde staan tegenwoordig overal in volle 
bloei en beleven hun mooiste lente […]. ‘Vrij van alle heren!’ –zegt het plebejische instinct 
ook hier; en nadat de wetenschap zich met zeer gelukkig resultaat tegen de theologie heeft 
verweerd, wier ‘dienares’ zij te lang is geweest, is zij er nu vol dwaze overmoed op uit de 
filosofie de wet voor te schrijven en zelf op haar beurt eens de ‘heer’ –wat zeg ik! de filosoof 
te spelen. (JGB, 204)” 
 

Vanuit de optiek van een heer en een slaaf is Nietzsche nu dus in staat om de relatie tussen 

de wetenschappelijke mens en de filosoof van naderbij te kunnen bekijken. De heer houdt 

vooral een kracht tot bevelen in, terwijl de slaaf niet wil (of kan) heersen. Zoals we reeds 

zagen in het begin van JGB wijst Nietzsche de filosoof af als een wezen waar zoiets als een 

wil tot weten in aanwezig kan zijn. Filosofie is immers te zeer vervlochten met een persoon 

(cf. JGB, 205). De geleerde vormt daarentegen de enige plaats waar wel een wil tot weten 

werkzaam kan zijn; bij dit wezen ontbreekt in zijn overpeinzing immers alle integratie met het 

persoonlijke, zoals dit bij de filosoof het geval is.  

 
“Wat is de wetenschappelijke mens? In de eerste plaats een onvoornaam mensentype, met 
de deugden van een onvoornaam, dat wil zeggen niet heersend, niet autoritair en ook niet 
zelfgenoegzaam mensentype: hij is ijverig, hij zoekt geduldig zijn plaats in rij en gelid, hij is 
gelijkmatig en weet maat te houden in zijn capaciteiten en behoeften, hij heeft een instinct 
voor soortgenoten en voor wat zijn soort nodig heeft […]. De geleerde heeft natuurlijk ook de 
ziekten en onhebbelijkheden van een onvoornaam type: hij is rijk aan kleingeestige afgunst en 
heeft een lynxoog voor het lage van naturen tot wier hoogten hij niet kan reiken. (JGB, 206)”  
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De geleerde is een gehoorzamende mens – al praat hij het mooi door te zeggen dat hij naar de 

stem van de natuur luistert; hij gehoorzaamt. De objectieve geest is uiteindelijk dus geen doel.  

 
“De objectieve mens is inderdaad een spiegel: gewend zich te onderwerpen aan alles wat 
gekend wil worden, zonder andere lust dan die het kennen, het ‘afspiegelen’ hem verschaft, –
hij wacht tot er iets komt en gaat dan voorzichtig liggen […]. Wat nog aan ’persoon’ in hem 
over is, komt hem toevallig, vaak willekeurig en nog vaker storend voor: zozeer is hij voor 
zichzelf een doorgang en weerschijn van vreemde gestalten en gebeurtenissen geworden 
(JGB, 207)”  
 
Aangezien de geleerde maar een gehoorzamend wezen is en geen bevelende, krijgt de 

objectieve geest bij Nietzsche enkel de status van een werktuig dat “stellig een van de 

kostbaarste instrumenten [is] die er zijn: maar hij hoort in de hand van een machtiger wezen. 

Hij is slechts een werktuig, laten we zeggen: hij is een spiegel, –hij is geen ‘doel in zichzelf’. 

(JGB, 207)” Dit verklaart waarom de gewone geleerde geen filosoof is; hij bezit de 

(aangeboren) kunst van het bevelen niet. In hem huist de slavennatuur die gehoorzamen wil 

… aan de natuur. “Hij is nu eenmaal alleen maar echt als hij objectief mag zijn: alleen in zijn 

opgeruimde totalisme is hij nog ‘natuur’ en ‘natuurlijk’. Zijn spiegelende, zich eeuwig 

ontrimpelende ziel kan niet meer bevestigen, niet meer ontkennen; hij beveelt niet, hij 

vernietigt evenmin. […] Hij is ook geen modelmens; hij leidt noch volgt; hij stelt zich in het 

algemeen te gedistantieerd op om partij te hoeven kiezen tussen goed en kwaad. (JGB, 207)” 

De filosoof als wezen die de hele wereldgeschiedenis op zich neemt en het civilisatieproces 

richting wil geven geeft dus blijk van een duidelijk verschillende mentaliteit dan de geleerde: 

 
“Als men hem zo lang met de filosoof verward heeft, met de caesarische kwer er geweldenaar 
van de cultuur, dan heeft men hem te veel eer aangedaan en zijn meest wezenlijke trek over 
het hoofd gezien,– hij is een werktuig, een soort slaaf, zij het zonder twijfel een van de 
subliemste soort, maar op zichzelf is hij niets–presque rien! De objectieve mens is een 
werktuig, een kostbaar, gemakkelijk te beschadigen en te ontregelen meetinstrument, een […] 
een zelfloze mens. (JGB, 207)” 
 
En alsof hij het nog niet voldoende duidelijk gemaakt had, vertelt Nietzsche het ons nog 

eenmaal expliciet: “Ik blijf erop aandringen dat men eindelijk moet ophouden filosofische 

werkers en in het algemeen wetenschapsmensen met filosofen te verwarren […]. (JGB, 211)“ 

 
Zoals we in het vorige hoofdstuk gezien hebben, maakt Nietzsche een onderscheid tussen de 

filosoof, en criticus en scepticus. Dit zullen we in verband met de problematiek van de 

geleerde en de filosoof hier verder behandelen. De filosoof staat boven al deze critici, sceptici, 

dogmatici, etc. omdat zijn taak een is van het scheppen van waarden. 
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“De werkelijke filosofen zijn echter bevelenden en wetgevers: zij zeggen ‘zo moet het zijn!’, 
alleen zij bepalen het waarheen? En waartoe? van de mens en beschikken daarbij over het 
voorbereidend werk van alle filosofischee werkers [geleerden e.d.], alle overweldigers van het 
verleden, –zij grijpen met scheppende hand naar de toekomst, en alles wat is en was 
gebruiken zij als middel, als werktuig, als hamer. Hun ‘kennen’ is scheppen, hun scheppen is 
wetgeving, hun wil tot waarheid is – wil tot macht. – Zijn er vandaag de dag zulke filosofen? 
Zijn er al zulke filosofen geweest? Moeten er niet zulke filosofen zijn?... (JGB, 211)” 
 
De filosoof is dus de “noodzakelijke mens van morgen en overmorgen […]. (JGB, 212)”, en 

“[w]at een filosoof is, is hierom moeilijk te leren, omdat het niet bijgebracht kan worden: men 

moet het ‘weten’, uit eigen ervaring, –of men moet zo trots zijn het niet te weten. Dat heden 

ten dage iedereen over dingen praat waarvan men geen ervaring kan hebben, geldt het meest 

en het ergst voor de filosoof en voor filosofische aangelegenheden: –zeer weinigen kennen ze, 

mogen ze kennen, en alle populaire meningen erover zijn verkeerd. (JGB, 213)” Nietzsche 

plaatst dus de mogelijkheid om een filosoof te zijn in de edele en sterke natuur.  

 
“Lompe voeten mogen deze tapijten nimmer betreden: dat is al in de oerwet van de dingen zo 
geregeld; de deuren blijven gesloten voor deze opdringerige lieden, ook al stoten ze er hun 
hoofd tegen kapot! Voor een hoge wereld moet men geboren zijn; of, om het duidelijker te 
zeggen, men moet voor haar gekweekt zijn: recht op filosofie–het woord in de ruime zin 
genomen – heeft men alleen dankzij zijn afkomst, – de voorouders, het ‘bloed’ zijn ook hier 
beslissend. Vele generaties moeten het ontstaan van de filosoof hebben voorbereid; al zijn 
deugden moeten een voor een verworven, gekoesterd, overgeërfd, geïncorporeerd zijn, en niet 
alleen de flinke, lichte, delicate gang en loop van zijn gedachten, maar vooral de bereidheid 
tot grote verantwoordelijkheden, de verhevenheid van een heersend neerwaarts blikken, het 
zich afgescheiden voelen van de massa met haar plichten en deugden, het minzaam 
beschermen en verdedigen van wat verkeerd begrepen en in diskrediet gebracht wordt, of het 
nu God of de duivel is, het vreugdevol bedrijven van de grote gerechtigheid, de kunst van het 
bevelen, de reikwijdte van de wil, het langzame oog dat zelden bewondert, zelden naar iets 
opkijkt, zelden liefheeft…(JGB, 213)” 
 

De filosoof is dus een mens die de geleerde, de scepticus, e.d. in zichzelf heeft 

geïncorporeerd. Voor hem vormen ze afzonderlijke driften en kenmerken ze niet zijn gehele  

persoon. Hij bezit dus een grotere kracht zodat hij niet verstart tot een van dergelijke typen, 

maar is in staat hoger te klimmen. Dit hoeft echter niet noodzakelijk positief te zijn, zoals we 

in Nietzsches geschriften kunnen opmerken. Hoe hoger de mens immers vliegt, hoe 

moeilijker het is om de stuwingen die ons hoger doen klimmen onder controle te houden. Hoe 

hoger we gaan, hoe meer afstand dergelijke driften immers moeten afleggen om ons te 

bereiken, wat gelijkstaat aan het feit dat ze zelf meer tijd krijgen om te groeien en sterker te 

worden. Zodanig vergaren ze genoeg kracht om ons uit het veld te kunnen slaan. Al te vaak 

meent een filosoof slechts omhoog te moeten zien, en vergeet de ruggen waarop hij staat; hij 
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vergeet af te dalen vooraleer hij een sprong hogerop kan wagen….We mogen de 

karakterisering van de geleerde als werktuig echter niet misverstaan alsof Nietzsche met 

afwijzende houding tegenover de geleerde staat. Nietzsche kan de geleerde immers wel 

pruimen omdat deze middelmatige geesten feiten verzamelen.  (JGB, 253). 

 

7.7. Zevende hoofdstuk: het historische zintuig  
 
“Het historische zintuig (ofwel het vermogen om snel de rangorde van waardeschattingen te achterhalen 
waarnaar een volk, een samenleving, een mens heeft geleefd, het ‘voorvoelende instinct’ voor de relaties tussen 
deze waardeschattingen, voor de verhouding tussen de autoriteit der waarden en de autoriteit der werkzame 
krachten): dit historische zintuig, dat wij Europeanen als voor ons typerend opeisen, hebben wij verworven als 
gevolg van de betoverende, krankzinnige halve barbaarsheid waarin Europa door de democratische vermenging 
van standen en rassen is gedompeld, –pas de negentiende eeuw kent dit zintuig, haar zesde. (JGB, 224)” 
 

In dit hoofdstuk bespreekt Nietzsche diverse zaken die betrekking hebben op zijn tijd. Wij 

zullen er alleen het historische zintuig uitnemen. Doorheen zijn gehele werk duidt Nietzsche 

zijn tijd als een overgangsperiode.28 

 
In FW hebben we gemerkt dat het historische besef een eigenaardige deugd is. Nietzsche 

heeft dus gemengde gevoelens tegenover het historische besef. Aan de ene kant volgt uit dit 

zesde zintuig dat het historisch filosoferen noodzakelijk geworden is, alsook het intellectuele 

geweten dat hier bij hoort. Aan de andere kant is het onvoornaam. Het kan alleen voorkomen 

bij een Mischrasse (of een gemeenschap waar dat proces aan de gang is) wat inhoudt dat men 

niet van een voorname cultuur kan spreken. In 223 geeft Nietzsche een illustratie hiervan. De 

Europese mens van gemengd ras is een wezen dat de geschiedenis als kostuum nodig heeft. 

De tijd waar het historische besef opduikt duidt Nietzsche als een waar men de geschiedenis 

als garderobe moet dragen:  

 
“[S]teeds weer wordt een nieuw stuk oertijd of buitenland geprobeerd, omgedaan, 
uitgetrokken, ingepakt, bestudeerd vooral: – wij zijn het eerste gestudeerde tijdperk in puncto 
‘kostuums’ […]. […] Misschien dat we juist hier het rijk van onze vindingrijkheid zullen 
ontdekken, het rijk waar ook wij nog origineel kunnen zijn, bijvoorbeeld als parodisten van de 
wereldgeschiedenis […], –misschien dat, ook al heeft vandaag verder niets meer een 
toekomst, juist ons lachen nog toekomst heeft! (JGB, 223)”  
 
Dit historische zintuig is een gevolg van de Europese Mischrasse; de vermenging van 

verschillende rassen, zodat “[h]et verleden van alle vormen en levensstijlen, van culturen die 

vroeger grimmig naast en over elkaar lagen, […] dankzij die vermenging in ons ‘moderne 

zielen’ uit[stroomt], onze instincten lopen nu in alle richtingen terug, wij zijn zelf een soort 

chaos –: ten slotte slaat ‘de geest’, zoals gezegd, hier munt uit. (JGB, 224)” Bijgevolg is het 
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historische zintuig dus “ongeveer zoveel als zintuig en instinct voor alles, smaak en tong 

voor alles: waarmee het zich meteen als een onvoornaam zintuig doet kennen. Wij genieten 

bijvoorbeeld weer van Homerus […].(JGB, 224)”29 Dit laatste was niet het geval bij de 

Fransen uit 17de eeuw (JGB, 253), omdat dit een voorname cultuur was “en geen zintuig is 

voor zulke mensen onbegrijpelijker dan juist  het historische zintuig en de daaraan inherente 

onderdanige, plebejische nieuwsgierigheid. (JGB, 224)” Het historische zintuig is vooral een 

onvoornaam zintuig omdat het ons aan maat ontbreekt: “De maat is ons vreemd, laten we 

onszelf dat toegeven […] wij moderne mensen en halve barbaren […]. (JGB, 224)” 

7.8. Negende hoofdstuk: De edele mens  
 

Het achtste hoofdstuk is dat waar Nietzsche zijn aandacht meer vestigt op de staat. Dit 

hebben we echter al voldoende besproken zodat we er geen extra bespreking van moeten 

geven. In het negende hoofdstuk verdiept Nietzsche wat hij net met de edele, hogere mens 

bedoelt.  

 
“Elke verbetering [ERHÖHUNG] van het type ‘mens’ was tot nu toe het werk van een 

aristocratische samenleving – en zo zal het steeds weer zijn: van een samenleving namelijk 

die gelooft in een groot scala van verschillen in rang en waarde tussen de ene en de andere 

mens en die de een of andere vorm van slavernij nodig heeft. (JGB, 257)“ We merken dat ons 

eerdere postulaat dat Nietzsche de civilisering in de hoge klassen situeert niet onterecht was. 

Het civilisatieproces, op het niveau van de sociale stratificatie, manifesteert zich dus als een 

verticale beweging, waarbij de invloed vertrekt vanuit de hogere aristocratische lagen van de 

bevolking. Dit is dus de betekenis van het pathos der distantie. Vanuit dit ‘vleesgeworden’ 

pathos der distantie bespeurt Nietzsche de ontwikkeling van een nieuw pathos.  

 
“[Z]ou zich ook dat andere, geheimzinniger pathos niet kunnen ontwikkelen, dat verlangen 
naar een steeds hernieuwde vergroting van distantie binnen de ziel zelf, de ontwikkeling van 
steeds hogere, zeldzamere,vreemdere, verder strekkende, meer omvattende toestanden, 
kortom de verbetering van het type ‘mens’, de voortgezette ‘zelfoverwinning van de mens’ , 
om een morele formule in bovenmorele zin te gebruiken. (JGB, 257)“  
 
Dit nieuwe pathos neemt dus de vorm aan van een interiorisatie van het ‘pathos der distantie’. 

Waar het pathos der distantie in het sociale leven het verschil tussen de lage en hoge mens 

moet aantonen, vormt een verdere ontwikkeling dat de hoge mens dit pathos op zichzelf 

betrekt om zo nog grotere hoogten van civilisering te kunnen bereiken. De voorwaarde voor 

een verhoging30 situeert Nietzsche dus in een aristocratische samenleving. Hij stelt zich 
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vervolgens de vraag over de ontstaangeschiedenis van zulk een aristocratische gemeenschap: 

“Laten we onverbiddelijk vaststellen hoe alle hogere culturen tot nu toe op aarde zijn 

begonnen! (JGB, 257)” De waarheid is hard, zegt Nietzsche (wat hij eigenlijk altijd zegt over 

de kindertijd van de menselijke soort).  

 
“Mensen met een nog natuurlijke natuur, barbaren in de vreeswekkende zin van het woord, 
roofmensen, nog in het bezit van ongebroken wilskracht en machtsbegeerte, stortten zich op 
zwakkere, beter gemanierde, vreedzamer, misschien handeldrijvende of vee fokkende rassen, 
of op oude, in verval geraakte culturen, wier laatste levenskracht in schitterende vuurwerken 
van geest en verdorvenheid flakkerend uitbrandde. De voorname kaste was in eerste aanleg 
altijd de barbenkaste: haar overwicht lag niet zozeer in fysieke [physischen], maar in 
psychische [seelischen]  kracht, – het waren de completere mensen (wat in ieder stadium ook 
‘de completere beesten’ betekent –). (JGB, 257)”  
 
Deze verklaring is overeenkomstig Nietzsches opvatting tussen man en vrouw, en schuilt in 

de wilskracht. De aristocratische samenlevingen zijn niet diegenen die in beginsel het meest 

geciviliseerd of vergeestelijkt waren. Het waren net de ‘completere mensen’ die de 

aristocratische kaste gingen vormen, omdat zij meer wilskracht bezaten. Zij bezaten een 

grotere psychische kracht waardoor ze in staat waren om de zwakkeren te veroveren. Op 

analoge wijze zegt Nietzsche dat de man dommer is dan de vrouw, terwijl de man wel verder 

dit een instinctiever wezen is. Hij bezit meer wilskracht waardoor hij zijn grenzen steeds 

verleggen wil, terwijl de vrouw in beginsel verstandiger is, maar zo uiteindelijk tot passiviteit 

en verstarring vervalt. Nietzsche maakt ons duidelijk dat de meer vergeestelijkte mensen niet 

aan de oorsprong van aristocratische kasten lagen … zij werden overmeesterd door diegenen 

met meer wilskracht.31 In GM zal Nietzsche dit proces van het ontstaan van de aristocratische 

kaste verklaren door het concept van het ‘blonde beest’. Een schitterend artikel hierover is dat 

van Gerd Schank. Schank citeert Brennecke die de betekenis van ‘het blonde beest’ als volgt 

verklaart: “‘Blondness is to be seen here as a supranational characteristic. […] The blond 

beast is ‘not a concept reserved exclusively for the original Germanic people,’ since it is 

found ‘at the bottom tom of all noble races’ (GM 1:11). It is not a ‘symbol with contemporary 

meaning’: it is not applied to the Germans of modern times. On the contrary, the blond beast 

is ‘an image more applicable to the ancient Greeks than to the original Germans’ and serves 

as an example of Nietzsche’s ‘ideal of the Greek hero and agon culture,’ as described by J. 

Burckhardt, who interpreted the Greeks’ bestiality to be a sign of their health. (Schank, p. 

150)”32 
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Het essentiële aan een aristocratie is dat ze dus geen functie, geen werktuig mag zijn. “Haar 

fundamentele geloof moet zijn dat de maatschappij er niet omwille van de maatschappij is, 

maar slechts als onderbouw, als gebint, waaraan een uitgelezen soort van wezens zich naar 

hun hogere taak en in het algemeen naar een hoger Zijn kan opheffen […]. (JGB, 258)” 

Uitbuiting is dan ook geen teken van een of andere immorele persoon of maatschappij:  

“De ‘uitbuiting’ behoort niet tot een verdorven of onvolmaakte, primitieve maatschappij: zij 

behoort als organische kernfunctie tot het wezen van het levende, zij vloeit voort uit de 

eigenlijke wil tot macht, die nu eenmaal de wil van het leven is. (JGB, 259)”33 

 

Uit al zijn overpeinzingen van ‘macht tegenover onmacht’, en het werktuig of de 

gehoorzamende tegenover de bevelende, is Nietzsche uiteindelijk in staat om de heer - en 

slavenmoraal te conceptualiseren. “De morele waardeonderscheidingen zijn óf onder een 

heersende mensensoort ontstaan die zich met een gevoel van welbehagen haar onderscheid 

ten opzichte van de overheersten bewust werd, –óf onder de overheersten zelf, de slaven en 

afhankelijken van elk niveau. (JGB, 260)” De morele waarderingen vinden hun plaats bij 

oftewel de heersenden, ofwel de overheersten. Bij de heersenden krijgt al wat verheven en 

trots is de morele bijklank ‘goed’; “hij heeft geen goedkeuring nodig, hij oordeelt ‘wat voor 

mij schadelijk is, is schadelijk als zodanig,’ hij ziet zichzelf als iets waaraan de dingen pas 

hun eer ontlenen, hij is waardenscheppend. Alles wat hij over zichzelf weet, eert hij: zulk een 

moraal is zelfverheerlijkend. Op de voorgrond staat het gevoel van overvloed, van macht 

die wil overstromen, het geluk van de hoogspanning, het bewustzijn van een rijkdom die zou 

willen schenken en afstaan [...]. (JGB, 260)” 

 

Het tegendeel hiervan wordt als het ‘slechte’ gezien, omdat het verachtelijk is. Voor de 

bevelende mens vormt de mens als werktuig in plaats van beveler of schepper een ware 

degradatie. “Het oog van de slaaf beziet de deugden van de machtigen met afgunst: hij heeft 

scepsis en wantrouwen, hij heeft een subtiel wantrouwen tegen al het ‘goede’ dat daar geëerd 

wordt […]. (JGB, 260)” Bij de heer wordt datgene ‘goed’ genoemd dat uit overvloed en 

kracht voortkomt.34 Bij de slaaf wordt ‘goed’ genoemd wat uit tekort voortkomt: “[D]ie ertoe 

dienen de lijdenden het bestaan te verlichten: hier komen het medelijden,de gedienstige, 

hulpvaardige hand, het warme hart, het geduld, de vlijt, de deemoed, de vriendelijkheid tot eer 

en aanzien–, want dat zijn hier de nuttigste eigenschappen en bijna de enige middelen om de 

druk van het bestaan te verdragen. De slavenmoraal is in essentie een nuttigheidsmoraal. 

(JGB, 260)” Bij de slaaf vormt het slechte niet de tegenstelling van het goede, maar het 
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‘kwade’. Het kwade herbergt macht en wordt bijgevolg door de slaaf als angstwekkend 

aangevoeld. Hier wordt een regelrechte oppositie verkregen tussen de heer en de slaaf omdat 

datgene dat macht bezit angst opwekt, bij de heer als ‘goed’ en bewonderenswaardig ervaren 

wordt. De goede krijgt daarentegen in de slavenmoraal de betekenis van de ongevaarlijke. 

“Overal waar de slavenmoraal terrein wint, vertoont de taal de neiging de woorden ‘goed’ en 

‘dom’ tot elkaar te laten naderen. (JGB, 260)” 

 
In MA werd zelfbehoud nog vereenzelvigd met macht. Vanaf M zien we een verschuiving 

optreden naar een gebruik van macht tegenover onmacht. In dat boek hebben we aforismen 

opgemerkt waar Nietzsche meedeelt dat de mens steeds uit onmacht geleefd heeft, terwijl dit 

uit macht, uit overvloed kon. Op dit punt in JGB kunnen we duiden dat dit sporen waren die 

leidden tot de conceptualisering van de bevelende tegenover de kudde. Het is de voltooiing 

van de conceptualisering van de heer tegenover de slaaf – een oppositie die we in MA ook al 

terloops zagen voorkomen. “De eigenaardige beperktheid van de menselijke evolutie, het 

aarzelende, trage, vaak regressieve en averechtse ervan, berust hierop, dat juist het kudde-

instinct van de gehoorzaamheid het best en ten koste van de kunst van het bevelen wordt 

overgeërfd. (JGB, 199)” We merken dus dat de conceptualisering van heer en slaaf een 

exponent is van een gedachte die altijd al aanwezig is geweest in Nietzsches filosofie, 

namelijk overvloed tegenover tekort. 

 
Vóór alles echter, is wat de voorname mens karakteriseert een eigenschap die hij niet heeft, 

en bijgevolg zelfs niet begrijpt: de ijdelheid.35 “De moeilijkheid voor hem is, zich wezens 

voor te stellen die bij anderen een gunstige mening over zichzelf trachten te creëeren die zij 

zelf niet hebben […]. (JGB, 261)” Want “[d]e voorname mens moet zichzelf eerst met dwang, 

vooral met behulp van de geschiedenis, aan het verstand brengen dat de gewone mens sedert 

onheuglijke tijden, in alle op welke manier ook afhankelijke lagen van het volk, slechts 

datgene was waarvoor hij doorging: –niet gewend om zelf waarden te bepalen, kende hij 

zichzelf geen andere waarde toe dan die zijn meesters hem toekenden (het scheppen van 

waarden is het herenrecht bij uitstek). (JGB, 261)” De ijdelheid is dus een gevolg van het 

slaaf-zijn: “Het is ‘de slaaf’ in het bloed van de ijdele, een restant van de sluwheid van de 

slaaf–en hoeveel ‘slaaf’ is bijvoorbeeld niet in de vrouw achtergebleven! (JGB, 261)” 

 
Hier wordt ons Nietzsches verwijt aan de democratie plots glashelder. We hebben het immers 

aan de democratie te danken dat heren en slaven zich zijn gaan vermengen. 
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“In overeenstemming met de langzame opkomst van de democratische ordening der dingen 
(en met de oorzaak van die opkomst, de bloedvermenging van heren en slaven), zal de 
oorspronkelijk voorname en bijzondere aandrang om zichzelf autonoom een waarde toe te 
schrijven en ‘goed van zichzelf te denken’, nu steeds meer aangemoedigd worden en verder 
verbreid raken: maar tegenover die drang staat altijd een oudere, sterkere, dieper 
geïncorporeerde neiging, –en in het fenomeen’ijdelheid’ wordt deze oude neiging de jongere 
de baas. (JGB, 261)” 
 

7.8.1. Een case-study 

 
In aforisme 220 behandelt Nietzsche vanuit het perspectief van een fokker een menselijke 

gemeenschap, zoals het oudere Venetië.  

 
“Een soort ontstaat, een type wordt bestendig en sterk in de lange strijd tegen in essentie altijd 
even ongunstige omstandigheden. Omgekeerd weet men dankzij de ervaringen van de 
fokkers, dat soorten die een overvloedige voeding en in het algemeen extra bescherming en 
zorg krijgen al vlug zeer sterk tot variatie van het type neigen en rijk zijn aan wonderen en 
monstruositeiten (ook aan monstrueuze ondeugden). (JGB, 262)” 

 
Wil een gemeenschap, een soort overleven, dan gebeurt dit steeds vanuit onmacht of 

zelfbehoud: “Hier ontbreken de gunst, de overmaat, de bescherming, die variatie begunstigen; 

de soort heeft zichzelf nodig als soort, als iets wat juist krachtens zijn hardheid, uniformiteit 

en eenvoud van vorm kan standhouden en zich kan bestendigen in een permanente strijd met 

buren of opstandige, dan wel met opstand dreigende onderdrukten. (JGB, 262)” 

Mettertijd leren de ervaringen haar wat het is dat haar doet overleven; deze eigenschappen 

kweekt deze gemeenschap verder aan als deugden. De permanente strijd tegen ongunstige 

omstandigheden zorgen ervoor dat een vast en hard type mens verkregen wordt. “Maar ten 

slotte ontstaat op gegeven moment een gunstige toestand, de enorme spanning neemt af 

[...].(JGB, 262)” Aangezien de oude tucht niet meer als levensnoodzakelijk ervaren wordt 

treedt variatie op. De oude tucht kan dan alleen nog maar voortleven als luxe. Dusdanig krijgt 

de enkeling de ruimte om op te staan.  

 
“Op deze keerpunten in de geschiedenis worden, naast elkaar en dikwijls in elkaar verwikkeld 
en verstrikt, een heerlijk oerwoudachtig opgroeien en opwaarts streven naar vele zijden, een 
soort tropisch tempo in de rivaliteit van de groei, en een grootscheepse ondergang en 
zelfvernietiging manifest, dankzij de woest tegen elkaar gerichte, als het ware exploderende 
egoïsmen die met elkaar ‘om zon en licht’ worstelen en geen grens, geen intoming, geen 
toegeeflijkheid meer weten te putten uit de gangbare moraal. Het was deze moraal zelf die de 
kracht tot immense proporties heeft opgehoopt en de boog op zo vervaarlijke manier heeft 
gespannen: – nu is, nu wordt zij ‘overleefd’. (JGB, 262)”  
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Dit laatste is een zeer belangrijke gedachte in Nietzsches filosofie. Het is de notie van 

ophoping: het generatie lange onderdrukken van bepaalde driften, zodat deze zich 

ondergronds verfijnen en ophopen tot ze op een gegeven moment losbarsten. De oudere 

moraal heeft dus afgedaan zodat de nieuwe en meer omvattende levenswijze “over de oude 

moraal heen leeft; het ‘individu’ staat voor ons, genoodzaakt tot een eigen wetgeving […] om 

zichzelf te behouden, te verhogen, te bevrijden. (JGB, 262)” Het heikel punt wordt bereikt 

waar de oude en nieuwe vragen geen voldoenende oplossing meer krijgen door de oude 

moraal. Vervolgens bieden nieuwe moralen zich aan in deze periode van variatie en wording. 

In deze wereld van verandering waar niets tot ‘overmorgen standhoudt’, merkt men één type 

op dat wel standhoudt: de middelmatige mens. “Alleen de middelmatigen hebben een kans 

zich voort te zetten, zich voort te planten, – zij zijn de mensen van de toekomst, de enige 

overlevenden; ‘wees als hen! word middelmatig!’ zo adviseert voortaan de enige moraal die 

nog zin heeft, waarnaar nog geluisterd wordt. (JGB, 262)”  

 

7.8.2. De problematiek van het ras 

 
Doorheen deze scriptie hebben we gemerkt dat Nietzsche het idee van een civilisatieproces 

aanhangt. Hij neemt dan ook uitvoerig de woorden ras en gemeenschap in de mond. Wat nu 

net een ras, of volk, is maakt Nietzsche in onderstaande aforismen duidelijk.  

 

In aforisme 264 komt Nietzsche vanuit zijn civilisatieproces op de problematiek van het ras 

uit: 

 
“Het is onmogelijk dat een mens de eigenschappen en voorliefden van zijn ouders en 
voorvaderen niet in zijn lichaam zou omdragen: hoezeer de evidentie dat ook mag 
tegenspreken. Dit is het probleem van het ras. Als men iets van de ouders afweet, is het 
gepermitteerd een conclusie te trekken aangaande het kind: een akelig gebrek aan 
ingetogenheid, een slinkse jaloezie, een lompe eigenwijsheid –de drie eigenschappen altijd het 
echte type van de plebejer hebben gevormd  –, zoiets gaat even onvermijdelijk in het kind 
over als bedorven bloed; en met behulp van de beste opvoeding en het beste onderwijs zal 
men er ten hoogste in slagen omtrent zo’n overerving te misleiden. (JGB, 264)”  
 

In aforisme 268 verklaart Nietzsche wat een volk is. Wanneer mensen samenleven en dit in 

goede banen willen laten verlopen, is het niet voldoende om dezelfde woorden voor bepaalde 

fenomenen te gebruiken om zich tegenover elkaar begrijpelijk te maken. “[J]e moet ze ook 

voor dezelfde soort innerlijke belevenissen gebruiken, je moet je ervaring tenslotte met elkaar 

gemeen hebben. (JGB, 268)” Het is deze gemeenschappelijkheid van innerlijke ervaringen die 



  214 

ervoor zorgen wat een volk is. “[A]ls mensen langdurig onder dezelfde omstandigheden (van 

klimaat, van bodem, van gevaren en behoeften, van arbeid) hebben samengeleefd, dan 

ontstaat daaruit iets wat elkaar ‘verstaat’, een volk. (JGB, 268)” Door een gewenning aan de 

meest tegenwoordige omstandigheden, begrijpt men elkaar vlugger en vlugger: “op grond van 

dit vlugge begrip verbindt men zich onderling steeds nauwer. Hoe groter de gevaren, des te 

groter is de behoefte het snel en probleemloos eens te worden over wat nodig is; dat je elkaar 

in een toestand van gevaar niet verkeerd begrijpt, is iets wat de mensen in het sociale verkeer 

volstrekt niet kunnen ontberen.(JGB, 268)” Overeenkomstig zijn idee van macht en onmacht 

besluit Nietzsche dat de nood mensen van oudsher dichter bij elkaar heeft gebracht. “De meer 

gelijksoortige, gewonere mensen waren en zijn altijd in het voordeel, de meer uitgelezen, 

meer verfijnde vreemdere, moeilijker te begrijpen mensen blijven al vlug alleen, bezwijken in 

hun isolement aan allerlei onheil en planten zich zelden voort. (JGB, 268)” 

 

7.8.3. Overige kenmerken van de edele natuur 

 
Tegenover deze mededeelbaarheid die slechts afstomping tot gevolg heeft en bijgevolg tot 

een  doorsneemens (een kuddedier) leidt, plaatst Nietzsche de ‘ingewijde’. Ook dit is een 

kenmerk van de edele natuur; de mogelijkheid tot diep lijden, want “[d]iep lijden maakt 

voornaam; het isoleert. (JGB, 270)”36 In dit lijden ligt de oorzaak, waarom de voorname een 

nood aan maskers heeft, want diep lijden isoleert; zodoende moet hij zijn lijden verbergen om 

zich “te beveiligen tegen de aanraking van opdringerige, medelijdende handen en in het 

algemeen tegen al wat in de smart geen gelijke van hem is. (JGB, 270)” Misschien moeten we 

in het aanzien van de ingewijde Nietzsches opvatting, dat de sterken tegen de zwakken 

beschermd moeten worden, zien. De ingewijde kenmerkt zich immers door eenzaamheid. Hij 

moet tegen de zwakken beschermd worden, omdat hij anders in een gemeenschap terecht 

komt waar de gelijkheid van allen geldt. Voor deze slavenopstand moet de ingewijde dus 

behoed worden, wil hij zijn eenzaamheid kunnen bewaren om sterker te worden, en geen 

doorsneemens te worden.   

 
In aforisme 284 duidt Nietzsche de vier deugden van de edele: “[D]e moed, het inzicht, het 

meegevoel, de eenzaamheid. Want eenzaamheid is bij ons een deugd, een sublieme neiging en 

drang tot zindelijkheid, die bevroedt dat het bij het contact van mens tot mens – ‘in 

gezelschap’–onvermijdelijk onzindelijk toegaat. (JGB, 284)” Vier deugden hebben altijd al 

opgedoken doorheen Nietzsches werk, wanneer hij zijn levenshouding wou duidelijk maken. 
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Zo spreekt hij in aforisme 556 van M over ‘De goede vier’: “Eerlijk tegenover onszelf en 

tegenover alles wat verder gevoelens van vriendschap bij ons oproept; dapper tegenover de 

vijand; grootmoedig tegenover de overwonnenen: hoffelijk–altijd: zo willen de vier kardinale 

deugden ons hebben. (M, 556)” Eerder in het tweede deel van MA liet hij al drie deugden 

vallen waar elke bewuste geest vroeger of later wel op stoot: “[D]e afzonderlijke deugden, 

gematigdheid, rechtvaardigheid, zielsrust, – want de grootste vrijheid van de bewuste geest 

loopt onwillekeurig vroeg of laat op ze uit en raadt ze daarna ook als nuttig aan. (WS, 212)” 

Dit wil echter niet zeggen dat Nietzsche een moraal geformuleerd heeft. Zoals ik naar voren 

wou brengen aan de hand van het concept levenshouding gaat het bij Nietzsche veeleer om 

levenskunst. Een moraal is te statisch; 

 

“Ik wil geen moraal maken, maar degene die dit wel doen, geef ik de volgende raad: willen 
jullie de beste dingen en toestanden uiteindelijk van alle eer en waarde beroven, ga dan voort 
ze in de mond te nemen zoals tot dusver! […] Grijp nu eens, om te proberen, naar een ander 
recept, om niet, zoals tot het tegendeel te bereiken van wat jullie zoeken: loochen die goede 
dingen, ontneem ze de bijval van het gepeupel en de probleemloze circulatie, maak ze weer 
tot verborgen schaamte van eenzaame zielen, zeg dat moraal verboden is! (FW, 292)” 
 
Wat is dan uiteindelijk voornaam?  

 
“Het zijn niet de handelingen die hem kenmerken, –handelingen zijn altijd meerzinnig, altijd 
ondoorgrondelijk–; het zijn ook niet de ‘werken’. [...] Het zijn niet de werken, het is het 
geloof dat hier de doorslag geeft, dat hier de rangorde vaststelt, om een oude godsdienstige 
formulering in een nieuwe, diepere zin te gebruiken: een fundamentele zekerheid die de 
voorname ziel omtrent zichzelf heeft, iets wat niet gezocht, niet gevonden en misschien 
evenmin verloren kan worden. – De voorname ziel heeft eerbied voor zichzelf. (JGB, 287)” 
 

7.8.4. Dionysos 

 
Na deze karakteriseringen van de edele natuur, spreekt Nietzsche opnieuw over Dionysos. 

Voor ons is van belang dat Nietzsche Dionysos verwoordt door termen te hanteren die hij in 

GT aan het Apollinische zou hebben toegeschreven, namelijk als filosoof, onderzoeker en 

liefde voor de wijsheid. “[Z]ou ik zelfs grote ophef moeten maken van zijn moed als 

onderzoeker en ontdekker, van zijn gedurfde eerlijkheid , waarachtigheid en liefde voor de 

wijsheid. (JGB, 295)“ 

 

De incorporatie van het Apollinische door de latere Dionysos is geen onterechte opmerking, 

zoals we in het vijfde boek van FW zullen waarnemen. We hebben in de loop van deze 

scriptie er voldoende op gewezen dat de opvatting van kracht, levensbevestigend tegen tekort, 
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levensontkennend van enorm belang is in Nietzsches filosofie – het was het tweede doel dat 

we ons vooropstelden aan te tonen. In aforisme 370 van FW laat Nietzsche de term dionysisch 

pessimisme vallen. Mankeert in ons onderzoek deze gedachte van overvloed tegenover tekort 

dan waren we niet capabel om deze uiting te verklaren. In GT maakte Nietzsche ons duidelijk 

dat het unieke aan de Grieken was dat ze Apollinisch waren. Zoals we aangetoond hebben 

nam dit de betekenis aan van het bezit van een unieke subjectconstructie, die geen enkel ander 

volk in de gehele wereld bezat – wat tevens verklaart waarom wij Europeanen als erfgenamen 

van deze Griekse traditie een subjectbegrip hebben dat fundamenteel verschilt van 

bijvoorbeeld een Aziatisch. In het nieuwe voorwoord voor GT verduidelijkte Nietzsche dat 

het unieke aan de Grieken was dat ze pessimisten waren. De Grieken waren dus pessimisten 

uit overvloed omdat ze Apollinisch waren – het Dionysische stond immers voor het 

instinctieve en de ongebreidelde natuurkracht. In JGB merken we dat Dionysos nu ook 

eigenschappen bezit die daarvoor alleen het Apollinische toegedicht waren – en van het 

Apollinische is uiteindelijk geen spoor meer te bekennen. In het vijfde boek van FW37 heeft 

Nietzsche het dan over een dionysisch pessimisme. In GT zou er nooit sprake kunnen zijn van 

een Dionysisch pessimisme: het pessimisme wordt bij het Apollinische geplaatst. Ook als we 

de data in rekening nemen kunnen we dus niet van een toeval spreken:  

1. In JGB zien we dat het Dionysische het Apollinische incorporeert qua betekenis 

2. Het schrijven van het nieuwe voorwoord voor GT gebeurt in dezelfde periode als JGB. 

Nietzsche zal de Grieken dan karakteriseren als pessimisten uit overvloed. 

3. In het vijfde boek van FW, waar Nietzsche aan begint te schrijven na JGB, vermeldt 

hij dionysisch pessimisme. 

Dit maakt het duidelijk waarom ons onderzoeksdomein zich tot die boeken beperkt, waar 

Nietzsche omstreeks 1886 nieuwe voorwoorden voor schreef. Aforisme 370 stelt het ons dus 

glashelder dat het Dionysische het Apollinische geïncorporeerd heeft.38 Wanneer de latere 

Nietzsche de term dionysisch pessimisme laat vallen, heeft dit de betekenis van een 

pessimisme uit overvloed: “Dat er nog een heel ander pessimisme zou kunnen bestaan, een 

klassiek – dit vermoeden, deze visie hoort bij mij, als onafscheidelijk van mij, als mijn 

proprium en ipsissimum: alleen dat mijn oren het woord ‘klassiek’ tegenstaat, het is veel en 

veel te afgezaagd, te rond en onduidelijk geworden. Ik noem dat pessimisme van de 

toekomst – want het komt! ik zie het komen! – het dionysisch pessimisme. (FW, 370)” De 

latere Nietzsche zal Dionysos dus gebruiken als een concept dat alles omvat wat 

levensbevestigend is. Zoals we reeds opmerkten vormt het vierde boek van FW een breuk, 

omdat Nietzsche hier voor de eerste maal invult wat het affirmeren van het leven net inhoudt. 
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Dit was het amor fati dat leidde tot de vraag van de eeuwige wederkeer. Het is opvallend dat 

Nietzsche vervolgens, na Z – het boek waar hij de reikwijdte en de idee van de eeuwige 

wederkeer uitwerkt –, in JGB het Dionysische terug te voorschijn brengt. Dit wil dus zeggen 

dat nadat Nietzsche in M zijn evolutieidee gespecificeerd heeft en in FW en Z ingevuld heeft 

wat het betekent om het leven te affirmeren, hij in JGB terug van het Dionysische gebruik kan 

maken als concept dat dit allemaal omvat. 
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Noten
                                                 
1 Merk op dat de vrouw een meer vergeestelijkt, want veel verstandiger, wezen is dan de man. Het christendom 
is analoog de meest vergeestelijkte godsdienst omdat het al het instinctieve wil uitroeien. Daarom zegt Nietzsche 
in de Antichrist dat de Islam pas een godsdienst voor mannen is (AC, 59).  
2 In de Nederlandtalige vertaling: p. 8. 
3 Om deze reden zal Nietzsche de wil tot weten als een verfijning van de wil tot niet-weten beschouwen (cf. infra 
– JGB, 24). 
4 Nietzsche, kind van zijn tijd is een goed boek dat volledig aan deze materie gewijd is. 
5 Ik denk dat Nietzsche zich dus ook zou verzetten tegen de opvatting dat tijd een illusie is. Smolin situeert deze 
visie bij Descartes en Galillei, omdat zij tijd voorstelbaar maakten in een grafiek. Tijd wordt zodanig als een 
vierde ruimtedimensie behandeld. “This ‘spatialization’ of time is useful but may be challenged as representing a 
static and unchanging world – a frozen, eternal set of mathematical relations. (Smolin, p. 257)”  Bij de tweede 
pool zal dus ook in discussie getreden moeten worden met Kant en Schopenhauer op het gebied van tijd en 
ruimte. Hierbij vermeld ik terzijde dat de snaartheorie een theorie is die alle krachten met beweging kan 
unificeren – in tegenstelling tot een klassieke theorie waar beweging van de deeltjes gescheiden is van de 
krachten (zodat er uiteindelijk zoveel krachten ingevoerd kunnen worden als men wil). “De kwaliteit, 
bijvoorbeeld bij elk chemisch wordingsproces, lijkt nog altijd een ‘wonder’, zo ook elke voortbeweging; 
niemand heeft de impuls ‘verklaard’. (FW, 112)” Smolin beklaagt zich in zijn boek dat de snaartheorie een 
revolutionaire theorie kan zijn die de mogelijkheid in zich draagt om de revolutie van Einstein verder te kunnen 
zetten. Het spijtige is dat de meeste stringtheoretici de snaartheorie grotendeels uitwerken aan de hand van 
methoden en benaderingswijzen die in een deeltjesheorie thuishoren. Het perspectief van de wereld als chaos – 
als wil tot macht – kan hier misschien een mooie invalshoek bij vormen. 
6 Een anekdote om dit even te illustreren. Toen ik tegen een oudere professor – iemand die enigszins vertrouwd 
is met Nietzsches filosofie –, zei dat ik vind dat Nietzsche een ‘subjectfilosoof’ is, schoten zijn ogen meteen in 
vuur en vlam en vertelde me dat het woord subject niet meer gebruikt mag worden. Ofwel moet een ander woord 
gebruikt worden, oftewel moet het tussen aanhalingstekens vermeld worden. Hiermee wil ik de persoon in 
kwestie niet meteen als een postmodernist brandmerken, maar wil gewoon wijzen op de impact die dat 
gedachtegoed heeft. 
7 Ik heb gefaald in het vinden van een meer geschikte term. 
8 “Zoals dus het voelen, en wel van velerlei gevoelens, als ingrediënt van het willen moet worden erkend, zo ook, 
ten tweede, het denken: iedere wilsuiting omvat een commanderende gedachte; – en men moet niet geloven dat 
men deze gedachte van het ‘willen’ kan scheiden, alsof er dan nog een wil overbleef! Ten derde is de wil niet 
alleen een complex van voelen en denken, maar bovenal ook een affect: en wel het affect van dat commando. 
(JGB, 19)” 
9 Zoals we bij de bespreking van GT opmerkten was Nietzsche hier ook aan onderhevig door bij de weergave 
van zijn civilisatieproces, noodzakelijk gebruik te moeten maken van het Apollinische en Dionysische; een 
stuwing die voortkwam uit het traditionele denken over de mens, in een schema van ziel (of geest) en lichaam. 
10 Herinner dat bij Nietzsche het bewuste denken talig is en slechts het kleinste percentage van ons denken 
omvat. 
11 Uit al wat wetenschap ons doet kennen, kennen we als puntje bij paaltje komt, alleen de werking van ons 
eigen lichaam – ons kenapparaat. Het is veelzeggend dat Nietzsche zich dus niet beziggehouden heeft met 
kencategorieën te formuleren zoals Kant deed. Nietzsche is immers van mening is dat ons kenapparaat wordt. 
Omwille van deze reden zal hij in JGB zulk een groot belang aan de psychologie toeschrijven. 
12 “ [D]e filosoof heeft zoetjesaan recht op een ‘slecht karakter’, omdat hij het wezen is dat tot dusverre altijd het 
meest voor de gek is gehouden op aarde, –  hij heeft tegenwoordig de plicht tot wantrouwen, tot een zeer 
boosaardig gluren vanuit de afgronden van zijn argwaan. (JGB, 34)” 
13 Zo heeft Nietzsche het in aforisme 35 over een té menselijke manier om te kennen, namelijk als een waar 
kennis een morele bijklank krijgt : “OVoltaire ! O humaniteit ! O stompzinnigheid ! Met de ‘waarheid’, met het 
zoeken naar de waarheid is het vreemd gesteld ; en als de mens dat op een te menselijke manier doet–  ‘il ne 
cherche le vraique pour faire le bien’ – wed ik dat hij niets vindt !(JGB, 35)” 
14 In de Nederlandstalige vertaling kan men dit op p. 30 terugvinden. 
15 “Het is de diepe wantrouwige vrees voor een ongeneeslijk pessimisme, dat hele millennia ertoe dwingt zich in 
een godsdienstige interpretatie van het bestaan vast te bijten: de vrees van een instinct dat voorvoelt dat men 
de waarheid wel eens te vroeg te pakken zou kunnen krijgen, voordat de mens sterk genoeg, hard genoeg, 
kunstenaar genoeg geworden is… De vroomheid, het ‘leven in God’, doet zich, aldus bezien, dan voor als de 
meest geraffineerde, laatste uitwas van de vrees voor de waarheid, als de dronken aanbidding van een kunstenaar 
voor de meest consequente van alle vervalsingen, als wil tot omkering van de waarheid, als wil tot on-waarheid 
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tot elke prijs. (JGB, 59)”  En: “De afkeer van vuil kan zo groot zijn dat hij ons verhindert ons te reinigen, – ons 
te ‘rechtvaardigen’. (JGB, 119)” 
16 En is Nietzsche niet een volmaakt voorbeeld van een denker die zijn filosofie tot de hoogste graad consequent 
doordenkt en uitwerkt? Ik kan er niet omheen, dat dit gevolg van de Redlichkeit om het zo te zeggen, mij steeds 
bij het lezen van Kant geïrriteerd heeft. Kant zou, omwille van  het onderscheid verschijning en ding-an-sich, 
eigenlijk een geheel andere filosofie uitgewerkt moeten hebben dan diegene hij werkelijk formuleerde. Om dit te 
illustreren citeer ik een voetnoot uit zijn Prolegomena. “De idee der vrijheid doet zich alleen maar voor in de 
relatie van het intellectuele als oorzaak tot de verschijning als gevolg. Daarom kunnen wij de materie geen 
vrijheid toekennen op grond van de onafgebroken activiteit waardoor ze haar ruimte vult, ook al vindt die 
activiteit plaats vanuit een innerlijk principe. En we kunnen al evenmin een vrijheidsbegrip vinden dat. . 
geschikt is voor zuivere verstandswezens, bijvoorbeeld voor God, voorzover zijn handelen immanent is. Want 
zijn handelen, ofschoon onafhankelijk van bepalende oorzaken van buitenaf, is in zijn eeuwige rede, dus in de. 
goddelijke natuur, toch bepaald. Alleen als er door een handeling iets moet beginnen en het gevolg zich dus in 
de opeenvolging van de tijd, bijgevolg in de zintuiglijke wereld, moet manifesteren (bijvoorbeeld het begin van 
de wereld), rijst de vraag of de causaliteit van de oorzaak zelf ook moet beginnen dan wel de oorzaak een gevolg 
teweeg kan brengen zonder dat haar causaliteit zelf een begin heeft. In het eerste geval is het begrip van deze 
causaliteit een begrip van natuurlijke noodzakelijkheid, in het tweede een de vrijheid. Aangezien ik vrijheid 
definieerde als het vermogen om een gebeurtenis vanzelf aan te vangen, zal het de lezer duidelijk zijn dat ik 
hier nu juist het begrip ter sprake heb gebracht dat hét probleem van de metafysica vormt. (Kant, 1999, p. 131)” 
Waar Kant, naar de aangenomen beginselen van zijn filosofie handelend, zou moeten stellen dat wij over het 
ding-an-sich niets kunnen weten, ontneemt hij toch materie en zuivere verstandswezens (wat dit ook mogen zijn) 
a priori al elke vrijheid. Waarom? Hij heeft het nodig. Wij als wezens die een sprankeltje goddelijkheid bezitten 
– al is het maar de mogelijkheid zich te kunnen schikken naar een categorische imperatief, of het hebben van een 
goede wil –  zijn die enige die over die vrijheid moeten en mogen beschikken. Kants filosofie maakt immers een 
onderscheid tussen een zintuiglijke en verstandelijke wereld – die dezelfde grondslag heeft als de zintuiglijke 
wereld. De mens is een wezen behorend tot de zintuiglijke wereld, waar het zuivere – van de verstandelijke 
wereld – in werkzaam is. Deze verstandelijke wereld kunnen we echter verder niet kennen. Moest Kant de 
materie, of al wat achter een verschijning kan schuilgaan, vrijheid toekennen, dan vervalt heel zijn ethiek. Om 
deze reden vind ik het niet geheel onterecht dat Nietzsche Kants filosofie een filosofie van de achterdeur noemt. 
Al zie ik in zo een opmerking  eerder een daad van de vroegere student, nu groot geworden,  die zich tegenover 
een vroegere meester hoeft te positioneren. Nietzsche wijst Schopenhauers filosofie immers in veel grotere mate 
af, dan die van Kant, terwijl hij zich tegenover Schopenhauer absoluut niet op dergelijke manieren opstelt.  
17 Zo geeft hij zes oefeningen voor de levenskunst van deze lieden uit de toekomst. “[1. N]iet aan een persoon 
blijven hechten: al is die ons nog zo lief, –  iederepersoon is een gevangenis, maar ook een schuilhoek [het zijn 
stemmen die ons weerhouden om onze eigen stem te horen]. [2.] Niet aan een vaderland blijven hechten: al lijdt 
het nog zo erg en is het nog zo hulpbehoevend,-–  het is al minder moeilijk ons hart van een zegevierend 
vaderland los te maken. [3.] Niet aan een medelijden blijven hechten: al geldt het hoogstaande mensen van wier 
bijzondere kwellingen en hulpeloosheid wij door een toeval getuige zijn geweest. [4.] Niet aan een wetenschap 
blijven hechten: al lokt zij ons met de kostbaarste, schijnbaar juist voor ons bewaarde vondsten. [5.] Niet aan 
onze eigen losmaking blijven hechten, aan de wellustige verte en vreemdheid van de vogel die naar steeds 
grotere hoogten vliegt om steeds meer onder zich te zien: –  het gevaar van hem die vliegt. [6.] Niet aan onze 
eigen deugden blijven hechten en als geheel het slachtoffer worden van een onderdeel van onszelf, onze 
‘gastvrijheid’ bijvoorbeeld: het allergrootste gevaar bij hoogstaande, rijke zielen,die verkwistend, bijna 
onverschillig met zichzelf omspringen en de deugd der gulheid zozeer overdrijven dat zij een ondeugd wordt. 
Men moet zichzelf weten te bewaren: het beste bewijs van onafhankelijkheid. (JGB, 41)” De vijfde raadgeving 
doet volgens mij dienst als een advies zodat de beweging van het individu om zichzelf los te maken, niet in een 
soort ressentiment overslaat. Zodat de beweging naar onafhankelijkheid niet resulteert tot een beweging van 
loutere oppositie, want dan is men niet afhankelijk, maar hangt men nog steeds vast – nu alleen als tegenpool van 
datgene waar men zich van wou afscheuren. Cf. mijn opmerking over Stalin. Hij is een typevoorbeeld voor een 
generatie die opgevoed is met de gedachte van het verzet tegen het kapitalisme. Wanneer deze revolutie spijtig 
genoeg al een generatie eerder plaatsvond (Lenin), losten Stalin en generatiegenoten dit euvel op door zelf maar 
een revolutie te starten – wat uiteindelijk op een zelfmoord van het communisme uitliep. De revolutie van Lenin 
bevrijdde de communisten niet van het kapitalisme, zodat het niet de fase werd die na het kapitalisme moest 
plaatsvinden, zoals Marx het wou, maar werd als tegenpool uiteindelijk van het kapitalisme zelf afhankelijk. Een 
figuur als Stalin temperde, deze ingedrilde behoefte tot constant verzet, tenslotte door zelf een revolutie te 
veroorzaken; al betekende dit dat het in het communisme zelf moest gebeuren.   
18 Zie que vroomheid ook: “Bij de vrije geest, de ‘vrome der kennis’ – druist de pia fraus nog meer in tegen zijn 
smaak ( tegen zijn ‘vroomheid’) dan de impia fraus. Vandaar zijn verregaande onbegrip ten aanzien van de Kerk, 
zoals dat het type van de ‘vrije geest’ eigen is, –  als zijn onvrijheid. (JGB, 105)” 
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19 Dit is natuurlijk een consequentie uit Nietzsches evolutionaire gedachtegoed dat de moraal een adaptatie is om 
de mens te stileren. In het tweede deel van MA werden we dit ook al gewaar: “Al diegenen die zichzelf niet 
voldoende in de hand hebben en de zedelijkheid niet als een voortdurende, zowel in het groot als in het klein 
betrachte zelfbeheersing en zelfoverwinning kennen […]. (WS, 53)” 
20 Cf. bijvoorbeeld Cybernetics van Wiener. 
21 Cf. het afwijzen van de heilige. 
22 Cf. de oppositie van de barbaar tegenover de Griekse barbaar in GT. 
23 Dit is een kritiek die alom aanwezig is in Nietzsches werk. Het duidt op het pathos der distantie (wat de 
zwakke mens doodt, versterkt net de sterke) en op de centraliteit van het individu. Het vormt de reden waarom 
Nietzsche Kants moraal afwijst, omdat deze oproept tot het stellen van de eigen wet voor iedereen. 
24 Zo is Nietzsche ook in staat om de stoïcijnse en epicuristische filosofieën te duiden, alsook waarom hij het 
christendom als de laatste uitvinding van de oudheid beschouwt. Ze zijn de resultanten van rassen of 
gemeenschappen waar de stabiliteit doorbroken werd. 
25 Ik meen dat Nietzsche hier een uiterst precair punt aanraakt waar ik grotendeels met hem akkoord ga. Het 
hedendaagse verzet van vrijwel iedereen tegen de Europese Unie slaat me telkenmale met verstomming. – Als 
het van mij afhangt, zou ik elk land slechts provinciale status toekennen in een geünificeerd Europa. – Wij 
Belgen vormen een mooi voorbeeld van de kuddemens die Nietzsche naar voren brengt. In plaats van een 
Europa toe te juichen, verlamt onze angst onze hersenen. Wij worden immers gekenmerkt door een mentaliteit 
die niet verder kijkt dan de kerktoren – een gevolg misschien van de ongelofelijke hoeveelheid gemeentes, 
waarin de priester nog niet zo heel lang geleden met de scepter zwaaide. Naar een andere gemeente gaan – 
alleen? Ho maar! – Dit wil niet zeggen dat ik zomaar ben voor het aannemen van de Europese grondwet of dat 
allerhande problemen genegeerd moeten worden, – omdat een eenmaking van Europa anders tegengewerkt zou 
worden. Het voorstel van de Europese grondwet vond ik bijvoorbeeld een ongelooflijke miskleun. Ik geef slechts 
enkele voorbeelden: “In de overtuiging dat het voortaan verenigde Europa op de ingeslagen weg van beschaving 
[…] wil voortgaan […]. (Publicatieblad van de Europese Unie, preambule,169/8)” En: “De waarden waarop de 
Unie berust, zijn eerbied voor de menselijke waardigheid, vrijheid […]. (Publicatieblad van de Europese Unie, 
Deel 1 artikel 2, 169/8)” En zo gaat het heel wat verder. Als men een creatie wou voortbrengen zoals de 
Amerikaanse grondwet, dan lijkt de onze wel opgesteld door ---. Laten we stellen dat het niet door mensen met 
enige noodzakelijke filosofische achtergrond is geschreven, wat wel te adviseren was als men zulke zaken in een 
ontwerpverdrag voor een Europese grondwet durft steken.   
26 Deze sterkere vorm van scepsis noemt Nietzsche de Duitse vorm van scepsis: “Deze scepsis veracht en trekt 
desondanks naar zich toe; zij ondermijnt en neemt inbezit; zij gelooft niet, maar zonder zichzelf daarbij te 
verliezen; zij laat de geest een gevaarlijke vrijheid, maar is streng jegens het hart; het is de Duitse vorm van 
scepsis, die als voortgezet en tot het uiterste vergeestelijkt Fridericianisme Europa een goede tijd heeft doen 
beleven onder de hegemonie van de Duitse geest en het daaraan inherente kritische en historische wantrouwen. 
Dankzij het ontembaar sterke, taaie, mannelijke karakter van de grote Duitse filologen en geschiedcritici (die 
welbeschouwd alle óók meesters in het kapotmaken en ontwrichten waren) kwam geleidelijk, ondanks alle 
romantiek in muziek en filosofie, een nieuw concept van de Duitse geest tot stand, waarin de drang tot 
mannelijke scepsis op beslissende wijze naar voren trad […]. (JGB, 209)” 
27 Zo ook: “Gekruiste rassen zijn altijd tegelijkertijd ook gekruiste culturen, gekruiste moraliteiten: ze zijn 
meestal boosaardiger, wreder, onrustiger. De zuiverheid is het uiteindelijke resultaat van talloze aanpassingen, 
absorpties en uitscheidingen, en de vooruitgang naar zuiverheid blijkt hierin, dat de in een ras voorhanden 
energie zich steeds meer beperkt tot een paar heel speciale functies, terwijl zij voordien voor te veel en dikwijls 
tegenstrijdige zaken diende te zorgen: een dergelijke beperking zal altijd tegelijkertijd ook als een verarming 
uitvallen en moet voorzichtig en mild beoordeeld worden. Tenslotte echter, wanneer het proces van de zuivering 
geslaagd is, staat al die energie, die vroeger bij de strijd tussen de disharmonische eigenschappen verloren ging, 
aan het verenigde organisme ten dienste: reden dat zuiver geworden rassen dan ook altijd sterker en mooier 
geworden zijn. – De Grieken bieden ons het voorbeeld van een zuiver geworden ras en cultuur: en het is te hopen 
dat eenmaal ook een zuiver Europees ras en een zuiver Europese cultuur werkelijkheid worden. (M, 272)” 
28 Zie ook FW 356 en 377. 
29 De notie van het historisch besef zou op zich een aandachtspunt van een studie moeten vormen. Niet alleen 
omwille van de rol die het speelt in Nietzsches civilisatieproces, wat in deze scriptie onderzocht is, maar ook 
omwille van Nietzsches (eigen) evaluatie van dit historische zintuig. Dit laatste is een zaak dat niet tot dit werk 
behoort omdat men de levensloop van deze term in Nietzsches werk moet nagaan, wat ondermeer inhoudt om in 
de Nachlass op zoektocht uit te trekken. Hier blijven we dus stilstaan bij het opmerken van Nietzsches waarderen 
van het historische besef als een onvoornaam zintuig – “Misschien vormt onze grote deugd, het historische 
zintuig, een noodzakelijke tegenstelling met de goede smaak […]. (JGB, 224)” Twee citaten geef ik toch om dit 
hiaat aan te vullen: “Der historische Sinn: davon hat Plato und alle Philosophie keinen Begriff.  Es ist eine Art 
von Schauspieler-Kunst, zeitweilig eine fremde Seele anzunehmen: Folge der großen Rassen-  und Völker-
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Mischungen, vermöge deren in Jedem ein Stück von Allem ist, das war.  Ein Künstler-Sinn, auf dem Gebiete der 
Erkenntniß.  Zugleich ein Zeichen von Schwäche und Mangel der Einheit. Exotismus, Cosmopolitismus usw.    
(KSA 11.254)” En: “Der Mensch als ein Schauspiel: das ist der historische Sinn — aber er enthält ein 
gefährliches Element, der Mensch lernt sich fühlen als der Gestaltende, welcher nicht nur zusieht und zusehen 
will. (KSA 11.481)” 
30 De Nederlandse vertaling gebruikt simpelweg ‘verbeteren’ terwijl Nietzsche ‘erhohen’ gebruikt. Nietzsche, 
beschouwd als een filosoof die een civilisatieproces naar voren brengt, zal niet zonder enige reden deze term 
‘verhoging’ geprefereerd hebben boven ‘verbetering’. Verbetering houdt immers een oordeel in, een appreciatie 
op zijn minst; iets wat in de term verhoging niet aanwezig is – dit heeft eerder geologische connotaties, zoals 
vele van Nietzsches woordgebruik over civilisatie. Hij wil alle morele bijklank vermijden door van een 
geologisch woordenarsenaal gebruik te maken. 
31 Merk op dat hij dankzij deze verklaring eindelijk een oplossing heeft gevonden voor zijn romantisch postulaat 
van GT. We hebben aangetoond dat Nietzsche het Apollinische en Dionysische nodig had om zijn verhaal over 
geest en lichaam te vertellen. De vraag naar de oorsprong van de subjectconstructie werd echter niet opgelost. In 
JGB lost Nietzsche dit wél op door middel van het ontstaan van de aristocratische kaste. De ‘completere mensen’ 
zijn minder gestileerd dan de meer vergeestelijkte mensen. Deze completere mensen beschikken echter over 
meer wilskracht waardoor ze de meer vergeestelijkten kunnen overmeesteren. Bijgevolg vindt zo wederzijdse 
beïnvloeding plaats en nemen de nu nieuwe aristocraten bepaalde gedragsstileringen over van diegenen die ze 
overmeesterd hebben. Om dit met een voorbeeld te illustreren kunnen we naar de eerste kruisvaarders verwijzen. 
Deze boeren in wapenuitrusting gingen het Heilige Land bevrijden. Ze slaagden hier even in en werden 
beïnvloed door de grotere civilisering van de toenmalige Islamieten. Merk op dat het ‘blonde beest’ dus een 
uiterst belangrijke gedachte in Nietzsches denken vormt. Ze is de oplossing voor het romantische postulaat dat 
we in GT tegenkwamen – (cf. 7.8.).  
32 Schank legt ook de link tussen het gebruik van het ‘blonde beest’ en Nietzsches evolutieidee. Dit doet hij niet 
letterlijk, aangezien dit in geen enkel Nietzsche-onderzoek expliciet naar voren is gebracht – alleszins voor zover 
ik weet. “In addition, he uses the word ‘beast’ metaphorically in new contexts in which it had never before been 
cited: namely, as a means of interrogating the concepts of ‘nature’ and ‘culture’. (Schank, p. 143)” 
33 Zo ook : “Het leven zelf is wezenlijk toe-eigening, verwonding, overweldiging van het vreemde en zwakkere, 
onderdrukking, hardheid, het opdringen van eigen vormen, inlijving, en op zijn minst, op zijn mildst, uitbuiting,-
maar waarom zou men altijd woorden gebruiken die van oudsher een negatief stempel dragen? (JGB, 259)” 
34 “Het getuigt van een verfijnde en voorname zelfbeheersing om, aangenomen tenminste dat men prijzen wil, 
altijd slechts datgene te prijzen waarin men zich niet kan vinden: –  in het andere geval zou men immers zichzelf 
prijzen, hetgeen strijdig is met de goede smaak – een zelfbeheersing evenwel die in haar hoffelijkheid voldoende 
aanleiding en aanstoot geeft om voortdurend verkeerd begrepen te worden. (JGB, 283)” 
35 Nietzsche kenmerkt de edele natuur met nog twee andere karakteristieken. In 263 noemt hij een andere 
karakteristiek van de edele natuur; zijn instinct voor eerbied – cf. (JGB, 263). Ook het egoïsme behoort tot de 
voorname ziel:  “[E]goïsme behoort tot het wezen van de voorname ziel, ik bedoel het onwrikbare geloof dat 
andere wezens van nature aan een wezen als ‘wij’ onderworpen moeten zijn en zich eraan dienen op te offeren. 
(JGB, 265)”  
36 Voor wie even de draad kwijt is zal ik de kenmerken van de voorname ziel even opsommen. Deze zijn: 

- overvloed/kracht 
- egoïsme 
- instinct voor eerbied 
- diep lijden (‘ingewijde’) 
- vier deugden 
- lach (JGB, 294) 

37 Herinner dat JGB in 1886 af is en het vijfde boek van FW na JGB geschreven wordt. 
38 De verklaring waarom Nietzsche dit doet hebben we gesitueerd in het feit dat Nietzsche voor zijn 
civilisatieproces gebruik moest maken van het schema ‘geest tegen lichaam’. Als zijn filosofie zich verder 
ontwikkelt, wat zeggen wil dat hij zijn evolutiegedachte verder doordenkt, is hij in staat om zijn denken niet 
meer te moeten laten plaatsvinden in de tegenstelling geest (Apollinisch) tegen lichaam (Dionysisch). 
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8. FW: vijfde boek  
 

In onze bespreking van dit vijfde deel zullen we onze aandacht toespitsen op de 

problematiek van de toneelspeler en het bewustzijn. Vooreerst zullen we de wil tot weten nog 

een laatste maal van naderbij bekijken. 

 

8.1. Heiterkeit en de wil tot weten  
 

Nietzsche hechtte in het voorwoord voor FW veel belang aan de Heiterkeit. Hoewel dit 

vrijwel afwezig is in de eerste vier boeken, begint hij het vijfde boek meteen met de vraag 

naar hoe het met onze Heiterkeit gesteld is – en wat Heiterkeit is. Het besef dat God dood is, 

wat betekent dat God ongeloofwaardig is geworden, leidt tot Heiterkeit, zegt Nietzsche want 

nu is “elk waagstuk van de kennis […] weer toegestaan, de zee, onze zee ligt weer open, 

misschien is er nog nooit zo’n ‘open zee’ geweest. (FW, 343)” Deze mogelijkheid duikt weer 

op omdat het geloof “dat God de waarheid is, dat de waarheid goddelijk is… (FW, 344)” 

voorbijgestreefd is … ze bezit voor ons geen greintje geloofwaardigheid meer. Zoals we reeds 

aangetoond hebben is de dood van God een gevolg van de wil tot weten – cf. 3. Een indirect 

gevolg van de wil tot weten is dus de Heiterkeit.  

 

Vanuit de optiek van de wil tot weten ontneemt Nietzsche in 344 overtuigingen elk 

bestaansrecht in de wetenschap, tenzij als hypothese. Maar huist onder deze opvatting zelf 

geen overtuiging, geen geloof? Ja, zegt Nietzsche: “De vraag of waarheid nodig is, moet niet 

alleen reeds bij voorbaat bevestigd worden, maar in die mate bevestigd worden dat de stelling, 

het geloof, de overtuiging erin tot uitdrukking komt, ‘niets is meer nodig dan waarheid, en in 

verhouding tot haar heeft al het overige slechts een waarde van de tweede orde’. – Deze 

onvoorwaardelijke wil tot waarheid: wat is dat? Is het de wil zich niet te laten misleiden? Is 

het de wil niet te misleiden? (FW, 344)” De wetenschap wordt dus gegrondvest op het geloof 

dat de waarheid belangrijker is dan wat dan ook. Overeenkomstig JGB stelt Nietzsche zich 

dus terug de vraag of de wil tot weten uiteindelijk wel een vernietigend principe voor ons zou 

kunnen zijn. “‘Wil tot waarheid’ – dat zou een verborgen wil tot de dood kunnen zijn. (FW, 

344)” Waar Nietzsche ons in JGB geen expliciet antwoord op deze vraag verleende, tracht hij 

dit hiaat in FW op te vullen. In JGB bracht Nietzsche de vraag naar de waarde van een wil tot 

weten naar voor – om daarna te besluiten dat een nieuw ras filosofen nodig is om deze 

vraagstelling te overdenken (cf. JGB 2). In JGB waren we wel in staat een mogelijk antwoord 
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op deze vraag vanuit Nietzsches filosofie te formuleren. Dit antwoord schuilt, naar mijn 

mening, in het perspectivisme. We moeten de wereld niet met een dichotome bril bekijken die 

alleen ‘waar of onwaar’ tot onze iris doorlaat. De wereld kenmerkt zich eerder als graden van 

schijn of waarheid – het zal van de persoonlijke smaak afhangen of men het woord schijn of 

waarheid verkiest. De wil tot waarheid als een wil tot dood wijst dan op de problematiek van 

de Einverleibung van de waarheid. En zoals we reeds voldoende besproken hebben, houdt dit 

in dat een waarheid voor ons net destructief kan zijn, zodat wij ze via een dwaling tot ons 

moeten nemen om mettertijd gewend te raken aan dergelijke zaken, zodat die waarheid zich 

via allerhande ondergrondse sluipwegen zich in ons generatie na generatie kan ophopen, 

totdat we sterk genoeg zijn geworden om die bepaalde waarheid te verdragen. En zo zet zich 

het verhaal verder. Om deze reden stelt Nietzsche de vraag ‘Waarom wetenschap?’ gelijk aan 

een morele vraag: 

 

“In deze zin leidt de vraag: waarom wetenschap? terug naar het morele probleem: waarom 
eigenlijk moraal, als leven, natuur, geschiedenis ‘immoreel’ zijn? Het lijdt geen twijfel, de 
waarachtige, in die stoutmoedige en definitieve zin zoals het geloof in de wetenschap die 
vooronderstelt, bevestigd daarmee een andere wereld dan die van het leven, de natuur en de 
geschiedenis; en in zoverre als hij deze ‘andere’ wereld bevestigt, hoezo? moet hij niet juist 
daardoor ook haar tegenhanger, deze wereld, onze wereld – ontkennen?... (FW, 344)”  
 
De ‘waarachtige’ bevestigt een andere wereld dan diegene waar wij in leven. Deze kenmerkt 

zich immers door schijn. De wetenschapper wil daarentegen van deze schijn niets weten en 

wil kijken wat er onder het masker zit. Dit mag men echter niet misverstaan zegt Nietzsche. 

De wereld moeten we immers benaderen als gradaties van waarheid. Nietzsche wil dus ‘zijn’ 

en ‘niet-zijn’ verlaten als criteria om over de (problematiek van de) werkelijkheid te praten.  

 

“Maar men zal begrepen hebben waar ik heen wil, namelijk dat het nog altijd een metafysisch 
geloof is, waarop ons geloof in de wetenschap berust, – dat ook wij kennenden van 
tegenwoordig, wij goddelozen en antimetafysici, ook ons vuur nog stelen uit de brand die een 
millennia lang geloof ontstoken heeft, dat christelijk geloof, dat ook het geloof van Plato was, 
dat God de waarheid is, dat de waarheid goddelijk is… Maar wat nu, als juist dit steeds 
ongeloofwaardiger wordt, wanneer niets meer goddelijk blijkt, of het moest de dwaling zijn, 
de blindheid, de leugen, –wanneer God zelf onze langdurigste leugen blijkt  zijn? – (FW, 
344)”  
 

De Sofist van Plato vormt hier de proeve van. In dit boek voert men de discussie rond de sofist 

en welke plaats deze moet krijgen in relatie tot de filosoof. Dit laatste wil zeggen: tot de 

definitie die Plato van de filosoof geeft als diegene die de waarheid zoekt. De sofist kenmerkt 

zich door schijnkennis. “VREEMDELING –Dus is het ons duidelijk geworden dat de 
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alwetendheid van de sofist op schijn, niet op werkelijkheid berust. (sofist, p. 36)” Dit vormt 

een probleem voor Plato want schijnkennis vormt dus een zijnde welk er eigenlijk niet is. 

“VREEMDELING –Wie het dus niet over ‘iets’ heeft, zegt–zo is blijkbaar de onontkoombare 

conclusie–in het geheel niets. (sofist, p. 42)” En: “VREEMDELING –En wat houdt dit in? 

Oordeelt men dat wat niet bestaat er niet is, of dat wat helemaal niet bestaat er toch op een of 

andere manier is? (sofist, p. 47)”  Oftewel moet Plato dus schijndenken een zijnsstatuut 

geven, waardoor er geen onderscheid kan gemaakt worden tussen schijndenken en denken. 

Oftewel moet Plato de valsheid elke vorm van bestaan ontkennen, wat problematisch is want 

dan kan de sofist niet meer bestaan.1 Herinner dat Nietzsche ons meedeelde in JGB dat het 

ontkennen van een onwaarheid gelijkstaat aan het ontkennen van het leven. Nietzsche wil met 

zijn benadering van het leven als graden van schijn dus door het denkkader, dat sinds Plato 

heerst, breken.  Dit mag men niet foutief opvatten alsof Nietzsche zich afkeert tegenover de 

problematiek die via ‘zijn/niet-zijn’ eeuwenlang besproken werd. Nietzsche draagt door het 

afwijzen van de metafysica net tot deze problematiek bij, omdat hij een ruimer denkkader wil 

scheppen waarbinnen beter gedacht kan worden over de werkelijkheid dan door middel van 

‘zijn’ en ‘niet-zijn’. ‘Schijn’ krijgt bij Nietzsche dus niet de status van ‘niet-zijn’, maar eerder 

van een evolutionaire adaptatie. De synthetische oordelen a priori zijn hier een mooi 

voorbeeld van. Ze zijn, voor Nietzsche, een dwaling waarvan het geloof eraan noodzakelijk 

was, willen we de horizon van kennis die ons toen omgaf doorbreken. Misschien denken 

toekomstige generaties hetzelfde over ons postulaat van de constante snelheid van het licht.  

 

8.2. De toneelspeler  
 
“Het probleem van de toneelspeler heeft mij het langst verontrust; ik verkeerde in het ongewisse (en dat is soms 
nog zo), of je niet pas van daaruit vat kunt krijgen op het gevaarlijke begrip ‘kunstenaar’ – […]. (FW, 361)” 
 

In JGB merkten we dat de moraal en de democratie bijdroegen tot het kweken van de 

Europeaan als een kuddedier. De moraal omdat het nu eenmaal een middel is om de 

maatschappij in stand te houden en de democratie omdat het het geloof van elke 

monotheïstische godsdienst voortzet, namelijk de gelijkheid van allen. “De Europeaan 

verkleedt zich in de moraal, omdat hij een ziek, ziekelijk, gebrekkig dier geworden is, dat 

goede gronden heeft om ‘tam’ te zijn, omdat hij bijna een misgeboorte is, iets halfs, zwaks, 

onhandigs… Niet de vreeswekkendheid van het roofdier vindt een morele  

vermomming nodig, maar het kuddedier met zijn diepe middelmatigheid, angst en verveling 
met zichzelf. (FW, 352)” 
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Hier zijn we bij het raakpunt van de toneelspeler aanbeland, want “[M]oraal doft de 

Europeaan op –laten we het toegeven! –tot iets voornamers, beduidenders, aanzienlijkers, tot 

iets ‘goddelijks’. – (FW, 352)” Aforisme 356 is getiteld: In hoeverre het er in Europa steeds 

‘artistieker’ toe zal gaan. Hiermee duidt Nietzsche op het feit dat de mens mettertijd met de 

rol die hij vervult, samen begint te vallen. “Nader beschouwd, is de rol werkelijk tot karakter 

geworden, de kunst tot natuur. (FW, 356)” Deze kunst van de toneelspeler is “het Atheens 

geloof, dat voor het eerst wordt opgemerkt in het tijdperk van Pericles, het Amerikaans geloof 

van vandaag, dat steeds meer ook een Europees geloof wil worden: waarbij de enkeling ervan 

overtuigd is zo ongeveer alles te kunnen, ongeveer elke rol aan te kunnen, waarbij iedereen 

met zichzelf experimenteert, improviseert, opnieuw experimenteert, met plezier 

experimenteert, waarbij alle natuur ophoudt en kunst wordt… De Grieken eenmaal tot dit 

rollen-geloof […] bekeerd, maakten, zoals bekend, stap voor stap een wonderlijke en niet in 

elk opzicht navolgenswaardige verandering door: zij werden werkelijk toneelspelers; als 

zodanig betoverden zij, overwonnen zij alles en iedereen en ten slotte zelfs de 

‘wereldoverwinnares’[…]. (FW, 356)” 

 

Nietzsche vreest dat wij, de mensen van het hedendaagse Europa ons stilaan ook op deze weg 

gewaagd hebben. “Daarmee komt dan een nieuwe flora en fauna van mensen op, die in 

stabielere, beperktere tijden niet kunnen gedijen – ofwel ‘eronder’ gehouden worden, onder 

de ban en de verdenking van eerloosheid –, daarmee treden telkens de interessantste en 

exuberantste tijdperken in de geschiedenis op, waarin de ‘toneelspelers’, alle soorten 

toneelspelers, de eigenlijke heersers zijn. (FW, 356)” 

 
Zoals we al vermeld hebben vormt de toneelspeler dus een wezen dat hem intrigeert omdat 

vanuit Nietzsches filosofie niet iedereen kan worden wat hij maar wil. Wij zijn niet alleen 

geestelijke wezens, maar bezitten ook instincten. We kunnen niet zomaar onze driften naast 

ons neerleggen, zij sturen ons immers. Het probleem van de toneelspeler is dus de 

problematiek van een wezen dat slechts een masker schijnt te zijn, waar niets onder zit.   

 
“De valsheid met een goed geweten; het plezier in de pose als een uitbarsting van macht, het 
zogenaamde ‘karakter’ terzijde schuivend , overspoelend, soms wegvagend; het innerlijke 
verlangen op te gaan in een rol, een masker, in de schijn; een overvloed van allerlei 
aanpassingsvermogens, die zich niet meer weten te bevredigen in dienst van het meest directe 
nut: dat alles is misschien niet alleen de toneelspeler als zodanig?... (FW, 361)” 
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Waar de wereld zich kenmerkt door graden van schijn, laat de toneelspeler zich echter kennen 

als alleen maar schijn – en dan nog met een goed geweten ook! In de figuur van de 

toneelspeler stoot Nietzsche dus op een van de grenzen van zijn filosofie. Het ontstaan van die 

kameleonkunst die de toneelspeler kenmerkt, duidt Nietzsche bij de lagere regionen van de 

bevolking. De nood zich aan te passen, zich in veel rollen te kunnen schikken – met mettertijd 

een goed geweten – is niet een kunde die een heer, een beveler moet verwerven. Het is de 

kunde van gehoorzamenden.2 Nietzsche noemt deze kunst om zich vele huiden aan te kunnen 

meten: mimicry. Doordat men zich steeds in bochten moet wringen, hoopt dit vermogen zich 

geslacht na geslacht op totdat het “onredelijk, bandeloos begint te worden, als instinct andere 

instincten leert commanderen eb de toneelspeler, de ‘kunstenaar’voortbrengt (eerst nog de 

potsenmaker, leugenverteller, hansworst, nar, clown, en ook de klassieke bediende, de Gil 

Blas: want in zulke types zie je de voorgeschiedenis van de kunstenaar en vaak genoeg zelfs 

het ‘genie’). (FW, 361)” Imitatie wordt door Nietzsche met mimicry aangeduid. Tot en met 

JGB kent Nietzsche mimicry geen cruciale plaats toe in het mechanisme van het 

civilisatieproces. Vanaf GM zal mimicry geen ondergeschikte rol meer vervullen en krijgt het 

een meer prominente plaats in Nietzsches civilisatieproces. Misschien komt dit omdat 

Nietzsche de verticale civiliseringsbeweging in het ‘pathos der distantie’ heeft kunnen 

conceptualiseren, zodat hij hierop aansluitend imitatie een omlijnde plaats kan geven in zijn 

civilisatieproces. 

8.3. Bewustzijn  

 

De componenten van het mechanisme van de geschiedenis duidde Nietzsche als dwang, 

bewustzijn en macht. Laten we nu een van die componenten, namelijk bewustzijn, nader 

bekijken. “De bewustheid is de laatste en uiteindelijke ontwikkeling van het organische en 

dus ook het minst voltooid en krachtig. (FW, 11)” Het is in relatie met deze karakterisering 

van het bewustzijn dat Nietzsche stelt dat de instincten een regulerende rol spelen:  

 
“Uit de bewustheid vloeien ontelbare fouten voort, die maken dat een dier, een mens eerder 
dan nodig zou zijn te gronde gaat ‘aan het noodlot’, zoals Homerus zegt. Zou het 
behoudende verbond der instincten niet zoveel machtiger zijn, zou het over het algemeen 
niet als regulerende factor dienen, dan zou de mensheid onvermijdelijk aan haar verkeerd 
oordelen en fantaseren met open ogen, aan haar lichtgelovigheid en gebrek aan grondigheid, 
kortom juist aan haar bewustheid te gronde gaan: beter gezegd, zonder dit verbond zou zij 
allang niet meer bestaan! (FW, 11)” 
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Het bewustzijn is nog niet voldoende ontwikkeld en is daardoor een gevaar voor een 

organisme. Op zulke wijze kan Nietzsche het geloof (of de dwaling), die het bewustzijn 

aanwijst als de kern van de mens, smaken als een nuttige ontwikkeling. Men ging, door 

bewustzijn zo op te vatten, een te snelle ontwikkeling van het bewustzijn tegen. “Omdat de 

mensen meenden de bewustheid reeds te bezitten, hebben zij zich weinig moeite getroost haar 

te verwerven–en dat is nog steeds zo! (FW, 11)” Het bewustzijn is dus een resultante van de 

evolutie. Deze evolutionaire oorsprong traceert Nietzsche in de volgende nood terug:  

“Dat onze handelingen, gedachten, gevoelens, bewegingen onszelf bewust worden – of op 

zijn minst een deel daarvan –, dat is het gevolg van een vreselijk, langdurig over de mens 

heersend ‘moeten’: hij had, als het meest bedreigde dier hulp en bescherming nodig, hij had 

zijns gelijken nodig, hij moest zijn nood weten uit te drukken, zich verstaanbaar weten te 

maken – en daartoe had hij in de eerste plaats ‘bewustzijn’ nodig, dus zelf te ‘weten’ wat hem 

ontbreekt, te ‘weten’ hoe het hem te moede is, te ‘weten’ wat hij denkt. (FW, 354)”  

 
Bewustzijn is dus een oppervlaktefenomeen. Zoveel van onszelf en van het gehele leven 

speelt zich af zonder nog maar in het bewustzijn te treden. Het leven gaat dus voort zonder dat 

het gespiegeld wordt in ons bewustzijn. Nietzsche stelt zich dan uiteindelijk de vraag: 

“Waartoe eigenlijk bewustzijn, als het in hoofdzaak overbodig is? (FW, 354)” Het bewustzijn 

staat altijd in verhouding tot het mededelingsvermogen van een mens of dier.3 Dit staat op zijn 

beurt in verhouding tot de mededelingsbehoefte. Aan de hand van deze mededelingsbehoefte 

wil Nietzsche niet naar het subject verwijzen, want het individu is immers een meester in het 

meedelen van zijn behoeften. Nietzsche verwijst hiermee naar het niveau van “hele rassen en 

generatieketens: waar de behoefte, de nood de mensen lange tijd gedwongen heeft zich mee te 

delen, elkaar wederzijds snel en tot in de finesses te begrijpen, daar is uiteindelijk een 

overschot aan deze kracht en kunst van de mededeling, een vermogen als het ware dat 

geleidelijk aan opgehoopt is en nu op een erfgenaam wacht die het zal verkwisten (–de 

zogenaamde kunstenaars zijn deze erfgenamen […]. (FW, 354)” Dit komt overeen met wat 

Nietzsche over de polis zei4, hoewel hij toen niet dieper inging op de rol van het bewustzijn, 

terwijl het een van de drie componenten van zijn civilisatieproces is. Nietzsche besluit dus 

betreffende het bewustzijn dat doorheen de generaties en rassen (cf. 7.8.2.) mensen 

gedwongen zijn om zich mee te delen, zodat ze elkaar wederzijds tot in de puntjes snel 

kunnen begrijpen. Nietzsche besluit dus dat bewustzijn zich onder de druk van de 

mededelingsbehoefte ontwikkeld heeft en “dat het van het begin af aan uitsluitend tussen 

mens en mens (en in het bijzonder tussen hem die beveelt en hem die gehoorzaamt) nodig 
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was, nuttig was, en zich ook slechts ontwikkeld heeft in verhouding tot de mate van deze 

nuttigheid. Bewustzijn is eigenlijk slechts een verbindingsnet tussen mens en mens, –

slechts als zodanig heeft het zich moeten ontwikkelen: de mens als kluizenaar en roofdier zou 

het niet nodig gehad hebben. (FW, 354)” Nietzsche geeft dus een evolutionaire verklaring van 

het bewustzijn die sterk overeenkomt met het proces dat Elias in zijn civilisatieproces naar 

voren schuift. Voor Elias treedt er pas zoiets als een civilisatieproces (in zijn betekenis) op in 

Europa vanaf de 16de eeuw. Dit omdat het maatschappelijke netwerk meer complex wordt, 

zodat de tijd van de middeleeuwen, waar ieder in zijn eigen stand vertoefde, voorbij is. 

Zodanig worden mensen meer afhankelijk van elkaar. Dit (samen met de toename van 

geweldmonopolies door centrale machtscentra van de staat) zorgt voor een toenemende 

psychologisering en rationalisering. Agressief geweld neemt af, alsook wordt het gedrag meer 

gerationaliseerd, wat een grotere zelfdwang als resultaat heeft. Elias duidt het complexer 

worden van de maatschappelijke (sociale) differentiaties als een van de redenen waarom 

mensen meer en meer groeperen zodat een grotere nood optreedt om hun gedrag op elkaar af 

te stemmen. Nietzsche beschrijft exact hetzelfde mechanisme, wanneer hij de evolutie van het 

bewustzijn bespreekt.  

 
De mens moet voor bescherming zijn nood kunnen uitdrukken. Hij moet dus eerst bij zichzelf  

achterhalen wat hij denkt, of wat hem ontbreekt. Dit is de functie die het bewustzijn is gaan 

vervullen. Het vormt de reden waarom Nietzsche het bewuste denken als een 

oppervlaktefenomeen kan beschouwen, want zoals we reeds weten is het denken voor 

Nietzsche een gevecht tussen willen tot macht om de heerschappij; om zich in daden omgezet 

te zien worden. Wanneer wij deze innerlijke ervaringen voor onszelf willen verduidelijken, 

beschikken we over geen andere manier dan een talige. Hierdoor wordt de complexiteit van 

de ervaring verkapt en vereenvoudigd. “[D]e mens, zoals elk levend schepsel, denkt 

onafgebroken, maar weet dat niet; het bewust wordende denken is slechts het kleinste deel, 

laat ons zeggen: het oppervlakkigste, het slechtste deel ervan: – want alleen dit bewuste 

denken geschiedt in woorden, dat wil zeggen in mededelingstekens, waarmee de herkomst van 

het bewustzijn zichzelf onthult. (FW, 354)” Bewust denken is dus het oppervlakkigst omdat 

dit in woorden gebeurt, en woorden hebben als functie het meedelen van bepaalde zaken – ze 

hebben een mededelingsfunctie. “Kortom, de ontwikkeling van de taal en de ontwikkeling 

van het bewustzijn (niet van de rede, maar alleen van de bewustwording van de rede) gaan 

hand in hand. (FW, 354)” Waar Elias dus een fenomeen ziet waarbij gedragingen op elkaar 
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afgestemd gaan worden om het sociale verkeer efficiënter en zonder conflicten te laten 

verlopen, wordt dit ook door Nietzsche als een toenemende noodzaak aangeduid:  

 
“Men bedenke verder dat niet alleen de taal een brug van mens tot mens slaat, maar ook de 
blik, de aanraking, het gebaar; de bewustwording van onze zintuiglijke indrukken bij onszelf, 
de kracht, deze te kunnen fixeren en als het ware buiten onszelf te plaatsen, is in die mate 
toegenomen als de noodzaak groeide, ze anderen door middel van tekens mee te delen. De 
tekens uitvindende mens is tegelijk ook de steeds scherper van zichzelf bewuste mens; pas als 
sociaal dier heeft de mens geleerd zich van zichzelf bewust te worden. (FW, 354)” 
Bewustzijn is dus niet een fenomeen dat onlosmakelijk met de individualiteit van een mens 
samenhangt, maar is een gevolg van de mens zijn kuddenatuur en is, “zoals daaruit volgt, ook 
uitsluitend met betrekking tot gemeenschaps– en kuddenuttigheid fijn ontwikkeld […], en dat 
dus ieder van ons, ondanks alle goede wil om zichzelf zo individueel mogelijk te begrijpen, 
‘zichzelf te kennen’, toch altijd alleen maar het niet-individuele van zichzelf tot bewustzijn 
zal brengen, zijn ‘gemiddeldheid’ […]. (FW, 354)” 
 

8.3.1. Conclusie over bewustzijn 

 
In aforisme 11 besluit Nietzsche zijn overpeinzingen over bewustzijn als volgt:  

 
“Het is nog altijd een gloednieuwe en pas nu voor het menselijk oog opdoemende, nog 
nauwelijks duidelijk herkenbare taak het weten in zichzelf in te lijven en instinctief te maken, 
– een taak, die slechts onderkend wordt door diegenen die begrepen hebben dat tot dusverre 
uitsluitend onze dwalingen ons in het bloed zaten en dat al onze bewustheid op dwalingen 
teruggaat! (FW, 11)”  
 

Vanuit ons historisch besef zijn we ons dus bewust geworden van de dwalende aard van het 

bewustzijn. In aforisme 3545 besluit Nietzsche zijn overpeinzingen over bewustzijn echter als 

volgt:  

 
“Uiteindelijk is het groeiende bewustzijn een gevaar en wie te midden van de meest bewuste 
Europeanen leeft, zelfs dat het een ziekte is. […] Wij hebben helemaal geen orgaan voor het 
kennen, voor de ‘waarheid’: wij ‘weten’ (of geloven of beelden ons in) precies zoveel als in 
het belang van de mensenkudde, van de soort, nuttig kan zijn: en zelfs wat hier ‘nuttigheid’ 
genoemd wordt, is uiteindelijk ook maar een geloof, een inbeelding en misschien juist die 
allernoodlottigste domheid waaraan wij eens te gronde zullen gaan. (FW, 354)”  
 
De vroege Nietzsche, die in aforisme 11 spreekt, besluit dat het bewustzijn dwalingen 

voortbrengt, maar dit besef is alleszins tot ons doorgedrongen. De late Nietzsche, die in 

aforisme 354 spreekt, duidt daarentegen alleen op de dwalende aard van het bewustzijn. Hier, 

in het bewustzijn, stoten we dus op een van de grenzen van Nietzsches filosofie.  

 

Bewustzijn hangt met het historische besef samen in die zin dat er niet zoiets als een 

historisch besef kon optreden, moesten we niet over een (toenemend) bewustzijn beschikken. 
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De genealogische methode, als nieuwe wetenschappelijke methode, is op zijn beurt dus ook 

afhankelijk van dit historische besef dat een exponent van ons toenemende bewustzijn is. Het 

is opvallend dat in Nietzsches filosofie bewustzijn en het historische besef een sleutelrol 

spelen, terwijl hij aan hen de status van een ziekte toekent. Hoe is dit mogelijk? Vanwaar deze 

tweezijdige appreciatie? Onze problematiek neemt dus volgende vorm aan: 

 

                                                                             
                                                            Fig. 3. 
 
 Ik denk dat we de woorden van de latere Nietzsche niet mogen misverstaan. De mens is niet 

gedoemd, zoals we misschien zouden verwachten uit een te haastige lezing van aforisme 354. 

Het antwoord schuilt in aforisme 337. Hier stelt Nietzsche dat het historische besef een 

eigenaardige deugd en ziekte is. De reden waarom hij dit een ziekte noemt is omdat het nog 

geheel recent voorkomt in onze geschiedenis. Analoog bij zijn behandeling van het 

bewustzijn stelde Nietzsche dat het bewustzijn pas zeer laat ontwikkeld is geworden, 

waardoor het dus nog vele gevaren voor een organisme kan inhouden.  

 

“Het is een aanzet tot iets geheel nieuws en vreemds in de geschiedenis: zou men deze kiem 
enkele eeuwen gunnen, en meer nog, dan zou er uiteindelijk, een wonderbaarlijk gewas aan 
kunnen ontspruiten met een even wonderbaarlijke geur, omwille waarvan onze oude aarde 
aangenamer te bewonen zou zijn dan tot dusver. (FW, 337)”  
 
Het historische besef is dus een ziekte omdat het nog zo jong is. Geef het ettelijke eeuwen, 

zegt Nietzsche, dan zijn de scherpe kantjes en onzuiverheden er afgevijld en hebben wij ons 

beter aan deze mogelijkheid kunnen aanpassen.  

 
“Wij mensen van tegenwoordig beginnen juist de keten van een toekomstig, zeer machtig 
gevoel te vormen, schakel voor schakel,– wij weten nauwelijks wat wij doen. Bijna schijnt het 
ons toe dat het niet om een nieuw gevoel gaat, maar.om het achteruitgaan van alle oude 

Vroege Nietzsche : 
De instincten vervullen een 
regulerende rol. Bewustzijn 
mag dan de vorm aannemen 
van een ziekte; na 
duizenden jaren treedt 
dankzij de instincten een 
corrigerende beweging op 
(nadat deze zich heel die tijd 
heeft opgehoopt).  

Late Nietzsche : 
Een toenemend bewustzijn 
staat gelijk aan een 
toenemende vervlakking. 
Hierbovenop wordt in ons 
bewustzijn alleen duidelijk 
wat nuttig is vanuit 
kuddeperspectief. En zelfs 
de nuttigheid voor de kudde 
kan op een dwaling 
berusten.  
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gevoelens: – het historisch besef is nog  zo arm en koud, en velen worden erdoor overvallen 
als door  een vriesnacht en nog armer en kouder gemaakt. Anderen zien het als een symptoom 
van stiekem naderende ouderdom […]. (FW, 337)”  
 

Ik meen, aan de hand van de verbintenis van het historische besef en bewustzijn, dat we 

aangaande het bewustzijn analoog mogen redeneren. Bewustzijn, als een van de componenten 

van het civilisatieproces, heeft de mens doorheen de geschiedenis verfijnd. Nietzsches 

filosofie getuigt er vaak van dat, ondanks de vele dwalingen en absurditeiten die zich tijdens 

het proces van de verhoging van de mens zich op ons hebben vastgeënt, ze op die wijze 

uiteindelijk wel hebben bijgedragen tot onze verrijking. Ondanks het bewustzijn haar 

ontstaansreden in een vervlakkende, op mededelingsbehoefte gerichte kuddementaliteit, 

waren we tevens dankzij dit bewustzijn in staat om ons gedrag te stileren. Alsook werd de 

mens erdoor mondig om te achterhalen wat hij dacht – al verschafte het bewustzijn ons nog 

minder dan een vuil sleutelgat om door te piepen. De reden waarom de late Nietzsche dus het 

toenemende bewustzijn als een ziekte zal bestempelen ligt bij de idee van maat. Het 

toenemende bewustzijn leidt tot een toenemende vergeestelijking. Dit is de reden waarom hij 

het een ziekte noemt; – het kan, in afwezigheid van bijsturing door de instincten, op zulke 

wijze immers tot een irrationalisme verworden. 

 

“Een onvermijdelijke hypothese waarop de mensheid telkens moet terugvallen, is op den duur 
toch machtiger dan zelfs het sterkst geloofde geloof in iets onwaars (zoals het christelijk 
geloof). Op den duur: dat betekent in dit geval in de loop van honderdduizend jaar. (FW, 
133)” 
 
Dankzij de instincten ontspoort de mens niet. Nietzsche beklemtoont dus, en zelfs sterker in 

het bestempelen van het toenemende bewustzijn als een ziekte, dat de instincten een 

regulatieve rol moeten spelen, omdat anders de toenemende vergeestelijking tot een 

irrationalisme kan ontaarden – zoals we er in de vorm van de heilige al een glimps van hebben 

kunnen opvangen. Deze regulatieve rol van de instincten brengt ons bij het doel van   

Nietzsches filosofie. 
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Noten
                                                 
1 Aangaande de Sofist ben ik minstens schatplichtig aan de lessen van Filip Kolen die de Sofist snel behandelde 
tijdens lessen die over Husserl gingen. 
2 “Ook onder hogere maatschappelijke voorwaarden ontstaat onder een dergelijke druk een soortgelijke mens: 
alleen wordt dan meestal het toneelspelersinstinct nog net door een ander instinct in toom gehouden, 
bijvoorbeeld bij de ‘diplomaat’, –  ik ben overigens geneigd te geloven dat het een goede diplomaat nog te allen 
tijde vrij zou staan ook een goede toneelspeler te worden, gesteld nu net dat het hem ‘vrij zou staan’. (FW, 361)” 
3 In dit aforisme wordt de taligheid van het bewustzijn, dat Nietzsche in MA al aanraakte, verder uitgewerkt. 
4 Cf. onze behandeling van het artikel van van Tongeren waarbij we aantoonden dat Nietzsche de opvatting 
aangedaan is dat de polis (of staat) de Bildung van het individu wil tegenwerken, maar op die manier uiteindelijk 
toch aan de Bildung bijdraagt. 
5 Herinner dat de eerste vier boeken van FW in 1882 af zijn. Het vijfde boek daarentegen in 1887! 
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9. Het Dionysische als doel van Nietzsches filosofie  
 

De toneelspeler intrigeert Nietzsche. Misschien boezemt hij hem ook angst in omdat hij de 

natuur schijnt te ontkennen. Bij de oude Grieken vormde dit niet zo een probleem. Zij leefden 

dichter bij de natuur dan wij zodat de toneelspeler een vergeestelijking tot stand bracht. Wij 

als nazaten van het christendom, die in het tijdperk van de ernst leven, voor ons speelt de 

notie van toneelspeler een veel gevaarlijker rol. Wij zijn immers veel meer vergeestelijkt dan 

destijds de oude Grieken, zozeer zelfs dat we meer en meer afstand van de instincten 

genomen hebben; we hebben ze bedolven. Wanneer wij meer en meer als toneelspelers gaan 

leven dan leidt dit tot een ontsporing van de mens zoals we bij de heilige er al een 

voorsmaakje van gekregen hebben. En misschien ligt hier de betekenis van het overwinnen 

van de Grieken. “Ach vrienden! Wij moeten ook de Grieken overwinnen! (FW, 340)” De 

Grieken waren immers fervente toneelspelers, zoals ook wij er aan het worden zijn, maar zij 

waren dit onbewust. Wij zijn dankzij ons historische besef echter bewust van ons leven in de 

schijn. Wanneer wij de Grieken moeten overstijgen betekent dit dat wij bewust de natuur 

terug moeten binnen laten. Nietzsche ijvert dus voor een teruggang naar de natuur. Dit wil bij 

hem zeggen dat de instincten een regulerende rol hebben. We moeten dus bewust het lichaam1 

terug erkennen.  

 
“Wat ik onder vooruitgang versta. – Ook ik spreek over een ‘terugkeer naar de natuur’, 
hoewel het eigenlijk geen teruggaan is maar een hogerop komen – hogerop in de hoge, vrije, 
ja zelfs vreselijke natuur en natuurlijkheid, een natuur die met grootse taken speelt, en spelen 
mag... Om een beeld te gebruiken: Napoleon was een ‘terugkeer naar de natuur’, in de 
betekenis die ik eraan geef [...]. (GD, Verkenningen van een oneigentijdse mens, 48)”  
 
Dit is de betekenis van het latere Dionysische; wij moeten (als Socratische mens) bewust het 

Dionysische weer binnenlaten – en dit niet louter ontkennen.2 Het vormt ook de reden 

waarom Nietzsche het Dionysische als concept opnieuw gebruikt in JGB en niet het 

Apollinische. Vanaf GT wil Nietzsche het proces van vergeestelijking weergeven en doet dit 

aan de hand van het Apollinische. In MA (het tweede deel) zien we hem opnieuw en 

voorzichtig het Apollinische gebruiken in de betekenis van een civilisatieproces, terwijl hij 

enig gebruik van het Dionysische vermijdt. Nietzsche s aandacht ligt in zijn vroege filosofie 

dus vooral op het proces van vergeestelijking. Dit is de reden waarom het Dionysische niet 

meer voorkomt; hij kan dit bv. door Eros of het Aziatische weergeven. In de latere filosofie 

keert de aandacht om een proces van vergeestelijking aan te tonen, weg naar wat het net 

betekent om het leven te affirmeren – het proces van vergeestelijking heeft Nietzsche immers 
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in zijn vroege filosofie aangetoond. De affirmatie van het leven houdt net het tegengestelde in 

van een doorgedreven vergeestelijking. Nietzsches aandacht verschuift daarom meer naar het 

instinctmatige, waardoor hij meer en meer op de nefaste rol van louter vergeestelijking gaat 

wijzen. In het proces van een toenemend bewustzijn, kent hij het instinctieve daarom een 

regulerende functie toe. Willen we werkelijk het leven affirmeren dan betekent dit dat we de 

instincten bewust moeten laten binnensijpelen in ons proces van toenemende vergeestelijking. 

Op deze manier wordt de hang naar het ontkennen van de instincten (en dus het ontkennen 

van het leven) die inherent aanwezig is aan de vergeestelijking, gecounterd. De instincten die 

een regulerende rol krijgen doen zo dus dienst als maat in het civilisatieproces – dat een 

geschiedenisopvatting is die een toenemende vergeestelijking in de geschiedenis opmerkt. De 

filosofie van de late Nietzsche is in dit opzicht een omkering van de vroege. In GT moest hij 

de idee van maat aantonen in een wereld waar iedereen nog barbaar was. Dit deed hij door het 

Apollinische. In de latere filosofie wil Nietzsche echter de idee van maat aantonen in een 

wereld van toenemende vergeestelijking. Nu hij de geschiedenis zo bekijkt heeft hij het 

Apollinische als maat niet meer nodig en kan hij het Dionysische de notie maat laten 

incorporeren.  

 

Wanneer dit besef van de regulerende aard van de instincten zich aan ons opdringt, dan 

kunnen we een leven leiden van de grote gezondheid! Een leven dat zich kenmerkt door 

Heiterkeit, dat we mogen opvatten als een leven van de grote ernst. De ernst van het vrolijke 

weten en niet de ernst van de louter vergeestelijkte zoals de heilige waar alle weten 

zwaarwichtig en gorgonisch is.  

 
“[W]aarmee, desondanks, misschien de grote ernst pas een aanvang neemt, het eigenlijke 

vraagteken eerst gezet wordt, het noodlot van de ziel een keer neemt, de wijzer verspringt, de 

tragedie begint… […] – Maar terwijl ik nu tot slot duistere vraagteken langzaam, langzaam 

neerzet en op het punt sta mijn lezers de deugden van de ware lezer–o, wat voor vergeten en 

onbekende deugden!– in herinnering te roepen, overkomt het mij dat er om mij heen het 

meest boosaardige, blijmoedige, koboldachtige lachen opklinkt: de geesten van mijn boek zelf 

vallen over mij heen, trekken mij aan mijn oren en roepen mij tot de orde. ‘Wij houden het 

niet meer uit’–roepen ze mij toe–; ‘weg, weg met deze ravenzwarte muziek. ls het geen 

klaarlichte voormiddag overal om ons heen? En groene, grazige weilanden, het koninkrijk van 

de dans? Was er ooit een beter uur om vrolijk te zijn? Wie zingt ons een lied, een 



  235 

voormiddagslied, zo zonnig, zo licht, zo fluks, dat het de muizenissen niet verjaagt, –dat 

het de muizenissen veeleer uitnodigt om mee te zingen, mee te dansen? (FW, einde van 

 aforisme 382 en begin van aforisme 383)” 
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Noten
                                                 
1 “Het is beslissend voor het lot van volk en mensheid dat men de cultuur op de juiste plaats aanvat– en dat is 
niet bij de ‘ziel’ (zoals het fatale bijgeloof van de hele en halve priesters het wilde): de juiste plaats is het 
lichaam, de houding, de voedingswijze, de fysiologie, de rest kont vanzelf... Daarom blijven de Grieken de eerste 
culturele gebeurtenis van de geschiedenis– ze wisten, ze deden wat nodig was; het christendom, dat het lichaam 
verfoeide, was tot dusverre het grootste ongeluk van de mensheid. – (GD, Verkenningen van een oneigentijds 
mens, 47)” 
2 Cf. “[E]ens, wanneer hart en hoofd geleerd zullen hebben, even dicht bij elkaar te wonen als zij nu nog ver van 
elkaar liggen. Dat zij niet meer zo ver van elkaar liggen als oorspronkelijk het geval was, is vrij duidelijk voor 
wie een blik werpt op de ontwikkeling van de mensheid; en het individu, dat een leven van innerlijke arbeid kan 
overzien, zal zich met trotse vreugde de overwonnen afstand, de bereikte toenadering bewust worden en met het 
oog daarop nog hoopvollere verwachtingen mogen koesteren. (WS, 183)” 
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10. Conclusie  
 
Laten we hier even de belangrijkste punten herhalen die we tijdens onze tocht doorheen deze 

vijf boeken van Nietzsche aangetoond hebben: 

 

- In GT hebben we het romantisch postulaat aangetoond als een activiteitenzone voor 

Nietzsches evolutieidee. Nietzsche is in zijn eerste boek nog niet bij machte om het 

subjectbegrip bij de Grieken te verklaren. Daarom plaatst hij in de Titaanse Griek al 

een soort nucleus van het Apollinische, omdat Nietzsche anders onmogelijk vanuit het 

Dionysische als het subjectloze naar het Apollinische als de individualiteit kan 

geraken. 

- We hebben de wil tot weten aangeduid als de primaire betekenis van de gedachte van 

de dood van God. Op zijn beurt is de dood van God geen retorisch middel, maar 

verwijst het naar het proces van een opheffing van binnenuit. We hebben een analoog 

procédé opgemerkt in de zelfmoord van de tragedie en de dood van de staat. 

- We hebben de betekenis van Intelligenz kunnen duiden als ‘mate van 

veergeestelijking’. 

- De betekenis van de reiziger en het nomadisme hebben we geïdentificeerd als het 

tegengaan van verstarring. 

- We hebben een link aangetoond tussen het niet-oordelen en liefde, om zo de frase van 

‘liefde tot macht’ als een mogelijke voorloper van de idee van ‘wil tot macht’ aan te 

duiden. 

- Eros kan in MA ook in de zin van een vervangingsconcept voor het Dionysische 

opgevat worden, omwille van Nietzsches aarzelen om na GT zich van het Apollinische 

en Dionysische te bedienen, om zijn ideeën te verwoorden. 

- Godsdienst, pessimisme, egoïsme, ernst, scepsis zijn woorden die Nietzsche in een 

dubbele betekenis gebruikt, namelijk als overvloed en als tekort. 

- Pythagoras en Kant zijn twee figuren die door Nietzsche uit hun traditie gezet worden. 

Nietzsche duidt twee tradities, waarvan een zich door een kritische en 

wetenschappelijke houding kenmerkt, terwijl de andere door hem als anti-

wetenschappelijk gedefinieerd wordt. Op deze manier omlijnt hij elke traditie, omdat 

hij dit onderscheid nodig heeft voor zijn filosofische project. Nietzsche wil zich 
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immers in de wetenschappelijke traditie, die van de Oudheid, via de Rennaissance in 

de Verlichting loopt, inschrijven. 

- We hebben aangetoond dat de genealogische methode een nieuwe wetenschappelijke 

methode is en niets minder, maar ook niet meer. 

- We hebben het ‘blonde beest’ aangeduid als de oplossing voor het ‘romantisch 

postulaat’ dat we in GT opmerkten. 

- We hebben, vanuit de optiek van een civilisatieproces, het ‘pathos der distantie’ als 

een verticale civiliseringsbeweging kunnen identificeren. Nietzsche laat haar steeds 

aanvang nemen in de aristocratische kaste van de maatschappij, zodat ze op haar beurt 

invloed uitoefend op de lagere sociale lagen van de bevolking. 

- Godsdienst, moraal en kunst zijn dwalingen, omdat het evolutionaire adaptaties zijn 

die ons het leven mogelijk moeten maken. De moraal neemt de vorm aan van een 

beperking van perspectief zodat het ons in staat stelt om te groeien. Nietzsches kritiek 

op godsdienst en moraal zal zich in de latere werken dan vooral in deze betekenis 

manifesteren: dat ze instrumenten zijn om de mens te verhogen, die nadat deze 

verhoging plaats heeft gevonden, verlaten moeten worden, omdat ze anders de mens 

vasthouden. 

- Vanuit dit evolutionaire gedachtegoed beschouwt Nietzsche de dwaling als 

noodzakelijk voor het leven. Op deze manier moeten de categorieën ‘zijn’ en ‘niet-

zijn’ opnieuw overdacht worden. Ze kunnen het best vervangen worden door een visie 

die de werkelijkheid als een continuüm benadert. Nietzsche verruilt het denken over 

de werkelijkheid aan de hand van zijn en niet-zijn, voor graden van waarheid. Dit is 

ook de betekenis van het hoofdstuk Hoe de ware wereld tenslotte tot fabel werd van 

GD.  

 

Niettemin blijven de twee doelen die we ons vooropgesteld hadden te bewijzen, het meeste 

gewicht dragen. We hebben doorheen Nietzsches werk een civilisatieproces kunnen aantonen 

en hebben alsmede de genese van dit evolutieidee vanaf zijn eerste boek kunnen opvolgen als 

een proces van toenemende specificatie. Een noodzakelijk correlaat van Nietzsches 

civilisatieproces  vormde de idee van overvloed tegenover tekort die eveneens vanaf GT in 

zijn denken aanwezig was als levensbevestigend tegen levensontkennend, om via een proces 

van specificatie in GM de tegenstelling overvloed tegen ressentiment te worden. Vanuit deze 

twee dynamieken, die de belangrijkste stuwingen vormen in Nietzsches werk, hebben we 



  239 

vervolgens aangetoond dat het Dionysische het doel wordt van de latere filosofie van 

Nietzsche.  
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Noot bij de werken van Nietzsche  

 
Ik heb steeds van volgende werken gebruik gemaakt: 
 
(GT) De geboorte van de tragedie, vertaald door Kees Vuyk, 1987 
(MA) Menselijk, al te menselijk, vertaald door Thomas Graftdijk, 2000 
(M) Morgenrood, vertaald door Pé Hawinkels, 1998 
(FW) De vrolijke wetenschap, vertaald door Pé Hawinkels, 1999 
(JGB) Voorbij goed en kwaad, vertaald door: Thomas Graftdijk, 1999 
(GM) De genealogie van de moraal, vertaald door Thomas Graftdijk, 1999 
(GD) Afgodenschemering, vertaald door Hans Driessen, 1997 
(AC) De Antichrist, vertaald door Pé Hawinkels, 1997 
(EH) Ecce Homo, vertaald door Pé Hawinkels, 2000 
(HW) Homerus’ strijd 
(SGt) Socrates en de Griekse tragedie 
 
Ik heb de Nederlandstalige vertalingen aangepast zonder hier telkenmale notie van te geven. 
Bij MA gebruik ik voor verwijzingen naar het tweede deel altijd MAII, – MA of MAI duidt 
dus het eerste deel van MA aan. Voor de Duitse referenties naar Nietzsches werk maak ik 
uiteraard gebruik van de standaardeditie door Colli en Montinari uitgegeven: De Kritische 
Studienausgabe (KSA). 
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