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Abstract 

De leidende onderzoeksvraag van het eerste luik van deze thesis was de volgende: 

‘Was Freud tijdens het ontwikkelen van zijn eigen psychoanalytische theorieën op 

de hoogte van Nietzsches filosofieën en wordt dit ook gereflecteerd binnen zijn 

oeuvre?’ Aan de hand van een vergelijkende literatuurstudie wordt hierop 

bevestigend geantwoord en worden hiervoor verschillende structurele en 

inhoudelijke argumenten aangebracht.  

Het tweede luik betreft een Lacaniaanse gevalstudie over Nietzsche met als 

hypothese dat Nietzsches ziekte niet het gevolg was van neurodegeneratieve syfilis, 

maar eerder dat hij leed aan een psychose ordinaire die uiteindelijk declencheerde 

tot schizofrenie. In de biografische studie argumenteren we dat zijn psychose voor 

het declencheren werd gestabiliseerd door een aantal imaginaire identificaties, 

door een suppletie door het schrijven en door het ontwikkelen van een 

waanmetafoor. Daarbij valt een problematische verhouding ten opzichte van 

zichzelf op. Ook zijn rol binnen intergenerationele relaties en de verhouding ten 

opzichte van de liefde en seksualiteit was erg onstabiel. De declenchering, zo 

argumenteren we, gebeurt op het ogenblik dat Nietzsche geconfronteerd wordt met 

het tekort in de Ander langs de ene zijde en de onmogelijkheid zelf de garantie 

voor de Ander te bieden langs de andere zijde. Zo raakt Nietzsche gewrongen 

tussen een positie waarin hij zelf de garant wil zijn voor de consistentie van de 

mensheid en diep ongeloof in het nut van de mens. 
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Inleiding 

 

Deze psychoanalytische literatuurstudie bestaat uit twee afzonderlijke luiken. Het eerste 

luik behandelt de vergelijking tussen Nietzsche en Freud. Uit voorgaand onderzoek naar 

de link tussen Nietzsche en Freud kwamen een aantal verassende zaken naar boven. Zo 

blijkt uit het artikel van A.H. Chapman en M. Chapman-Santana (1995) dat, hoewel 

Freud beweerde dat hij Nietzsche nooit gelezen had (of pas zeer laat in zijn leven aan 

een lezing van zijn oeuvre was begonnen), hij in zijn vroege persoonlijke berichtgeving 

naar Nietzsche refereert en hem zelfs citeert. Bovendien wordt ook gesteld dat bepaalde 

kernconcepten uit de moraaltheorie van Freud - deels - afgeleid zijn van Nietzsche en 

dat Freuds Das Unbehagen in der Kultur in grote mate beïnvloed is door Nietzsches Zur 

Genealogie der Moral, ondanks het feit dat er tussen beide publicaties meer dan 40 

jaren verstreken waren (Greer, 2002). 

Binnen dit bestek wordt bijgevolg geprobeerd verscheidene concepten en theorieën van 

Freud te linken aan mogelijke voorlopers hiervan bij Nietzsche. In het bijzonder worden 

de theorieën en concepten gerelateerd aan het onbewuste, driften, moraal, illusies en 

dromen besproken. Deze vergelijking gebeurt binnen de contexten van religie, 

wetenschap en kunst. Hierbinnen worden verwijzingen naar maatschappij, cultuur en 

samenleving gevonden. Niet enkel de punten van overeenkomst, maar ook belangrijke 

nuanceringen en verschilpunten worden besproken en verder uitgediept. Ook 

contradicties binnen theorieën en tussen verschillende concepten zullen besproken 

worden, met aandacht voor  aanpassingen en veranderingen in theorieën over de tijd 

heen bij beide auteurs. 

 

Het tweede luik bestaat uit een bespreking van Nietzsches psychische problematiek 

vanuit Lacaniaans perspectief. Hierbij poog ik te argumenteren dat Nietzsche gedurende 

zijn leven leed onder een psychose ordinaire die, onder invloed van een aantal mislukte 

stabilisatiepogingen, uiteindelijk declencheerde tot schizofrenie.  

De filosofieën van Nietzsche zijn doorheen de tijd een inspiratiebron geweest voor tal 

van politieke strekkingen en maatschappelijke stromingen en bewegingen. De huidige 

http://de.wikipedia.org/wiki/Das_Unbehagen_in_der_Kultur
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popcultuur is tevens doordrenkt van Nietzschiaanse verwijzingen en citaten
1
. Ondanks 

deze invloed blijft Nietzsche nog steeds een van de meest verkeerd begrepen filosofen
2
.  

Als gevalstudie is Nietzsche interessant niet enkel omwille van zijn verregaande 

invloed, maar ook omwille van het belang van erkenning en herkenning van 

psychologische ziektebeelden. Een terugblik in de geschiedenis met een modern kader 

en moderne theorieën biedt de mogelijkheid een nieuw licht te werpen op het leven van 

historische figuren bij wie het bestaan van bepaalde psychologische problematieken 

toen nog niet erkend kon worden. Daarnaast biedt het ook een blik voorbij de huidige 

vormen van een problematiek. Elke psychische problematiek is immers 

cultuurgebonden en vind zijn significantie binnen het tijdskader. Het terugvinden van 

een aantal overtuigende casus-argumenten voor het bestaan en de verloop van deze 

problematiek binnen een tijdskader waarin de theorie nog niet beschikbaar was, biedt 

minstens een verheldering, mogelijk zelfs een uitdieping van de benadering.  Bovendien 

toont dit het belang aan van de Lacaniaanse interpretatie. 

 

 

 

  

                                                           
1
 Voor een meer diepgaande kijk op het belang en de aanwezigheid van Nietzsche binnen de 

hedendaagse popcultuur zou ik ten zeerste willen aanraden de superheldenanalyse gevonden in 

Batman and Philosophy (White et al., 2008) en Superman and Philosophy (White et al., 2013) 

te lezen. 

 
2 Dit is niet in het minst te wijten aan de anti-semitische invalshoek van waaruit Nietzsche’s 

eigen zus, na zijn déclenchering, zijn geschriften en filosofische concepten heeft gewijzigd, 

geordend en de wereld in gestuurd.  
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Deel 1: Vergelijkende studie Nietzsche en Freud 

 

Biografische achtergrond 

 

Om een gefundeerde vergelijking te maken tussen Nietzsche en Freud, is het belangrijk 

in acht te nemen dat beide auteurs een verschillende educatieve en familiale achtergrond 

hebben en desondanks zeer gelijkaardige theorieën hebben ontwikkeld. Er zijn 

verschillende passages en voetnoten in Freuds werk die te linken zijn aan zijn lezing van 

Nietzsche
3
. Evenwel is geweten dat Freud publiekelijk vaak vermeldde geen kennis te 

hebben of te willen hebben van Nietzsches theorieën
4
. Bij het opstellen van een korte 

biografie van beide auteurs, wordt duidelijk dat Freud meer dan eens de kans had om 

zich vertrouwd te maken met de theorieën van Nietzsche. Daarnaast biedt een overzicht 

van de levenscontext van beide auteurs ook achtergrondinformatie die van belang is om 

beide theorieën in context te plaatsen en te begrijpen. 

 

Herkomst. 

 

Friedrich Wilhelm Nietzsche werd geboren te Röcken op 15 oktober 1844. Hij was de 

oudste zoon in het gezin, gevolgd door zijn twee jaar jongere zus Elisabeth. Nietzsches 

moeder, Franziska Oehler, was een voormalig leerkracht en zijn vader, Karl Ludwig 

Nietzsche, was een dominee binnen de Lutheraanse kerk. De kinderen genoten een 

streng protestantse opvoeding. 

 Sigmund Freud werd geboren in Freiberg op 6 mei 1856 als Joodse zoon van 

wolhandelaar Kallamon Jacob Freud en Amalia Freud. Gedurende zijn verdere leven 

legde Freud steeds de nadruk op zijn Joodse herkomst, ongeacht het feit dat hij op een 

                                                           
3
 Als vroegste voorbeeld vinden we in Freuds manuscripten, daterend van 1892-1897, de term 

‘Bovenmens’ terug, waarmee een eerste duidelijke verwijzing naar Nietzsches theorieën een feit 

zijn (Freud, 1985c). 

 
4
 Uit het artikel van A.H. Chapman en M. Chapman-Santana (1995) blijkt dat Freud, tijdens een 

samenkomst van de Vienna Society of Psychoanalysis op 1 April 1908,  verklaarde dat hij het 

opgegeven had om Nietzsches werk te proberen lezen en dat Nietzsche op geen enkele wijze 

een invloed had op zijn werk.  
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gegeven moment het geloof naast zich neer legde. Naast twee halfbroers uit eerdere 

huwelijken van zijn vader, had hij ook nog zeven broers en zussen. Zowel Nietzsche en 

Freud maakten verschillende tegenslagen mee in hun gezin van herkomst en moesten 

verhuizen als gevolg hiervan. Bij Nietzsche is de verhuis een gevolg van de dood van 

zijn vader, waardoor het gezin hun hoge status verloor en in een financieel onstabiele 

situatie terechtkwam. Toen het bedrijf van Freuds vader failliet ging, moest ook zijn 

gezin verhuizen naar aanleiding van financiële problemen. Ondanks deze tegenslagen 

waren beide jongemannen uitstekende studenten. Het is geweten dat zowel Nietzsche 

als Freud al in hun jeugd interesse hadden in filosofie en Griekse en Romeinse 

literatuur. Deze gelijkaardige interesses en filosofische invloeden zijn een mogelijke 

verklaring voor de overeenkomsten in hun concepten en theorieën.  

 

Opleiding. 

 

In 1864 begon Nietzsche zijn academische carrière als student theologie, maar hij stapte 

al snel over naar de filologie. Daar waren twee redenen voor: ten eerste zijn groeiende 

twijfel over het geloof en ten tweede de aantrekkingskracht die de Griekse en Romeinse 

literatuur toen al op hem uitoefende. Na het afronden van deze studie werd hij benoemd 

tot hoogleraar in de klassieke filologie. Deze functie viel hem echter erg zwaar, zowel 

door zijn aanhoudende gezondheidsproblemen, alsook door een groeiende controverse 

rond zijn persoon. Hierdoor nam hij in 1872 afscheid van het academische leven, 

waarna hij zich volledig kon richten op het uitwerken van zijn filosofisch gedachtegoed.  

 

Freud daarentegen ging, ondanks zijn vroegere interesse in filosofie, geneeskunde 

studeren in 1874. Vanaf het begin van deze studie begon zijn interesse in filosofie 

verder af te zwakken. Na het succesvol afronden van zijn studies, verrichtte hij veel 

onderzoek op het gebied van de neurologie. Hierna begon hij zijn privépraktijk, waar hij 

verdere ervaring opdeed en zijn theorieën testte in de klinische praktijk. Ondertussen 

had Freud in 1902 de Wednesday Psychological Society opgestart, waar hij met een 

aantal collega’s theorieën besprak en uitwerkte. Hoewel de naam veranderde naar 

Vienna Psychoanalytical Society en het aantal leden toenam, bleef de groepering 

bestaan tot de annexatie ervan in 1938. Het is geweten dat binnen deze groepering 
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voorgelezen werd uit Nietzsches Genealogie der Moral door Hitschmann, en meerdere 

discussies gehouden werden over Nietzsche theorieën (Makari, 2008).  

 

Nog een overeenkomst tussen Nietzsche en Freud is het feit dat beiden een duidelijk 

kritische visie op religie en godsdienst uitdragen, ondanks hun religieuze opvoeding en 

vroege persoonlijke interesse.  

 

Volwassenheid. 

 

Nietzsche en Freud leren in de loop van hun verdere studies enkele belangrijke personen 

kennen die later een duidelijke invloed op hun werk zullen hebben.  

 

Bij Nietzsche doelen we vooral op Richard Wagner, die gedurende enkele jaren zijn 

vriend en vertrouweling was en tevens een grote invloed uitoefende op Nietzsches 

vroege werk. In 1882 ontstaat een eenzijdige infatuatie met de befaamde Lou Salomé, 

maar dit loopt – mede door bemoeienissen van zijn zus Elisabeth – in mineur af en zij 

trouwt uiteindelijk met Rainer Maria Rilke. Dit is extra opmerkelijk omdat diezelfde 

Lou Salomé later ook een vriend en leerlinge van Freud werd. In het jaar 1889 echter, 

begon Nietzsches plotse geestelijke aftakeling. Hij zag een paard dat geslagen werd, 

rende ernaar toe en sloeg zijn armen rond de nek van het dier ter bescherming, waarna 

hij op de grond neerviel. Na dit incident krijgt hij de – tegenwoordig omstreden (Sax, 

2003) - diagnose tertiaire syfilis opgeplakt en spendeert de rest van zijn leven als 

geestelijk zieke tot hij sterft op 25 augustus 1900. Hij is dan 56 jaar. (Safranski, 2000). 

 

Josef Breuer en Jean-Marie Charcot maakten een  grote indruk op Freud en boden hem 

nieuwe perspectieven aan om de innerlijke, psychische wereld van de mens te 

bestuderen en begrijpen. Ook Wilhelm Fliess, die hij leert kennen in 1887, beschouwde 

hij als goede vriend. Tevens fungeerde Fliess vaak als klankbord, waarbij Freud nieuwe 

concepten en theorieën vaak als eerste uit de doeken deed in de intensieve 

briefwisseling die ze onderhielden. In deze briefwisseling vermeldt Freud ook meerdere 

malen, zowel expliciet als impliciet, de werken van Nietzsche. In het jaar 1897 alleen al 

zijn er drie duidelijke referenties naar Nietzsche te vinden in de brieven van Freud aan 
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Fliess. De eerste gaat over Freuds vermelding van de ‘Bovenmens’. De tweede 

referentie heeft betrekking op het concept van sublimatie, dat centraal stond in 

Nietzsches moraliteitstheorie. Als laatste lijkt de beeldspraak gebruikt in Nietzsches Zur 

Genealogie der Moral (1887) zeer sterk op de beeldspraak die Freud gebruikt in de 

beschrijving van het concept van verdringing aan Fliess (Greer, 2002).  

Hieruit blijkt duidelijk dat Freud met Nietzsches werken bekend was. Echter, nadat 

Freud in 1900 de verzamelde werken van Nietzsche kocht, vermeldde hij aan Fliess dat 

hoewel de nieuwe boeken in zijn bezit waren, hij ze nog niet geopend had. In 1886 

trouwde Freud met Martha Bernays, met wie hij uiteindelijk zes kinderen kreeg. In 

1933, in Berlijn, verbrandden de nationaalsocialisten Freuds werk. Niet snel hierna 

besloot de toen 82-jarige jood te vluchten naar Londen om te ontkomen aan de dreiging 

van het nazi-regime. Daar stierf hij een jaar later, op 23 september 1939 (Freud, 1999). 

 

Bij beide auteurs valt het op dat er veel tegenstrijdigheden in hun werk lijken te zitten 

en dat beiden geregeld besloten hun standpunten te herzien. Als gevolg hiervan kan er 

zowel bij Nietzsche als Freud over verschillende periodes in hun werk gesproken 

worden.  
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Het onbewuste 

 

Zowel Nietzsche als Freud ontwikkelden theorieën over psychologische processen die 

bij de mens plaatsvinden. Twee concepten die bij beiden terugkeren, zijn het onbewuste 

en het daaraan gerelateerde proces van verdringing. 

Dit hoofdstuk zal beginnen met een beschrijving van de rol van het onbewuste en de 

verdringing in Nietzsches filosofie, rekening houdend met het feit dat het onbewuste 

niet steeds onder deze specifieke benaming te vinden is in zijn oeuvre. Ook de plaats en 

betekenis van het onbewuste en de verdringing in Freuds psychoanalytische theorie 

komt aan bod. Bij beide auteurs is het van belang de evolutie van hun idee over het 

onbewuste ook te bespreken. Hierna volgt een vergelijking van de concepten bij beide 

auteurs, waar de nadruk ligt op een duidelijke analogie.  

 

Nietzsches concept van het onbewuste. 

 

Het was Friedrich Nietzsche die, als een van de eersten, het belang van het onbewuste 

en de daarbij horende verdringing erkende. In Nietzsches omschrijving van instincten en 

instinctieve functies vinden we een beschrijving terug van wat we nu kennen als het 

onbewuste. Volgens hem valt een groot deel van het bewust denken eigenlijk te 

klasseren onder instinctieve functies, zo ook het filosofisch denken. Nietzsche schrijft 

dat instinct en bewustzijn op geen enkele manier tegengesteld aan elkaar zijn, maar dat 

instinctieve functies de bewuste gedachten sturen aan de hand van psychologische 

noden die voor het subject onbekend zijn (Nietzsche, 1886). 

 

Voorheen was het algemeen aanvaarde idee dat een individu vanuit het temperament 

bewust op zoek gaat naar principes en opinies als ondersteuning voor latere 

beslissingen.  Hoe langer iemand een bepaald principe of een specifieke opinie hanteert, 

hoe meer deze het karakter lijken te bepalen en te definiëren. Hieruit kan besloten 

worden dat de mens op een weloverwogen en doelgerichte wijze beslissingen neemt en 

zijn karakter ontwikkelt. Deze denkwijze biedt verschillende voordelen: ten eerste is 

deze denkwijze het makkelijkst om aan te nemen aangezien er niet verder moet worden 

nagedacht over mogelijk onbekende drijfveren van het gedrag. Ten tweede wordt op 
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deze manier het verlangen vervuld om bekeken te worden als een zelfstandig wezen dat 

volledig zeggenschap heeft over zijn gevoelens, gedachten en gedragingen. Het voldoen 

aan dit verlangen biedt ons zelfvertrouwen en geeft ons het idee dat wij respect 

verdienen en krachtig zijn.  

Volgens Friedrich Nietzsche is dit algemeen verspreide en aanvaarde idee echter 

volledig incorrect. Het is niet zo dat een individu doelbewust de gedachten, principes en 

opinies kiest waarop het karakter steunt en zich verder ontwikkelt. Het idee van 

doelbewustheid wordt hier slechts aan verbonden omdat het alternatief meer vragen 

oproept dan het duidelijkheid geeft en een gevoel van onzekerheid oproept. Het zijn 

innerlijke instincten die voor de mens onbekend blijven, die het denken en 

beoordelingsvermogen bepalen (Nietzsche, 1878). 

 

Het is niet zo dat een persoon beslist welke gedachte op een gegeven moment opduikt, 

de gedachte duikt gewoon op. En hoewel de gedachte bewust is, gaat er geen bewust 

beslissingsproces aan vooraf. Het bewuste denken moet daardoor volgens Nietzsche als 

gevolg van het instinctieve worden bekeken (Nietzsche, 1886). Waar vindt dit 

instinctieve dan zijn oorsprong? Volgens Nietzsche vloeit het voort uit de 

energiestromen die elk levend wezen in zich heeft; de Wil tot Macht, een sleutelbegrip 

in Nietzsches filosofie. De Wil tot Macht kan omschreven worden als de drijfveer van 

de mens, het manifesteert zich in elke ambitie en elke keuze. De Wil tot Macht beperkt 

zich niet enkel tot de mens, maar bevindt zich in het gehele universum en geldt als de 

fundamentele kracht voor elk levend organisme (Nietzsche, 1911). Niet elk instinct 

komt echter in zijn ware vorm voor de dag in het bewustzijn. Om te passen binnen de 

maatschappelijke, oppervlakkige normen, heeft elk diepgeworteld instinct een 

verhulling nodig, een masker
i
. Hierin vinden we een verwijzing naar het concept van de 

verdringing.  

 

Ook in zijn Zur Genealogie der Moral (1887)  is een duidelijke referentie naar het 

onbewuste en de verdringing terug te vinden. Hier spreekt hij over de waarde van de 

vergetelheid als een actieve kracht van obstructie. Verder nog vermeldt hij hier dat een 

persoon die zich bedient van deze vergetelheid een nog belangrijker systeem sterk 

maakt, namelijk het geheugen. Hoe sterker het geheugen, hoe meer het de vergetelheid 
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helpt met selecteren welke herinneringen bijgehouden dienen te worden. Zodanig valt er 

te spreken over een actieve vergetelheid. 

 

In Nietzsches geschriften staan het Apollinische en Dionysische centraal; driften die in 

een later hoofdstuk besproken zullen worden. Binnen dit hoofdstuk is het van belang te 

weten dat hij het Dionysische als ondergrond van het menselijk bestaan beschouwt. 

Deze Dionysische drift biedt de mens niet enkel genot, maar ook pijn en lijden aan. Het 

is hier dat de Apollinische drift in het spel komt en zorgt voor een structuur in de 

Dionysische chaos
ii
.  

De Apollinische drift biedt dus een ideaalbeeld aan, een illusie die grenzen oplegt aan 

de mate waarin het Dionysische kan doordringen in het bewustzijn en tot uiting kan 

komen. De Apollinische drift werkt als een mechanisme van verdringing, die delen van 

de onbewuste Dionysische drift weerhoudt deel uit te maken van het bewuste 

(Nietzsche, 1886). 

 

In 1885 sprak Friedrich Nietzsche in zijn werk Also Sprach Zarathustra ook voor de 

eerste maal over het zelf (Das Selbst) in de paragraaf Von den Verächtern des Leibes. 

Het zelf wordt hier omschreven als een verborgen laag onder alle gedachten en 

gevoelens. Deze verborgen laag bevindt zich niet in het lichaam, maar is het lichaam. 

Dit dient opgevat te worden als een synergie, waarbij het samengaan van de delen meer 

oplevert dan de som van de delen. Het zelf is het lichaam, maar is tevens meer dan het 

lichaam en wil niets liever dan uiting zoeken voor de eigen scheppende, creatieve 

kracht. Bijgevolg is het ook zo dat wie het lichaam verafschuwt, ook het zelf 

verafschuwt en daardoor het zelf het recht om te creëren ontkent. Deze wil tot creatie 

komt tevens voort vanuit de Wil tot Macht, het zelf wordt door Nietzsche dan ook 

omschreven als machtig en heersend, ook over het ego. 

 

Freuds concept van het onbewuste. 

 

Het onbewuste is een cruciaal concept voor de psychoanalyse waar Freud al vroeg in 

zijn carrière de aandacht op vestigde. Hij gebruikte deze term als psychoanalytisch 

concept voor de eerste keer in 1888 in het artikel Hysterie
iii

. Hoewel er in dit artikel nog 
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geen duidelijke definitie werd gegeven, was het een eerste stap in de richting van zijn 

uitgebreide theorievorming betreffende het onbewuste. Doorheen het oeuvre van Freud 

zijn er drie systemen terug te vinden die betrekking hebben op het onbewuste: het eerste 

is een dynamisch systeem, het tweede is een topografisch systeem en het derde is een 

structureel systeem. Hierna worden de verdichting en verschuiving besproken, omdat zij 

beide mechanismen van het onbewuste zijn.  

 

Dynamisch model. 

Het dynamisch model heeft, net als de andere systemen, betrekking op de onderliggende 

krachten en motivaties die menselijk gedrag sturen. Dit model richt zich specifiek op de 

dynamische relatie die speelt tussen het bewuste en het onbewuste. In het onbewuste 

spelen verschillende driften een grote rol. Als deze driften niet bevredigd worden zorgt 

dit voor spanning (Freud, 1901b). Het bevredigen van deze driften blijkt echter 

problematisch aangezien dit ook voor spanning zorgt (Freud, 1920g). Vanuit deze 

observatie werkt Freud zijn drifttheorie verder uit, maar het concept van 

driftbevrediging en bijhorende spanning blijft hierna een groot vraagstuk voor Freud dat 

hij nooit volledig heeft kunnen oplossen. De voornaamste driften vallen volgens Freud 

terug te traceren naar de doodsdrift en levensdrift, hier wordt tijdens een later hoofdstuk 

verder op ingegaan. De spanning die veroorzaakt wordt door het niet bevredigen van de 

driften wordt als onlust ervaren en zoekt een uitweg. Als deze uitweg niet gevonden 

wordt of tegengehouden wordt door het bewuste stapelt de spanning zich verder op, wat 

tot meer onlust leidt. Volgens het lust-onlust principe dat Freud uitgewerkt heeft, is het 

vermijden van onlust de drijvende kracht achter de mens. Daartegenover staat het 

realiteitsprincipe dat in het bewuste van kracht is en tracht rekening te houden met 

sociale conventies en mogelijkheden. Bijgevolg staat het bewuste en onbewuste vaak in 

conflict met elkaar. Het dynamische model richt zijn aandacht op dit conflict. 

Verscheidene psychische fenomenen zijn immers het gevolg van deze krachtmeting en 

dus de innerlijke verdeeldheid tussen beide. Bij deze krachtmeting worden zowel de 

kwantiteit als de kwaliteit van de inhouden van het onbewuste en bewuste tegen elkaar 

uitgespeeld (Freud, 1950c).  
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Topografisch model. 

In het topografische systeem maakt Freud onderscheid tussen het primair proces dat 

onbewust verloopt en het secundair proces dat bewust verloopt. Daartussen is er nog het 

voorbewuste. Het onbewuste functioneert volgens het lust-onlustprincipe, terwijl het 

bewuste functioneert volgens het realiteitsprincipe. Het lust-onlustprincipe slaat op het 

vermijden van activiteiten die onlust teweeg brengen, en is uit op het verkrijgen van lust 

of genot. Het realiteitsprincipe is hiervan de tegenpool en streeft niet langer zorgeloos 

het genot na, maar houdt rekening met wat reëel mogelijk is, ook als dit niet aangenaam 

is (Freud, 1911b). Het onbewuste doelt binnen dit systeem op wat geen toegang heeft 

tot het systeem van Voorbewust-Bewust. Het voorbewuste is hier datgene wat in het nu 

niet geweten is, zonder tegelijk volledig onbewust te zijn. In descriptieve zin kunnen we 

dus spreken over twee soorten onbewuste, verdeeld over het onbewuste en het 

voorbewuste, terwijl in dynamische zin er maar één onbewuste is (Freud, 1923b). Het 

primair proces waarlangs het onbewuste verloopt, houdt zich tevens niet aan de regels 

van de taal of enige ander logische samenhang, waar het Voorbewust-Bewust systeem 

dit wel doet. Veel van de elementen uit het onbewuste, zoals latente gedachten, 

gevoelens en beelden kunnen zonder enig probleem worden opgeroepen en zo in het 

bewuste doordringen.  

Desondanks zijn er een aantal elementen zoals driften, verdrongen wensen en 

traumatische herinneringen die niet zomaar in het bewuste kunnen worden opgeroepen. 

Dit gebeurt aan de hand van weerstand, maar betekent niet dat deze elementen 

losgelaten worden. Ze blijven in het onbewuste, maar kunnen van hieruit niet naar het 

bewuste deel van de psyche gehaald worden. Toch is het zo dat niets toevallig is en dat 

de driften en verdrongen gevoelens en beelden vanuit het onbewuste elke actie en 

gedachte in het bewuste sturen, zonder dat de persoon zelf dit beseft (Freud, 1915e).  

 

Hoe kunnen deze problematische inhouden bereikt worden aan de hand van therapie? 

Dit gebeurt, zo schrijft Freud in Das Ich und das Es (1923b: ) “doordat wij deze vbw 

[Voorbewuste] (M.D.C.) tussenschakels door de analytische arbeid creëren. Het 

bewustzijn blijft dus op zijn oude plaats, maar ook het Obw [Onbewuste] (M.D.C.) is 

niet opgeklommen naar het Bw [Bewuste] (M.D.C.)” (p. 388). 
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In Some elementary lessons in psycho-analysis (Freud, 1940b) omschrijft Freud 

weerstand als één van de belangrijkste psychologische processen. Weerstand is te 

begrijpen als een afweermechanisme, een mentale kracht die onder controle staat van 

het bewuste en die de inhoud van het onbewuste ten alle kosten ongekend en 

onbegrepen wil houden. Dit omdat de materie die zich in het onbewuste bevindt niet 

sociaal acceptabel is of een bedreiging vormt voor de persoon zelf.  

 

Structureel model. 

Hoewel Freud het topografisch model blijft gebruiken, voegt hij er een structureel 

model aan toe. Hierbij word een onderverdeling gemaakt tussen het Es (Id), het Ik 

(Ego), en het Boven-Ik (Über-Ich). Om de link te leggen met het topografisch systeem 

kan gezegd worden dat het Ik het voorbewuste en bewuste omvat, terwijl het Es de 

overgebleven psychische constructen bevat die onbewust zijn of zich als onbewust 

voordoen. Het Boven-Ik kan op zijn beurt omschreven worden als de gewetensfunctie. 

Hier worden idealen gevormd en gebeurt de zelfobservatie in functie van deze idealen 

(Freud, 1923b). 

Freud bekeek geest en lichaam als een samenloop van energiestromen, waarbij de 

driften een grensbegrip vormen tussen psyche en soma. Deze driften kennen geen 

remmingen, geen specifieke sturing en zijn deel van het Es. Het Es kan bijgevolg 

bekeken worden als de innerlijke energie, de drijvende kracht achter een persoon. Net 

als het onbewuste uit het topografisch systeem, wordt het Es geleid door het primair 

proces en het lust-onlustprincipe. De energiestromen zijn hier vrij en ongebonden en 

streven er enkel naar hun surplus af te voeren. Het Ik daarentegen, is het bewuste deel 

binnen de menselijke psyche en heeft als doel de driften te beheersen door zich aan te 

passen tot een sociaal acceptabel uitdrukkingsniveau is gevonden. De energiestromen 

zijn in dit proces gebonden, onderworpen aan bepaalde regels. Deze regels vinden we in 

het topografische systeem terug bij het realiteitsprincipe dat in het bewuste aan de orde 

is. De weerstand, in het bijzonder de verdringing is bijgevolg een proces dat vanuit het 

Ik komt, maar dat tegelijk ook onbewust verloopt (Freud, 1923b). Hieruit valt af te 

leiden dat het Es en het Ik geen onafhankelijke processen zijn. Ze zijn eerder te zien als 

twee delen met een raakvlak gescheiden door een semipermeabele grens. Dit wil zoveel 



13 
 

zeggen als dat sommige gegevens van het Es naar het Ik doorstromen en omgekeerd. 

(Freud, 1923b). 

 

Verdichting en verschuiving. 

In Die Traumdeutung (Freud, 1900a) beschrijft Freud twee noodzakelijke mechanismen 

waarmee de latente en grotendeels onbewuste droominhouden verborgen blijven voor 

het bewuste.  

Het eerste mechanisme is dit van de verdichtingsarbeid. Hierbij is het zo dat één object - 

een persoon, situatie, plaats, voorwerp - een eventueel aanzienlijke verzameling van 

objecten uit de innerlijke psyche van de persoon voorstelt. Hierdoor is er een grote 

wanverhouding mogelijk tussen het object dat in het bewuste gekend is en de 

bijhorende, verwijzende objecten in het onbewuste. Eén object, gekend in het bewuste, 

kan immers naar een groot aantal objecten verwijzen in het onbewuste. Op deze manier 

kan een door verdichting vermomd onderdeel van het onbewuste doordringen in het 

bewuste. Een simpel voorbeeld van verdichting kunnen we vinden in een droom van 

Freud (Freud, 1900a), waarbij ‘dr. M.’, die in zijn droom voorkomt,  naar twee personen 

tegelijk verwijst, namelijk naar zijn kennis dr. M, van wie het droombeeld de naam en 

spreekwijze aanneemt, en zijn oudste broer, van wie het droombeeld de lichamelijke 

kenmerken aanneemt. 

Het tweede mechanisme dat door de droom gebruikt kan worden om inhouden van het 

onbewuste onopgemerkt aan de oppervlakte te brengen, is dit van de 

verschuivingsarbeid. Hierbij wordt de nadruk gelegd op een minder belangrijk element. 

Doordat de nadruk en het emotionele accent hierop wordt gefixeerd, gaat de persoon 

alsnog ervan uit dat dit element belangrijk en geladen is, terwijl het eigenlijke 

conflictueuze element quasi onopgemerkt blijft. 

 

Als gevolg van deze twee mechanismen wordt a) binnen het topografisch systeem de 

barrière omzeild die verhindert dat onbewuste inhouden toegang krijgen tot het systeem 

Voorbewust-Bewust en b) binnen het structureel model een acceptabel 

uitdrukkingsniveau voor sommige inhouden van het Es gevonden.  
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Vergelijking. 

 

Er zijn verschillende vergelijkingspunten te vinden tussen de werken van Nietzsche en 

Freud op het vlak van het onbewuste. Deze hebben betrekking op het concept van 

energiestromen, het begrip ‘Es’, het concept van verdringing, en het feit dat beide 

auteurs een binair systeem hanteren bij hun theorievorming. Tegelijkertijd zijn er ook 

verscheidene verschilpunten te vinden qua theoretische en filosofische inhoud, 

vormgeving en dynamiek tussen verschillende concepten. 

 

Het eerste vergelijkingspunt tussen beide auteurs heeft betrekking op het concept van 

energiestromen. Volgens Nietzsche komen gedachten voort vanuit de onbewuste 

instincten die gedreven worden vanuit de Wil tot Macht, een vorm van energiestromen 

die in elk levend wezen voorkomt. Ook Freud gelooft in het idee dat de mens een 

samenloop van energiestromen omvat. In dit opzicht zien we een eerste gelijkenis 

tussen beide auteurs. Deze energiestromen zijn echter reeds bij Plato (427 v.Chr. - 347 

v.Chr.) al terug te vinden. Hij schrijft immers over een energie die ons voorstuwt, 

genaamd Eros (Russel, 1945). Het is dus een logische assumptie dat Freud zich bij deze 

uitspraken niet op Nietzsche heeft gebaseerd, maar op al vroeger gepostuleerde en 

gebruikte termen. Beide auteurs grijpen doorheen de opbouw en ontwikkeling van hun 

theorieën immers vaak terug naar de Griekse en filosofische traditie. Ook in de 

volgende hoofdstukken zal deze overeenkomst in bronnen terugkomen en besproken 

worden. 

 

De tweede en duidelijkste overeenkomst tussen Nietzsche en Freud valt in dit hoofdstuk 

terug te vinden in het begrip Es. De basisomschrijving die Freud aan het Es geeft, kan 

ook gelezen worden in Nietzsches begrip ‘het zelf’ (Nietzsche, 1885). Hierin wordt voor 

de eerste maal gesproken over een verborgen laag onder de bewuste gevoelens en 

gedachten, een verborgen laag die tevens machtiger is dan het Ego en hier invloed op 

uitoefent. Freud geeft in Het Es en het Ik (1923b) aan dat hij de term Es ontleent aan 

Georg Groddecks ‘The Book of the It’ (1923). Toch is het zo dat een omschrijving van 

het Es, gelijkend op deze van Nietzsche, al voor de publicatie van dit werk voorkomt in 

Freuds werken. Het Es gebruikt hij als een metafoor voor datgene wat gedreven wordt 
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door instincten, iets dat tevens onbewust is en zich in een dynamische relatie tussen het 

Ik en het Boven-Ik plaatst. De gelijkenissen met Nietzsches Zelf zijn treffend, maar 

tegelijkertijd valt op te merken dat de terminologie en definiëring van het Es in meer 

detail uitgewerkt is bij Freud. Waar Freud een coherente link plaatst tussen het Es, Ik en 

Boven-ik, ontbreekt deze uitwerking grotendeels bij Nietzsche. Bijgevolg ontbreekt hier 

de verdere wisselwerking en theoretische gelaagdheid en verbondenheid tussen de 

verschillende niveaus. De voornaamste verwijzing naar een dynamische wisselwerking 

betreft Nietzsches opmerking omtrent het Zelf als heersend over het ego (Nietzsche, 

1885). Dit strookt uiteraard niet met Freuds beschrijving waarbij de wisselwerking en 

machtsverhoudingen tussen Es, Ik en Boven-ik als een complexe dynamiek worden 

voorgesteld (Freud, 1923b). 

 

Als derde punt is er ook wat het concept van de verdringing betreft een analogie te 

vinden tussen beide auteurs. Nietzsche beschrijft in Zur Genealogie der Moral (1887) 

de kracht van obstructie waarbij een versterkt bewustzijn bepaalt welke zaken 

doelbewust, actief in de vergetelheid terecht komen. Als we dit vergelijken met Freuds 

visie op weerstand, specifiek de verdringing, zien we dat hij het concept dat bij 

Nietzsche beschreven is verder doortrekt in zijn eigen theorie. Freud beschrijft het idee 

dat bepaalde sociaal inacceptabele gevoelens en gedachten met behulp van het proces 

van verdringing uit het bewuste geweerd worden. Het valt niet te ontkennen dat de basis 

van beide concepten sterk gelijkend zijn. Freud hechtte groot belang aan het concept 

van verdringing omwille van de therapeutische significantie, met als gevolg een 

strakkere definiëring en hogere graad van theoretische uitwerking dan bij Nietzsche. 

 

Een vierde punt van overeenkomst is te vinden in de vergelijking van de Apollinische 

en Dionysische driften van Nietzsche met het eerste en tweede psychisch apparaat 

vanuit Freuds topografisch systeem.  

Ten eerste hanteren beiden een binair systeem, een overeenkomst die doorheen elk 

hoofdstuk zal terugkeren. Er wordt dus een systeem beschreven waarbij er twee 

krachten in werking zijn en waarbij de inhoud van de eerste term afhankelijk is van zijn 

afspiegeling tegenover de tweede term. Hoewel deze binaire benadering een structureel 
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gegeven is in de taal
5
 en bijgevolg bij meerdere auteurs terug te vinden is, lijkt er bij 

Nietzsche en Freud een grotere intrinsieke gelijkenis te vinden. Waar Nietzsche het 

onderscheid maakt tussen Dionysisch en Apollinisch, beschrijft Freud in eerste instantie 

het onderscheid tussen het lustprincipe en realiteitsprincipe (Freud, 1911b). Beiden 

omschrijven deze termen als een splitsing in het psychisch driftleven van de mens 

waarbij het ene staat voor de innerlijke chaos waarbij allerlei wensen en noden voldaan 

willen worden en het andere staat voor de regulator die structuur geeft en beperkingen 

oplegt. Na verdere theorieontwikkeling omschrijft Freud het realiteitsprincipe als een 

uitgesteld lustprincipe. Echter, ook bij bevrediging blijft er spanning aanwezig. Als 

gevolg van deze observatie werkt Freud de concepten Eros en Thanatos uit (Freud, 

1920g). Al eerder zien we bij Nietzsche de omschrijving van de Wil tot Macht en Wil 

tot ontkenning van het leven
6
. Als deze concepten naast elkaar gelegd worden zien we 

opnieuw een gelijksoortige omschrijving, werking, ontwikkeling en zelfs gelijksoortige 

gevolgen. Niet enkel volgen beide auteurs dus een binair systeem, hun verschillende 

binaire concepten hebben betrekking op dezelfde thema’s en volgen een sterk 

vergelijkbaar inhoudelijk parcours. 

De tweede overeenkomst op dit vlak vloeit hieruit voort en heeft betrekking op het 

werkzame mechanisme tussen de concepten van beide auteurs. Nietzsche beschouwt de 

Dionysische drift als ondergrond van het bestaan dat door het Apollinische gelimiteerd 

en gestructureerd wordt. Als de Dionysische en Apollinische drift in voorgaande zin 

vervangen worden door het onbewuste en bewuste, kan de zin als beknopte 

samenvatting van het eerste en tweede psychisch apparaat beschouwd worden. Het 

werkbare mechanisme tussen Apollinisch en Dionysisch is zeer gelijkaardig aan het 

mechanisme dat tussen het eerste en tweede psychisch apparaat van kracht is. Hoewel 

het mechanisme vergelijkbaar is, zit er een wezenlijk verschil tussen de oorspronkelijke 

inhoud van de concepten: bij Nietzsche omvat de Dionysische drift ook lijden, terwijl 

                                                           
5
 Een betekenaar, te begrijpen als een talig of symbolisch element, kan volgens Lacan enkel 

betekenis verwerven in relatie tot andere betekenaars. Bijgevolg is de werking van het 

Symbolische en dus ook van de taal gebaseerd op een elementaire differentiatie (Verhaeghe, 

2002). De binaire benadering valt dus op te vatten als een niet te omzeilen structureel 

taalgegeven. 

 
6
 Dit concept wordt verder besproken in het hoofdstuk over de moraal. 



17 
 

het onbewuste in Freuds eerdere werken uit is op bevrediging van lust. In Jenseits des 

Lustprinzips (Freud, 1920g) schrijft Freud echter voor de eerste maal over de sadistische 

ondergrond die aanwezig is in de levensdrift. Vanaf dit ogenblik kan gesteld worden dat 

de inhoud van het concept van Freud naar dat van Nietzsche toegroeit. Ook zijn latere 

schrijven over het masochisme en de negatief therapeutische reactie beantwoordt aan de 

eerdere Nietzschiaanse omschrijving waarbij lijden onlosmakelijk deel uitmaakt van het 

genot. 

 

Een belangrijk punt waarop Freud en Nietzsche wel duidelijk van mening verschillen 

met betrekking tot het onbewuste driftleven is het lust-onlustprincipe van Freud 

tegenover de Wil tot Macht bij Nietzsche. Nietzsche beschouwt de Wil tot Macht als de 

drijfveer achter alles (Nietzsche, 1885). Deze Wil tot Macht staat in schril contrast tot 

het vermijden van onlust dat te vinden is bij Freud. Hij beschouwt immers het lust-

onlustprincipe als drijvende kracht achter het primair proces en dus achter het 

onbewuste (Freud, 1911b). Naar aanleiding van de problematische lustbevrediging 

werkt Freud de theoretische concepten van levensdrift en doodsdrift verder uit (Freud, 

1920g). 
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Driften 

 

Het concept van de driften is zowel bij Nietzsche als bij Freud zeer belangrijk. De grote 

overeenkomst tussen Nietzsche en Freud op vlak van de driften, afgezien dat beiden er 

een groot belang aan hechten, is dat driften volgens zowel Nietzsche als Freud nooit los 

kunnen worden gezien van het onbewuste, de moraal of dromen en illusies. De driften 

kunnen gezien worden als een spilfiguur waar alle andere psychische systemen rond 

draaien.  

Het grote verschil zit in de verschillende invulling die beiden aan het concept geven. 

Als het over driften gaat, is niet enkel de gegeven definitie van belang, maar ook 

datgene waar de drift zich op richt, de principes die de werking ervan reguleren en de 

manier waarop de drift zich manifesteert in het dagelijks leven, zowel bewust als 

onbewust. Eerst wordt besproken hoe Nietzsche dit ziet en welke verdere invulling en 

verduidelijking hij aan het concept verbindt. Vervolgens wordt Freuds visie op de 

driften besproken. Tenslotte worden de verschilpunten en overeenkomsten tussen beide 

visies onderzocht en besproken. 

 

Nietzsches concept van driften. 

 

Om te begrijpen hoe Nietzsches concept van driften in elkaar zit, moeten we beginnen 

bij zijn onderscheid tussen het Apollinische en het Dionysische: twee concepten die niet 

los van elkaar gezien kunnen worden. Hierna wordt ook het Socratische besproken, dat 

enerzijds los gezien kan worden van het Apollinische en Dionysische, maar er 

anderzijds ook mee samenhangt. Tenslotte wordt overgegaan naar zijn concept van de 

Wil tot Macht.  

 

Apollinisch, Dionysisch en Socratisch. 

Het Apollinische en Dionysische zijn volgens Nietzsche in iedere persoon en elk aspect 

van het leven terug te vinden. Het zijn twee krachten die op sommige vlakken elkaars 

tegengestelde zijn, maar tegelijk niet zonder elkaar kunnen en samenvloeien in de kunst. 

Beide concepten stonden centraal in Nietzsches denkwijze en leven en verwijzen naar 

een verzameling van driften die de mens voortstuwen. Indien beiden in balans zijn, zal 
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ook de mens, de kunst en de samenleving in balans zijn. Deze balans is echter heel 

moeilijk te bereiken. Meestal heeft één van beide krachten de overhand. Hierdoor dreigt 

een disharmonie te ontstaan (Nietzsche, 1872). Het beeld dat Nietzsche schept over het 

Apollinische en Dionysische is niet eenduidig en verandert ook doorheen de tijd. 

Hierdoor is het soms moeilijk te begrijpen waar hij specifiek op doelde met de 

begrippen en wat hun betekenis is in het dagelijkse leven. Zelf probeerde hij te leven 

volgens zijn Dionysische driftmatigheid, gegoten in een Apollinische uitdrukkingsvorm. 

Om deze concepten te verduidelijken, wordt eerst de achtergrond van beide termen 

geschetst, om ze dan te plaatsen binnen Nietzsches theorie. 

 

In de Griekse mythologie was Apollon – beter bekend onder de verlatiniseerde naam 

Apollo – de vertegenwoordiger van rationele schoonheid, orde en reinheid. Apollo was 

de god die kalmte bracht en alle onrust en smart deed bedaren. Hij werd tevens 

aanbeden omwille van zijn hoge morele en intellectuele status. Het woord Apollinisch is 

een afgeleide van deze Griekse godheid en draagt de betekenis van rust, doordachtheid 

en beheerstheid. Dionysus is, net als Apollon, een figuur uit de Griekse mythologie, ook 

bekend als Bacchus in de Romeinse godsdienst. Net als Apollon was Dionysus een 

godheid die een belangrijke invloed had op het leven, denken en werken in de Griekse 

oudheid. In de eerste plaats was hij de godheid van de wijn, die het individu de kracht 

gaf zijn sociale remmingen af te leggen en goddelijke extase te bereiken. Dit is het 

belangrijkste, maar niet het enige deel van zijn arsenaal aan goddelijke krachten. Hij 

stond tevens in voor de groeikracht van de aarde en vruchtbaarheid van de bodem. Het 

woord Dionysisch is een afgeleide van deze Griekse godheid en draagt de betekenis van 

extatisch, geestesvoering en onbeheerstheid (Day, 2007). 

 

Volgens Nietzsche vallen zowel Apollon als Dionysus in eerste instantie te begrijpen als 

kunstgoden. Beiden komen voort uit kunstdriften die inherent zijn aan de mens op zich 

en de natuur als geheel. De Apollinische kunstdrift uit zich in de beeldende wereld van 

de droom terwijl de Dionysische kunstdrift naar boven komt in de extatische, muzikale 
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wereld van de roes
7
. Beide vormen van driften zijn aanwezig in elk subject, maar staan 

niet steeds in dezelfde relatie met elkaar. Het Dionysische is merkbaar in de menselijke 

zoektocht naar bedwelming, de schepping van chaos en het verlangen naar iets hogers: 

verlossing uit het wereldse, eeuwig en onbegrensd leven. Het Apollinische is merkbaar 

als de neiging om het chaotische te begrenzen, reguleren, beheersen en indien mogelijk 

te begrijpen. Bijgevolg kunnen beide driften niet los van elkaar gezien worden, ze zijn 

immers onlosmakelijk met elkaar verbonden
iv

. Zou het Dionysische niet bestaan, dan 

zou er geen nood zijn aan het Apollinische. Maar het Apollinische is net datgene waar 

het Dionysische van wil losbreken en waar het tegen rebelleert. 

 

Binnen Nietzsches theorie vallen het Apollinische en Dionysische op te vatten als twee 

basisdriften die tegelijkertijd elkaar tegenwerken en samenwerken. De relatie tussen 

beide is verschillend in elk individu, maar tevens ook veranderlijk doorheen de tijd. De 

maatschappij geeft bovendien een indicatie over welke van beide driften op een gegeven 

moment als belangrijkste wordt aanzien, aangezien de balans tussen beide niet enkel in 

elk individu, maar ook in de maatschappij tot uiting komt.  

 

De Apollinische drift is volgens Nietzsche niet enkel een kunstdrift, maar valt tevens op 

te vatten als een drift tot bestaan. Zoals eerder vermeld, uit de Apollinische drift zich in 

de droom. Volgens Nietzsches denkwijze wordt hier een positieve droom bedoeld, een 

droom die een beeld aanbiedt waar de mens naar streeft, een ideaalbeeld. De 

Apollinische drift streeft naar het behoud van illusies, die het leven de moeite waard 

maken voor de mens. De Dionysische drift daarentegen valt eerder op te vatten als een 

drift van bestaan. Ze wordt gekenmerkt door een grote intensiteit en openheid voor alle 

facetten van het leven, dus buiten de plezierige kanten van het bestaan ook de donkere 

kant van het menselijk leven. Het Dionysische bestaat dus eigenlijk uit twee kanten: de 

lust in het scheppende en de lust in het destructieve. Kortweg kan het Dionysische 

samengevat worden als een lust tot waarheid, de harde ongebreidelde waarheid. Omdat 

dit weten echter te zwaar is om te dragen, steekt de Apollinische drift, de lust naar 

                                                           
7
 Deze gelaagdheid van betekenis waarbij het Apollinische samenhangt met de droom en het 

Dionysische samenhangt met de extatische roes is van groot belang voor Nietzsches 

wereldbeeld en wordt in detail besproken in het hoofdstuk betreffende illusies en dromen. 
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‘schone schijn’, na een tijdje hoe dan ook de kop op. Het Dionysische en Apollinische 

houden elkaar in evenwicht en zorgen voor een harmonie tussen het overweldigende 

gevoel en het gezonde verstand (Nietzsche, 1872).  

Bij een lezing van Nietzsches Zur Genealogie der Moral (1887) is er tevens een 

interessante wisselwerking tussen de Dionysische en Apollinische drift waar te nemen. 

Hier spreekt hij over sterke emotionele en instinctieve krachten die door sublimatie een 

nieuwe uitdrukkingsvorm moeten vinden. Een uitdrukkingsvorm die gewilder en 

toepasselijker is dan de oorspronkelijke. Deze krachten keren zich tegen het subject en 

lijken te verdwijnen binnenin het subject, om dan onder een nieuwe vorm weer aan de 

oppervlakte te komen. Het is hier dat oorspronkelijke gevoelens van geweld en haat niet 

toegelaten worden zich op deze wijze uit te drukken en terugkomen als bron van 

altruïstische en morele handelingen. Deze internalisatie en hervorming valt beter te 

begrijpen indien we ze opvatten binnen de Dionysische en Apollinische drift. Een 

onderdeel van de Dionysische drift is te sterk en agressief om op deze manier 

uitdrukking te vinden en wordt bijgevolg tegengehouden door de Apollinische drift. De 

Apollinische drift streeft immers naar structuur en naar een ideaalbeeld van de wereld. 

Vanwege de Apollinische drift komt hier een schuldgevoel bovenop omwille van de 

agressieve ondertoon van de Dionysische drift, zij het grotendeels onbewust. Vanuit dit 

schuldgevoel wordt de oorspronkelijke drift vervormd en door invloed van het 

schuldgevoel krijgt deze een uiting als altruïstische en morele handelingen. 

 

Het is hier dat het Socratische en Nietzsches ‘theoretische mens’ een derde tak van het 

innerlijke leven en noden symboliseren. Volgens Nietzsche is het Socratische gevaarlijk 

en in staat om de balans tussen de Dionysische en Apollinische drift te verstoren. Dit 

omdat het Socratische niet streeft naar een ordening en toelaatbare doortocht van de 

Dionysische drift zoals de Apollinische drift doet. Hoewel het Socratische op zich geen 

drift is, gelijkt het op de Apollinische drift in de mate dat beiden het logische en 

verstandelijke hoog houden en zich richten op het aanbrengen van structuur en 

regulering. Het grote verschil is echter dat het Socratische dit beoogt door de 

onderdrukking en verdringing van de Dionysische drift en gevoelens. Volgens 

Nietzsche is het Socratische uit op de vernietiging van het onbewuste en het driftmatige 

dat zich in het Dionysische bevindt, ongeacht de scheppende kracht van de Dionysische 
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drift. Ook de Apollinische drift valt ten prooi aan het Socratische, daar deze laatste de 

waarde van de illusie en schijn die de eerste uitdraagt niet onderkent en wil te gronde 

richten ten voordele van de logische aandrift. Het is immers die logische aandrift die 

primeert in het Socratische (Nietzsche, 1872). 

 

Wil tot Macht. 

De Wil tot Macht is als concept prominent aanwezig in de filosofie van Nietzsche, maar 

niet altijd even helder te begrijpen. Deze moeilijkheid komt in eerste instantie voort uit 

het feit dat de benaming veel verschillende aspecten omvat, wat verwarrend kan 

werken. In tweede instantie werd de term Wil tot Macht in de loop der tijd op 

vervormde wijze gebruikt en misbruikt, waardoor het soms moeilijk in te schatten is hoe 

Nietzsche deze term oorspronkelijk gebruikte.  

 

In Jenseits von Gut und Böse (1886) beschrijft Nietzsche hoe elke persoon beïnvloed 

wordt door instincten. Deze instincten komen voort uit innerlijke energiestromen die 

overal en in iedereen aanwezig zijn. Specifieke psychologische behoeften en innerlijke 

waarden sturen deze instincten dan weer een bepaalde richting op. Vanuit deze 

behoeften komen verschillende vormen van wil of impulsen voort: de wil tot kennis, de 

wil tot waarheid, de wil tot leven en zelfbehoud, en vele anderen. Hoewel deze 

verschillende impulsen onderling onafhankelijk lijken te zijn en elkaar vaak ook 

schijnen tegen te werken, vallen zij volgens Nietzsche allemaal samen onder een andere, 

overkoepelende impuls of wil
v
. 

Deze verschillende vormen van de wil, deze impulsen, moeten dus niet gezien worden 

als aparte drijfveren. Nietzsche beschouwt elk van deze impulsen als instrumentele 

vormen van de Wil tot Macht. Elk op hun beurt zijn ze verlengstukken van deze 

overkoepelende wil en benadrukken ze verschillende aspecten ervan. Hoewel vaak 

wordt aangenomen dat mensen in eerste instantie streven naar zelfbehoud of 

kennisverwerving is dit volgens Nietzsche een foutieve aanname. Het leven op zich, met 

al zijn facetten, is uiting van de Wil tot Macht. De impuls tot zelfbehoud en 

kennisverwerving zijn op te vatten als uitdrukkingen van deze Wil tot Macht. Het zijn 

resultaten en effecten die voortvloeien vanuit de nood van de Wil tot Macht om zijn 
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kracht te ontladen. Deze nood tot ontlading zorgt ervoor dat de Wil tot Macht zorgt voor 

groei en creatieve schepping. 

 

Op zich vallen er vier belangrijke dingen te zeggen over de Wil tot Macht: ten eerste 

omvat het concept veel verschillende, vaak lichamelijke sensaties. Daarnaast valt ook 

het denken onder de inhoud van de Wil tot Macht aangezien elke wil samenhangt met 

een bepaalde inhoud van gedachten. Hierdoor kan een gedachte volgens het individu 

niet los van de wil gezien worden die erachter plaatsvindt. Ten derde is de Wil tot Macht 

niet enkel een complex samenraapsel van sensaties en gedachten, maar omvat het ook 

belangrijke emoties. Als laatste lijkt het, voor het willende subject, alsof wil en actie 

onlosmakelijk met elkaar verbonden zijn. De wil treedt volgens het subject enkel op als 

een actie wordt uitgevoerd, ze worden waargenomen als twee delen van hetzelfde. 

 

De Wil tot Macht kent, zoals gezegd, veel verschillende uitdrukkingsvormen en 

resultaten. Tussen deze verschillende uitdrukkingsvormen is er steeds een machtsstrijd 

gaande waarbij het ene effect steeds het onderspit zal delven voor het andere effect. 

Elke uitdrukking van de Wil tot Macht komt neer op een bepaalde verhouding tussen 

bevelhebbend en onderworpenheid. De ene uitdrukkingsvorm gaat dus het bevel 

overnemen waarbij een andere uitdrukkingsvorm van de Wil tot Macht zich onderdanig 

gaat opstellen. Deze machtsstrijd is continu aan de gang, zonder ooit een definitief 

eindpunt te bereiken. Hoewel de Wil tot Macht vaak opgevat wordt als een ‘Wil tot 

Macht over anderen’, is het belang van deze opvatting voor discussie vatbaar. De Wil tot 

Macht valt in eerste instantie op te vatten als een overkoepelende term die verwijst naar 

een verdeeldheid binnen het subject waarbij de ene drift de overhand wil krijgen over de 

andere. De Wil tot Macht heeft hier betrekking op de onderlinge strijd tussen de driften 

waarbij elke drift de macht wil nemen, zoals hierboven omschreven. Pas in tweede 

instantie en als gevolg van het feit dat het in elk individu terug te vinden is, is de Wil tot 

Macht te begrijpen als een sociaal concept waarbij het ene individu zich boven de ander 

zal plaatsen. Het probleem met het concept ‘Wil tot Macht’ is dat deze term op sommige 

plaatsen vaag omschreven wordt door Nietzsche. Het is vooral aanwezig als referentie 

en als concept, maar nooit als compleet uitgewerkt idee. Het is jammer dat Nietzsche 

ten gevolge van zijn mentale instorting in 1889 nooit de kans heeft gehad zijn Magnum 
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Opus af te werken. Een groot deel hiervan zou gewijd worden aan de systematische 

uitwerking van de Wil tot Macht, wat de interpretatie van dit concept een stuk 

eenduidiger gemaakt zou hebben (Brobjer, 2006). 

Geen enkele levensvorm is ooit vrij van de Wil tot Macht, dit heeft als gevolg dat het 

geloof in de vrije wil waar de mens zich aan vasthoudt, een illusie is. Het enige 

verschilpunt is dat het ene individu een sterkere Wil tot Macht heeft dan het andere 

individu, waardoor er twee groepen ontstaan. Het besef niet vrij te kunnen zijn van deze 

Wil tot Macht vormt voor velen een probleem. Dit probleem kunnen we beschouwen 

vanuit de verschillende standpunten van beide groepen. In het ene kamp zijn er die 

mensen die hun persoonlijke verantwoordelijkheid niet willen loslaten, zij die geloven 

een beslissingsrecht over de wil te kunnen uitoefenen. Dit zijn meestal de individuen 

met een sterke Wil tot Macht. In het andere kamp staan zij die weigeren de eigen 

verantwoordelijkheid in te zien, zij die een zwakke Wil tot Macht hebben en niet anders 

kunnen of willen dan aan de eerste beste uitdrukkingsvorm hiervan toe te geven.  

Wat het verschil bepaalt tussen de groep individuen met een sterke en een zwakke Wil 

tot Macht is niet eenduidig beschreven door Nietzsche. Uit Jenseits von Gut und Böse 

(1886) is het opvallend op te merken dat, hoewel hij lichamelijke en fysiologische 

kenmerken vermeldt, dit toch geen doorslaggevende gronden voor de mate van Wil tot 

Macht is. Een sterke wilskracht en levenskracht hangen het meest samen met een sterke 

Wil tot Macht. Nietzsche impliceert daarmee niet dat er daarom sprake is van een 

causaal verband. 

 

Samenvattend kan de Wil tot Macht gezien worden als Nietzsches omschrijving van de 

basisdrift en drijfveer van de mens. Deze Wil tot Macht komt in elke vorm van leven tot 

uitdrukking en kenmerkt zich door een voortdurende strijd tussen verschillende 

impulsen, waarbij de sterkste de anderen aan zich onderwerpt. Vanuit de nood aan 

ontlading van deze Wil tot Macht ontstaat er een scheppende, creatieve kracht 

(Nietzsche, 1886).  
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Freuds conceptualisatie van de driften. 

 

Als we driften bespreken binnen de freudiaanse theorie vallen we direct terug op de 

levensdrift en de doodsdrift. Deze twee driften staan centraal in zijn theorie en hun 

invloed gebeurt grotendeels onopgemerkt, dus op onbewust of primair niveau. Alle 

menselijke handelingen worden gedreven door deze driften, waarbij gezocht wordt naar 

bevrediging van bepaalde lusten. Driften hebben bovendien een specifiek en 

welomschreven doel waarop zij betrekking hebben, namelijk het driftobject. Dit object 

kan veranderen naargelang de leeftijd van de persoon en is tevens afhankelijk van 

culturele waarden en normen (Freud, 1905d). De levensdriften omvatten de seksuele 

driften en de driften tot zelfbehoud. De doodsdriften omvatten de destructieve driften en 

driften die het weerleggen van spanning beogen. Hoewel er vaak gesproken wordt over 

Eros (levensdrift) en Thanatos (doodsdrift), werd enkel deze eerste term door Freud in 

de mond genomen. De term ‘Thanatos’ werd pas achteraf aan het freudiaanse concept 

van de doodsdrift toegevoegd.  

 

In Freuds Entwurf einer Psychologie (1950c) vinden we een beginpunt van zijn 

drifttheorie. Hier spreekt hij over exogene prikkels en endogene excitaties. Het zijn deze 

endogene excitaties die doorheen de tijd verder uitgewerkt zullen worden om zo tot de 

theorie over de driften te komen
vi

. Binnen dit bestek beschrijft hij twee systemen, dat 

van doorlaatbare neuronen en dat van ondoorlaatbare neuronen. Deze ondoorlaatbare 

neuronen kunnen afgeleid worden, maar kunnen ook opgeslagen worden. Naarmate er 

sprake is van meer opslag, is er ook meer opbouw van excitatie.  

In deze tekst spreekt Freud eerder over een fysio-chemisch proces waarbij het 

organisme een bepaald evenwicht dient te behouden, dan over een psychologisch 

proces. Echter, als we naar zijn eerste omschrijving kijken in het licht van zijn latere 

theorieën kan opgemerkt worden dat hij hier reeds de eerste bouwsteen legt. Dit fysio-

chemisch proces is een eerste, belangrijk fundament waarop hij kan verder bouwen niet 

enkel in zijn uitwerking van de driften, maar ook in zijn theorieën rond de 

wisselwerking tussen het onbewuste en bewuste dat al in het eerste hoofdstuk van deze 

thesis besproken werd. Freud ontdekt driften als zijnde onbewuste impulsen die steeds 

aanwezig zijn en steeds streven naar lustbeleving.  
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Levensdrift en doodsdrift. 

De levensdrift of de libido, zoals omschreven door Freud, is gericht op zelfbehoud en 

op het behoud van de soort
8
. De levensdrift wordt door het subject echter niet op deze 

manier ervaren, maar als de psychische variant ervan, zijnde de seksualiteit of seksuele 

drift (Freud, 1905d). Later zwakt hij de idee dat de levensdrift bij de mens enkel uiting 

vindt in de seksuele drift wat af en spreekt hij van libido als een op leven gerichte en 

ongedifferentieerde energie (Freud, 1920g). In Die Traumdeutung gaat Freud (1900a) 

voor de eerste maal dieper in op de levensdrift, en dan in het bijzonder de seksuele drift 

van de kindertijd die tijdens de volwassen leeftijd vervat zit in de neurose. Hij schrijft in 

dit werk dat de seksuele drift al bij kinderen aanwezig is en naar lustbevrediging streeft. 

De drift richt zich op een specifiek, welomschreven object dat buiten het Ik ligt, in dit 

geval vaak de liefde van één of beide ouders is.  

Freud spreekt het eerst over de doodsdrift in Zur Psychopathologie des Alltagslebens 

(Über Vergessen, Versprechen, Vergreifen, Aberglaube und Irrtum) (1901b), zij het dan 

niet onder die benaming. In deze tekst wijst hij op het feit dat zelfbeschadigingen het 

gevolg zijn van een compromis tussen een agressieve drift en diens tegenwerkende 

krachten. Deze agressieve drift is volgens hem in meer of mindere mate in elke mens 

aanwezig. Hoewel meestal onbewust of onderdrukt kan deze drift ook in het bewuste 

doordringen gegeven de juiste aanleiding. Dit kan gezien worden in het bewuste 

zelfmoordplan. Toch moet de doodsdrift niet letterlijk opgenomen worden, net als bij de 

levensdrift ervaart de mens immers de psychische variant ervan, wat in dit geval de 

agressie inhoudt. Deze agressie is in de eerste plaats gericht tegen het Ik, dus tegen 

zichzelf, maar kan secundair ook op anderen en de buitenwereld gericht worden. 

 

Hoewel Freud deze twee driften in eerste instantie beschouwt als elkaar tegenwerkende 

driften die lijnrecht op elkaar staan, nuanceert hij dit in zijn latere werk. Hij schrijft in 

Jenseits des Lustprinzips (Freud, 1920g) over het bestaan van een sadistische 

ondergrond in de levensdrift. Er valt meer te spreken over de levensdrift en doodsdrift 

als complementaire driften dan als tegengestelde driften. Dit wordt mede duidelijk in 

                                                           
8
 Het valt op te merken dat hiertussen reeds een spanningsveld bestaat, gezien wat goed is voor 

het individu niet noodzakelijk goed is voor het behoud van de soort en omgekeerd. 
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het voorgaand vermelde feit dat de levensdrift zich richt op een object buiten het Ik, 

waar de doodsdrift tegen het eigen Ik gericht wordt. Daarnaast beschrijft Freud in deze 

tekst ook het regressief karakter van driften, wat naar boven komt in de 

herhalingsdwang
9
.  

 

Samenhang met het onbewuste. 

Zowel de levensdrift als doodsdrift vinden hun oorsprong in en maken deel uit van het 

Es. Zoals gezegd, werken deze driften aan de hand van het lustprincipe. Volgens het 

lustprincipe richt alle psychische activiteit zich op het vermijden van onlust en 

verkrijgen van lust. Welke lust precies bedoeld wordt is afhankelijk van de drift die op 

dat moment van kracht is. Beide driften willen tot uitdrukking komen, maar worden 

hierin tegengewerkt door onder andere het Boven-Ik. In het Boven-Ik bevinden zich 

immers waarden en normen die lijnrecht tegenover de driften staan en die kost wat kost 

gehoord willen worden. De machtsstrijd tussen Es en Boven-Ik vindt plaats in het Ik. 

Hier wordt een deel van de driften op aanvaardbare manier gestuurd en geuit. Indien de 

driften echter te sterk verschillen met de waarden en normen die zich in het Boven-Ik 

bevinden, ontstaat er grote spanning. In dit geval treden vanuit het Es verschillende 

afweermechanismen in werking met als doel het machtsconflict en de bijhorende 

spanning weg te werken door het te verbergen voor het bewuste, het Ik (Freud, 1911b). 

 

Indien de conflicten echter te ernstig worden, zorgen deze afweermechanismen niet 

langer voor een aanvaardbare oplossing, maar zorgen zij er enkel voor dat de ware aard 

van het probleem verborgen blijft voor het bewustzijn. Hier komt ook de verdringing, 

die reeds in het hoofdstuk over het onbewuste aan bod kwam, aan de orde. De 

onderdrukking van driften kan echter op verschillende manieren uitdrukking vinden, 

onder andere in wat Freud omschrijft als wensdromen. Hierbij fungeert de droom als 

een wensvervulling, als een tegemoetkoming aan een bepaalde onbewuste drift. Deze 

dromen komen niet enkel bij kinderen, maar ook bij volwassenen voor. Wensdromen 

zijn niet enkel op te vatten als positieve droombeelden, maar bevatten ook agressieve 

                                                           
9
 In Jenseits des Lustprinzips (Freud, 1920g) wordt herhalingsdwang omschreven als het gevoel 

gedwongen te worden om steeds opnieuw dezelfde herinneringen en oude ervaringen te 

beleven, ook al zorgt dit voor onlust.  
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droombeelden. Het onderdrukken van een bepaalde drift zorgt er immers voor dat deze 

drift een andere uitingsvorm zoekt en dus in vervormde wijze aan bod komt. (Freud, 

1900a).  

Ook in de vorm van de grap is de bevrediging van een drift, zowel de levensdrift als de 

doodsdrift, mogelijk. Hierbij wordt de onderdrukking, die vaak veroorzaakt werd door 

sociale en culturele normen, omzeild. Het omzeilen van deze hindernis roept lust op, 

wat een bevrediging van de driften inhoudt (Freud, 1905c). 

 

Vergelijking. 

 

Zowel Nietzsche als Freud geloven dat de driften de drijvende kracht achter de mens 

zijn. Hun visie op deze driften is echter vrij verschillend. De Apollinische kunstdrift van 

Nietzsche deelt enkele overeenkomsten met de levensdrift van Freud. Beide worden 

beschouwd als een drift tot bestaan, een drift tot zelfbehoud. Toch zijn er twee grote 

verschilpunten op te merken: ten eerste hanteren beide driften een andere werkwijze om 

dit bestaan te verkrijgen. Ten tweede is het object van hun lust niet identiek.  

Hetzelfde geldt voor de Dionysische kunstdrift en de doodsdrift. Het volstaat hier te 

zeggen dat beide auteurs bij hun beschrijving van deze driften teruggrijpen naar de 

Griekse traditie. Vooral bij de Dionysische kunstdrift van Nietzsche en de doodsdrift 

van Freud, vinden we een duidelijke verwijzing terug naar de hedonistische traditie die 

voor het eerst uitgewerkt werd bij Epicurus en die verder beschreven werd door 

Aristoteles. Het hedonisme stelt  het individuele najagen van genot voorop, waarbij de 

vervulling van dit genot boven alles staat. Indien het vervullen van het eigen genot het 

belangrijkste is, dan is het de vraag waar de sociale normen en waarden passen binnen 

deze visie. Bovendien is het onzeker of Nietzsches Apollinische of Freuds levensdrift 

hier wel in te plaatsen zijn. Een mogelijke verklaring is de volgende: indien een persoon 

onrecht aandoet aan een andere persoon volgen hier meestal sociale of wettelijke 

repercussies op die het subject onlust aandoen of het genot deels teniet doen. Hierdoor 

is het voor het subject zelf wenselijk deze sociale regels te volgen om op lange termijn 

meer genot te ondervinden (Russel, 1945). Dit vinden we tevens terug in het 

realiteitsprincipe dat door Freud beschreven wordt (Freud, 1950c). 
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Zowel Nietzsche als Freud beschrijven in hun theorieën niet enkel het individu, maar 

ook het maatschappelijke en sociale perspectief. Het grote verschil tussen Nietzsches 

opvatting en Freuds opvatting over de driften ligt echter in het feit dat Freud deze 

driften op een andere wijze dan Nietzsche een plaats geeft op maatschappelijk niveau. 

Nietzsche maakt gebruik van een bredere opvatting, waarbij de driften altijd en overal 

centraal staan, in elk aspect van het leven. In zijn visie zijn de driften binnen het 

individu in dezelfde vorm aanwezig als op maatschappelijk niveau. Daaruit volgt dat 

per tijdsperiode gezien kan worden welke kunstdrift op maatschappelijk niveau de 

overhand had (Nietzsche, 1886). Bij Freud is het minder simpel om de driften dezelfde 

plaats toe te delen op maatschappelijk niveau als op subjectniveau. Op maatschappelijk 

niveau zijn het niet zozeer de driften, maar wel het gemeenschappelijke Ik-Ideaal en de 

identificatie met de maatschappelijke leidersfiguur die van belang zijn (Freud, 1921c). 

 

Daarnaast speelt bij beide auteurs de wil een belangrijke rol wanneer gesproken wordt 

over driften. In Nietzsches volledige oeuvre, maar voornamelijk in zijn boek Jenseits 

von Gut und Böse (1886), wordt de Wil tot Macht teruggevonden als centraal concept 

waarrond het bestaan van de mens als individu en soort draait. Hoewel de wil bij Freud 

minder sterk ter sprake komt, vinden we er toch een verwijzing naar terug in de 

beginperiode van zijn omschrijving en plaatsing van driften. Hier verwijst hij naar de 

wil als afgeleide van de driften (Freud, 1950c). Hoewel hier later niet verder op 

ingegaan wordt, kan dit wel opgevat worden als mogelijke verwijzing naar Nietzsches 

werk betreffende de Wil tot Macht en driften. Dit strookt opnieuw niet met het feit dat 

Freud meermaals vermeldt dat hij Nietzsches werk pas op het einde van zijn carrière is 

beginnen lezen. Toch is het mogelijk dat hij van Nietzsches theorieën had gehoord via 

collega’s of dergelijke (Makari, 2008). 

Aangezien de Wil tot Macht opgevat wordt als een strijd tussen driften die wijst op een 

verdeling van het subject tussen deze verschillende driften, valt hier een derde 

overeenkomst op. De verdeling in het individu is immers ook bij Freud van groot 

belang, daar waar hij spreekt over de Ik-splitsing. Hierbij kan het zijn dat een subject 

tegelijkertijd tegenstrijdige gevoelens of attitudes inneemt (Freud, 1940e). 
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Daarnaast geloven beiden dat de onderdrukking van driften ervoor zorgen dat zij zich 

uiten op vervormde wijze. Bij Nietzsche vinden we dit terug in de altruïstische daden 

die gesteld worden vanuit onderdrukking van de Dionysische drift (Nietzsche, 1887). 

Bij Freud vinden we dit o.a. terug in de wensdromen (Freud, 1900a). Echter, ook op dit 

vlak kunnen we terugwijzen naar de hedonistische traditie die hierboven reeds werd 

besproken. Wegens het najagen van persoonlijk genot op lange termijn worden in 

origine vijandige of agressieve driften omgezet naar sociaal gewaardeerd gedrag 

(Russel, 1945). Een opvallend verschil tussen Nietzsche en Freud is de attitude die zij 

innemen ten opzichte van hun concepten. Nietzsche werkt zijn filosofie uit als een 

aanklacht op maatschappij en moraal, waar Freud eerder poogt de psychische werking 

in kaart te brengen zonder hier noodzakelijk een negatieve connotatie aan vast te haken. 

 

Voor zowel Nietzsche als Freud valt op te merken dat de mythologie een groot belang 

heeft op vlak van driften. Beide steunen op een mythologische ondergrond, niet enkel 

om als voorbeelden te dienen in hun theorieën, maar ook als onderdeel ervan. Dat 

Nietzsche in zijn drifttheorie teruggrijpt naar de mythologie is duidelijk aan de hand van 

zijn gebruikte benamingen voor de driften, zijnde Apollinisch en Dionysisch. Nietzsche 

hecht duidelijk een groot belang aan de mythologische achtergrond van de gebruikte 

terminologie (Nietzsche, 1872). Bij Freud vinden we mythologie op verschillende 

wijzen terug. Ten eerste komt de Griekse mythologie vaak terug als referentiepunt 

tijdens zijn werken, zo verwijst hij bijvoorbeeld in Die Traumdeutung (1900a) naar het 

Oedipusverhaal. Daarnaast is het zo dat hij zijn drifttheorie beschouwt als de 

psychoanalytische mythologie
vii

 (Freud, 1933a). 

Ondanks de toenmalige en huidige vooruitgang in de wetenschap zal de mens nooit in 

staat zijn om alles te weten. Dit is zeker het geval in de psychologie, waar het 

onderzoeksonderwerp het innerlijke leven en het gedrag van mensen inhoudt. Het is nu 

eenmaal zo dat er altijd een bepaald deel van de informatie onbekend zal blijven en gaat 

ontsnappen. Het is hier dat de mythologie zijn intrede maakt. Om deze onbekendheden 

in te vullen, gaat de mens immers mythes bedenken
10

 (Freud, 1933a). 

                                                           
10

Het is dit wat Lacan (1974) in De triomf van de religie ook bevestigd. Waar Freud echter de 

overtuiging aanhoudt dat de religie uiteindelijk zal verdwijnen onder invloed van 
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Moraal 

 

Het concept van de moraal neemt een prominente plaats in binnen de geschriften van 

Nietzsche en is tevens onlosmakelijk verbonden met de psychoanalytische 

theorievorming van Freud. De moraal betreft maatschappelijk wenselijke ideeën en 

handelingen en pretendeert bovendien altijd en overal geldig te zijn. Zowel Nietzsche 

als Freud komen in opstand tegen de toenmalige moraal vanwege de vermeende 

negatieve implicaties, zowel op maatschappelijk als individueel vlak. Nietzsche trekt 

daarbij de klassieke en huidige moraal in vraag en waagt zich aan een beschrijving van 

een alternatief. Dit alternatief zou volgens hem zowel de maatschappij, de cultuur, als 

het individu binnen deze context ten goede zou komen (Nietzsche, 1887). Freud vertrekt 

vanuit soortgelijke premissen, maar richt zich in de uitwerking eerder op een 

gedetailleerde beschrijving van de impact op individueel psychologisch vlak.  

We bespreken eerst Nietzsches visie en vervolgens komen Freuds theorieën aan bod 

komen. Daarna worden de verschilpunten en overeenkomsten tussen beide visies onder 

de loep genomen. 

 

Nietzsche’s idee van de moraal. 

 

Vroege opvattingen. 

Binnen het volledige oeuvre van Nietzsche staat een gestaag groeiende teleurstelling en 

commentaar op de huidige moraal centraal. Hiernaast valt, voornamelijk in 

privégeschriften, ook een toenemende kritiek op de klassieke moraal van de Griekse 

Oudheid op te merken (Nietzsche, 1869-74). In Het zwijgen van de tragedie beschrijft 

Hertmans (2007) hoe Nietzsches opvattingen over de Griekse tragedie als analogie voor 

de klassieke moraal te koppelen zijn aan de huidige erfenis van de Griekse tragedie. 

Hertmans stelt de premisse dat de Griekse tragedie staat voor een specifiek bewustzijn 

van de wereld dat in huidige tijden onmogelijk is geworden. Hoewel onmogelijk, blijft 

de herinnering aan dit antieke bewustzijn bestaan met als gevolg dat deze de vorm 

                                                                                                                                                                          
wetenschappelijke vooruitgang, gelooft Lacan dat religie zal triomferen net door de confrontatie 

met het Reële die teweeggebracht wordt door de vooruitgang in de wetenschap.  
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aanneemt van een constante plaaggeest die wijst op de grenzen van het hedendaagse 

bewustzijn.   

De teleurstelling in zowel de klassieke als huidige moraal richt zich op de wijze waarin 

de moraal de ontwikkelingsmogelijkheden van ‘de enkeling’
11

 beknot, met als gevolg 

een onmogelijkheid om culturele grenzen te verleggen en maatschappelijke vooruitgang 

te bekomen. Waar de ontwikkelingsmogelijkheden van de enkeling niet beknot worden, 

is dit volgens hem te danken aan eerder toevallige gunstige omstandigheden onder 

invloed van een strijd tegen de heersende moraal en dus niet aan de moraal zelf
viii

 

(Nietzsche, 1875-79). 

 

Gedurende turbulente periodes in Nietzsches eigen leven krijgen deze bedenkingen voor 

de eerste maal een prominente plaats in zijn privé geschriften, maar ook hierna blijven 

deze beschouwingen aanwezig als rode draad binnen zowel zijn privé- als gepubliceerde 

geschriften, met als hoofdwerk Zur Genealogie der Moral (Nietzsche, 1887).   

 

Herenmoraal, slavenmoraal en het ‘kwade geweten’. 

Nietzsches historische ontleding van de klassieke en huidige moraal leidt hem ertoe te 

besluiten dat er twee toonaangevende types van moraal terug te vinden zijn; de 

herenmoraal en de slavenmoraal.  Zijn theorie gaat uit van een aantal centrale 

premissen, waaronder de idee dat de prehistorische overgang van losse jager-

verzamelaar stammen tot vaste nederzettingen een gewelddadige was. Hij stelt dat 

binnen deze overgang de eerste kiem van de moraal ligt. De opbouw en verdere 

uitwerking van zijn theorie beschrijft hij uitvoerig in Zur Genealogie der Moral (1887).  

Bovendien verwerpt hij hierin ook beide types van moraal. 

Om Nietzsches verwerping en omschrijving van de heren- en slavenmoraal te begrijpen, 

is eerst een verdere uitweiding over het concept van het ‘kwade geweten’ nodig. Bij de 

overgang van jager-verzamelaar stammen in de wildernis tot vaste nederzettingen – 

volgens Nietzsche onder invloed van een bloedige strijd – ontstond een duidelijk 

onderscheid tussen de hogere en lagere maatschappelijke klasse die voordien niet 

aanwezig was. De hogere klasse ontstond uit de overwinnaars, zij die bij de tocht uit de 

                                                           
11

 Bemerk dat deze term, voornamelijk gehanteerd in zijn persoonlijke geschriften (Nietzsche, 

1875-79),  reeds een preliminaire uitwerking omvat van het Übermensch concept. 
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wildernis de leiding namen en de beslissingen en opdrachten tot het bouwen van 

nederzettingen maakten. Reeds hier ontstaat de herenmoraal die volgens Nietzsche 

tevens nog steeds bestaat. De hogere klasse neemt zichzelf als maatstaf voor alle morele 

oordeel en de herenmoraal kenmerkt zich door attitudes van adellijkheid, assertiviteit en 

trots aan te nemen. Ten gevolge hiervan wordt alles wat niet nuttig, assertief of nobel is 

een ondeugd en bestempeld als slecht en moreel onacceptabel.  Een maatschappelijke 

machtspositie staat bijgevolg rechtstreeks aan de oorsprong van het onderscheid tussen 

goed en slecht. 

De lagere klasse ontstond vanuit de oorspronkelijke volgers, zij die niet de beslissing 

namen om weg te trekken uit de wildernis, maar wel de voordelen inzagen die de 

nederzettingen hun boden.  

Beide maatschappelijke klassen moesten de jachtimpulsen en gewelddadige 

uitlaatkleppen van het leven in de wildernis achterlaten om zich aan de nieuwe 

samenlevingsvorm aan te passen. Hierbij vond de hogere maatschappelijke klasse een 

nieuwe uitlaatklep voor deze strijdlustige impulsen in grote feesten, onderlinge 

competities, oorlogen, en wreedheden ten opzichte van de lagere klasse onder het mom 

van schuldvereffening. Het waren immers de leden van de hoge klasse aan wie de 

nederzettingen en bijhorende voordelen en comfort te danken waren, waardoor de lage 

klasse continu bij hun in schuld staan. Ten gevolge van het continue geweld dat het lage 

volk moest ondergaan, werden ze in een maatschappelijk passieve positie geduwd. De 

vrijheid tot het extern uitdrukken van hun strijdlustige impulsen werd hen hierdoor 

afgenomen waardoor deze impulsen onderdrukt en intern gericht moesten worden. 

Nietzsche spreekt hier van een oorlog tegen de eigen impulsen waarbij de mens lijdt aan 

zichzelf
ix

 en van waaruit het ‘kwade geweten
12

’ ontstaat. Het kwade geweten ontkiemt 

dus binnen de lagere klasse onder invloed van onderdrukkende herenmoraal, maar komt 

zelden tot niet voor binnen de hoge klasse
x
. 

 

                                                           
12

 Vrij vertaald vanuit de term ‘bad conscience’ (Nietzsche, 1887). Er is gekozen voor een 

afwijking van de letterlijke vertaling ‘slechte geweten’ om eventuele verwarring tussen de 

Nietzscheaanse bepaling van de term en de huidige invulling van het begrip te vermijden. Er 

kan echter ook gesproken worden van slechte geweten wanneer het de eerste, intern gerichte 

vorm betreft en kwade geweten wanneer het de tweede, extern gerichte vorm betreft. 
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Het kwade geweten richt zich in eerste instantie op het individu zelf, waarbij het 

individu in aanhoudende strijd leeft met zichzelf. Hoe meer macht de hogere klasse over 

verschillende generaties verkrijgt en hoe groter de kloof tussen beide klassen, hoe meer 

de overwinnende voorouders een helden - tot zelfs een godenstatus toegewezen krijgen 

van hun nakomelingen. Dit beeld van de historische overwinnaar als goddelijkheid werd 

na verloop van tijd ook door de algemene populatie, de lage klasse, overgenomen. 

Hierdoor wordt hun schuld aan deze voorouders onaflosbaar, gezien zij deze niet meer 

bij een groepering of persoon kunnen aflossen, maar plots bij een goddelijkheid in 

schuld staan. Het rechtstreekse gevolg hiervan is een verzwaring van het reeds 

overweldigende kwade geweten. Dit wordt echter te zwaar om te dragen en waar het 

kwade geweten zich in eerste instantie tegen de schuldenaar zelf richtte, richt het zich 

plots op de schuldeisers en dus de hoge klasse. Nietzsche stelt bovendien dat de invloed 

ervan daar niet stopt, maar dat het kwade geweten zich daarna richt op het algemene 

bestaan en tenslotte tegen God zelf. Zodra het kwade geweten extern gericht wordt, 

ontstaat de slavenmoraal. De slavenmoraal vervangt de drie deugden van de 

herenmoraal door nederigheid, medelijden en vergevingsgezindheid. Altruïsme staat op 

de voorgrond en een nieuwe definitie van wat goed is, wordt gevormd door de lagere 

klassen. De slavenmoraal omvat bijgevolg de omkering van de herenmoraal: alles wat 

als goed beschouwt wordt volgens de herenmoraal is slecht volgens de slavenmoraal. 

Doordat de slavenmoraal gehanteerd werd door de algemene populatie overwon deze 

volgens Nietzsche ook deels de herenmoraal. 

  

Hoewel de herenmoraal en slavenmoraal bij eerste inspectie lijnrecht tegenover elkaar 

lijken te staan, zijn ze beter op te vatten als elkaar in stand houdende concepten. Net als 

bij Nietzsches Apollinische en Dionysische basisdriften, zien we dat deze moraliteiten 

niet zonder elkaar kunnen bestaan en dat de aanwezigheid van de ene steeds ook de 

aanwezigheid van de andere impliceert.  

Het negatieve gevolg van de herenmoraal is niet enkel de onderdrukking van de 

enkeling binnen de algemene populatie, maar ook het creëren van een bestaansgrond 

voor de slavenmoraal. De verdere negatieve implicatie van de slavenmoraal is dat deze, 

door het gemiddelde als maatstaf te nemen, de kansen tot maatschappelijke en culturele 

groei beknot. Bovendien stelt zij zich erg negatief op tegenover de bovengemiddelde 
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enkeling, waardoor de kansen van deze enkeling slinken en deze zelfs afgestraft kan 

worden. Op die manier wordt niet enkel de individuele groei tegengehouden, maar ook 

culturele en maatschappelijke vooruitgang een halt toegeroepen. Het altruïsme dat 

centraal staat binnen de slavenmoraal reikt immers enkel de hand naar de onfortuinlijke 

en keert zich tegen al wat een hogere klasse zou kunnen impliceren
xi

 (Nietzsche, 1887). 

Na zich te keren tegen het individu zelf, keert het kwade geweten zich onherroepelijk 

tegen de hogere klasse waardoor de slavenmoraal voorgoed in het leven geroepen 

wordt. Eenmaal de slavenmoraal aan kracht wint en een overwinning behaalt tegenover 

de herenmoraal, richt ze haar pijlen verder. De slavenmoraal gaat strijden tegen het 

bestaan zelf, wat we volgens Nietzsche duidelijk zien in de opruk van het nihilisme
xii

, 

een moraalfilosofische stroming waarbij een of meerdere wezenlijke aspecten van het 

leven ontkend worden. Zelf benoemt hij de moraal als de Wil tot ontkenning van het 

leven (Nietzsche, 1872). Onder het nihilisme rekent hij ook godsdienst. Immers, wie 

gelooft in God en zijn leven leidt in teken van hemel en hel, zoekt zijn heil eigenlijk in 

een ander leven en een andere wereld dan het hier en nu. Religie biedt de slavenmoraal 

bijgevolg een bijna onuitputtelijke voedingsbodem. Echter, zelfs religie is niet 

onaantastbaar en de moderne mens neemt er steeds meer afstand van.  De dood van God 

wil echter niet zeggen dat de Christelijke waarden en hun maatschappelijke druk en 

dwang sterk afgenomen zijn. Deze blijven toonaangevend, zelfs al zijn ze grotendeels 

losgekoppeld van godsdienst
xiii

  (Nietzsche, 1881).  

Uiteindelijk houden de herenmoraal en slavenmoraal elkaar moedeloos in stand en 

werken zo culturele groei en vooruitgang tegen. De moraal is uitgeput en de huidige 

maatschappij is doordrenkt van een levensmoeheid, decadentie en een ‘wil tot 

ontkenning van het leven’
xiv

 (Nietzsche, 1872). Doordat cultuur doordrenkt is van de 

slavenmoraal is ook deze ziek geworden, en hoogstaande cultuur valt eigenlijk niet 

meer te vinden.  Het is hier dat Nietzsche, de filosoof met de hamer, om een kritiek en 

re-evaluatie
13

 van de moraal en bijhorende waarden vraagt om zo de maatschappij van 

de ondergang te behoeden (Nietzsche, 1887)
xv

. 

                                                           
13

 Het idee dat een maatschappij gered kan worden door een nieuwe moraal te introduceren kan 

bevreemding wekken. De vraag is natuurlijk welk statuut aan dit idee gegeven wordt. De 

absolute overtuiging waarmee Nietzsche dit onderwerp brengt kan aantonen dat hier een 

discreet waanidee te herkennen valt. Hierop wordt verder ingegaan in het laatste hoofdstuk.   
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De Übermensch. 

Hoewel in Zur Genealogie der Moral (Niezsche, 1887) een scherpe kritiek geuit wordt 

op de moraal en het kwade geweten, is het van belang erop te wijzen dat aan het einde 

van deze redevoering ook de historische belangen van deze moraal aan bod komen. 

Nietzsche schrijft dat de mens pas vanaf het ontstaan van het kwade geweten en het 

schuldbewustzijn een interessant wezen werd. Het is hier dat de mens, door de interne 

gerichtheid van het kwade geweten, zijn instincten kan beginnen uiten in verschillende 

dimensies en dus autonome keuzes een rol beginnen spelen. Het is ook hier dat het 

concept van schoonheid zijn intrede maakt omdat vergelijking mogelijk wordt. 

Waar alle Wil tot Macht voordien gericht was op externe factoren en overleving in een 

gewelddadige omgeving, kan deze nu ook inwaarts gericht worden. Het inwaarts richten 

van de Wil tot Macht biedt kansen tot zelfkennis, zelfcontrole en voorheen onbekende 

innerlijke rijkdom. Waar voordien de wereld rondom ons het te bestrijden en 

overwinbare gebied was, geldt dit nu voor het innerlijke leven (Nietzsche, 1886). Het is 

deze innerlijke strijd die Nietzsche wil overwinnen en het is hierin dat hij de toekomst 

van de mens, maatschappij en cultuur ziet. De slavenmoraal heeft de mens dus wel iets 

opgeleverd, namelijk een innerlijke diepgang die voordien niet aanwezig is. Om als 

samenleving zowel als individu te groeien moet er nu een re-evaluatie komen van alle 

moraal
xvi

, waarbij deze diepgang behouden blijft (Nietzsche, 1889).  

Een geslaagde hervormde moraliteit op individueel en maatschappelijk vlak zou volgens 

Nietzsche leiden tot de ontwikkeling van de Übermensch (Nietzsche, 1911). De 

Übermensch verlaat de wil tot ontkenning van het leven en beroept zich op zijn sterke 

Wil tot Macht om volmondig ja te zeggen tegen het leven. De Übermensch is een 

scheppend individu die doelen stelt en ondanks alle moeilijkheden doorzet om deze 

doelen te bereiken. Om deze ontwikkeling mogelijk te maken is er nood aan een sterke 

nadruk op cultuur, waaronder de Griekse tragedie en muziek, om een geschikte 

ontwikkelingsgrond te bieden. Daarnaast is er grote nood aan erkenning en aanvaarding 

van het recht van de beste
14

 boven de plicht de zwakkeren te eerbiedigen. De enkeling 

hoort zich niet schuldig te voelen dat hij beter is en de zwakkeren moeten hun afgunst 

                                                           
14

 De sterkste dient hier als culturele eerder dan fysiologische term opgevat te worden. Het is 

niet degene met de meeste lichamelijke macht en kracht, maar eerder het individu met grote 

culturele ontwikkeling, hoge bekwaamheid, en intellectueel inzicht (Nietzsche, 1911). 
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afzweren en zelf ook proberen de hoogst mogelijke doelstellingen na te streven
xvii

. De 

Übermensch kan enkel opstaan vanuit een florerende samenleving met hogere morele 

waarden waarbij ieder via het omarmen van de Wil tot Macht het beste uit zichzelf wil 

halen (Nietzsche, 1889). Dit staat in schril contrast met de foutieve invulling van 

Nietzsches concepten zoals deze door zijn zus de wereld in gestuurd werden en door het 

Nazisme misbruikt werden ter ondersteuning van hun gedachtegoed. Binnen Nietzsches 

filosofie leeft de Übermensch als lichtend voorbeeld, als strijder van culturele en 

maatschappelijke vooruitgang. Dit wil echter niet zeggen dat de Übermensch daarom 

gelukkig zal zijn. Uiteindelijk doet dit persoonlijke geluk er niet toe, zolang de 

Übermensch de maatschappij tot een hoger niveau kan tillen waarbij cultuur floreert en 

ontplooiing en groei mogelijk zijn
xviii

 (Nietzsche, 1869-74).  

 

Freuds idee van de moraal. 

 

Freud bekijkt moraal vanuit de invloed die deze op het individuele welzijn uitoefent. Hij 

beschouwt omgevings- en sociale omstandigheden, en in het bijzonder de opgelegde 

moraal als belangrijkste invloeden op de ontwikkeling van neurosen. Indien infantiele 

seksuele prikkeling zich kan voordoen zonder dat hierbij een oordeel wordt geveld door 

omgeving, zouden de onderdrukking en verdringing ten gevolge hiervan niet eens 

plaatsvinden
xix

.Deze uitspraak wordt later echter genuanceerd, aangezien hij erop wijst 

dat de moraal slechts een van vele mogelijke afweermotieven betreft
xx

. De moraal is dus 

niet de enige factor die van invloed is, maar blijft doorheen Freuds theorie wel een 

centrale plaats behouden (Freud, 1985c). 

 

Het morele masochisme. 

In Totem en taboe (Freud, 1912-13a) stelt Freud de hypothese dat religie, moraal en 

socialiteit allen hun ontstaansgrond vinden in het vadercomplex. Het slechte geweten 

ten opzichte van de dode stamvader is het eerste stadium in de ontwikkeling van het 

moreel oordeel en omvat voornamelijk het schuldgevoel. Aan dit slechte geweten werd 

al snel een gevoel van socialiteit toegevoegd. Deze term wijst op sociale gevoelens 

zoals onder andere altruïsme die in eerste instantie ontstaan zijn vanuit de noodzaak om 

rivaliteit onder de jongere generaties te temperen en te boven te komen en zo een 
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nieuwe vadermoord te vermijden. Vanuit het leren omgaan en beheersen, kortom het 

overwinnen van het Oedipus-complex, groeit een verdere toevoeging aan de toenmalige 

moraal. Naast schuldgevoel en socialiteit omvat deze nu ook de internalisatie van 

autoriteit. Ook religie vindt in het overwinnen van het Oedipus-complex zijn 

ontstaansbeginselen. De moraal is dus ontstaan als noodzaak voor het algemeen 

maatschappelijke welzijn in een veranderende wereld met veranderende 

samenlevingsvormen. 

De overwinning van het Oedipus-complex hield ook de deseksualisering van het 

concept in. Zodra echter het morele masochisme ten tonele verschijnt, wordt de moraal 

opnieuw geseksualiseerd (Freud, 1924c).  

Het concept van het masochisme kreeg reeds zeer vroeg een plaats binnen Freuds 

geschriften. Het begrip werd eerst beschreven als een specifieke vorm van sadisme. Na 

zijn theoretische constructie van de doodsdrift, voegt hij een tweede vorm van 

masochisme toe, namelijk het primair masochisme. Dit ontstaat onder invloed van de 

strijd tussen het Es en het Ik, waarbij een onbewust schuldgevoel ontstaat (Freud, 

1923b). Dit primair masochisme leidt tot twee afgeleide vormen, namelijk het feminien 

masochisme en het morele masochisme. Het morele masochisme heeft, zoals 

beschreven in Het masochisme als economisch probleem (Freud, 1924c) een 

versoepelde band met seksualiteit omdat de gebondenheid aan een geliefd individu 

hierbij wegvalt. Door het opheffen van deze restrictie is er geen object meer waarop het 

individu zich richt, maar wordt het lijden zelf het centrale object, waardoor het ook door 

allerlei onpersoonlijke omstandigheden veroorzaakt kan worden. Hierdoor zien we een 

eigenlijke terugkeer van de gedeseksualiseerde moraal naar het geseksualiseerde 

Oedipus-complex, zij het dan met het lijden als object. De belangrijkste winst vanuit het 

morele masochisme is de bevrediging van het onbewuste schuldgevoel in de vorm van 

morele boetedoening en het lijden. Freud stelt op basis hiervan voor om bij deze 

individuen daarom niet langer te spreken over een onbewust schuldgevoel, maar over 

strafbehoefte (Freud, 1924c).  

 

Invloed op het individu. 

Freud omschrijft in Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit (Freud, 

1905d) de aanleg van een kind als polymorf pervers waarbij er nog geen sprake is van 



39 
 

schaamte, schuld of moraal. Deze worden pas later geïntroduceerd door de groeiende 

directe en indirecte druk tot normalisering doorheen de opvoeding. Onder invloed van 

deze opvoeding worden op jonge leeftijd krachtige verdringingsmechanismen van 

bepaalde driften opgebouwd en versterkt. Gevoelens van schaamte, schuld en walging 

handhaven onder druk van de deels geïnternaliseerde moraal deze verdringingen (Freud, 

1910a). De verdringing van deze driften is echter een groot offer voor het individu, 

waarbij de grotendeels maatschappelijke voordelen vaak niet opwegen tegen de 

individueel en maatschappelijk schadelijke gevolgen hiervan. Laat duidelijk zijn dat 

Freud deze verdringing, en in breder opzicht de moraal, als niet meer dan sociale angst 

bestempelt. Bijgevolg is de moraal ook zeer kneedbaar en kan het concept geen vaste 

invulling krijgen. De moraal staat dus ook los van wat op zich goed is, maar wordt 

bepaald door wat als maatschappelijk wenselijk wordt aanschouwd. Aangezien het 

geweten grotendeels bepaald wordt door deze moraal is ook het geweten zeer gevoelig 

aan de sociale wenselijkheid en dus kneedbaar (Freud, 1915b). De veranderlijke inhoud 

van de moraal heeft als bijkomend gevolg dat het mogelijk is zich hiertegen uit te 

spreken. Freud bespreekt in De grap en haar relatie met het onbewuste (1905c) kort het 

belang hiervan
xxi

.  

 

De moraal en de verdringing keren zich uiteindelijk tegen het individu.  

Een eerste vorm hiervan is terug te vinden in het concept van het Boven-Ik, dat in het 

hoofdstuk over driften reeds uitvoerig aan bod gekomen is. Freud beschouwt het Es als 

volledig amoreel, zonder waardeoordeel of moraal. Het Ik tracht dan weer moreel te zijn 

en zich te spiegelen aan het Boven-Ik. Het Boven-Ik kan echter onder invloed van de 

onderdrukkende moraal net hypermoreel worden en daardoor uiteindelijk zich even 

wreed opstellen als het Es (Freud, 1923b). Hoe sterker de verdringing inwerkt op 

agressieve driften, hoe sterker de agressieve, hypermorele neiging van het Boven-Ik 

zich kan vormen ten opzichte van het Ik. Er is dus sprake van een duidelijke 

verschuiving van extern gerichte agressiviteit naar intern gerichte agressiviteit, met een 

resem aan mogelijke psychologische problematieken als gevolg. Reeds in De 

droomduiding (Freud, 1900a) wees Freud erop dat dwangneurose tewerkgesteld wordt 



40 
 

door een overdreven moraal en hysterie net ontstaat vanuit een minder sterk 

ontwikkelde moraal
15

.     

Een tweede manier waarop de moraal zich wreekt op het individu, is door de inperking 

van de eigen capaciteiten. Door specifieke, door de moraal als negatief bestempelde, 

driften te verdringen zal een individu bepaalde handelingen niet uitvoeren of bepaalde 

gedachten of ideeën niet uitspreken (Freud, 1908d). Hierin zien we opnieuw duidelijk 

terug hoe de moraal terug te voeren valt naar sociale angst. Het is immers door de angst 

afgekeurd te worden door de maatschappij, inclusief de mensen die het dichtst bij ons 

staan, dat de mens zich buigt naar de wensen van de aangeleerde moraal. Wat door de 

moraal wordt omschreven als goed hoeft daarom niet noodzakelijk goed of bevorderlijk 

te zijn vanuit het standpunt van zowel individuele als maatschappelijke vooruitgang en 

cultuurgroei
xxii

. Het belang van het onderliggende motief voor een gedrag of handeling 

is volgens Freud evenzeer van belang als de uitkomst van de daad zelf. De morele 

beschouwing, waarbij enkel uitkomst centraal staat, kan dus zonder twijfel een 

negatieve terugslag hebben op het individu met goede motieven. Immers, een goed 

motief staat niet steeds garant voor een goede uitkomst (1915b). 

 

De moraal heeft niet enkel een onderdrukkende en negatieve impact op het individu, 

maar ook op de vooruitgang van cultuur en de maatschappij. Door de negatieve 

gevolgen die de moraal en de bijhorende verdringing en onderdrukking van driften bij 

het individu teweegbrengt, is het niet onlogisch aan te nemen dat de cultuur hier ook 

onder zal lijden. Het individu wordt beperkt in zijn eigen capaciteiten, waardoor deze 

zijn steentje niet of minder kan bijdragen om een culturele groei te bekomen. In De 

‘culturele’ seksuele moraal en de moderne nervositeit stelt Freud (1908d) bovendien dat 

de stagnering of zelfs achteruitgang van maatschappij en cultuur bewerkstelligt wordt 

door de cultureel bepaalde seksuele moraal. Deze seksuele moraal zorgt via individuele 

onderdrukking en het opleggen van sterkere morele regels voor een onderdrukking van 

                                                           
15

 Gezien de negatieve implicaties van het verdringingsmechanisme reeds beschreven zijn in een 

eerder hoofdstuk en het ons te ver zou leiden om in detail elke door Freud neergeschreven vorm 

van psychopathologie te bespreken, wordt in het bestek van deze scriptie hier niet verder op in 

gegaan. Laat het voldoende zijn te stellen dat Freud doorheen zijn werk steeds opnieuw wijst 

naar de opgelegde en aangeleerde moraal als bron van individuele en maatschappelijke wrevel. 
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de hoger ontwikkelden
xxiii

. Hierdoor gaan hoger ontwikkelde samenlevingsgroepen 

minder sterk in aantal groeien dan lager ontwikkelde samenlevingsgroepen waardoor 

hun stem ten voordele van culturele groei minder gehoord wordt (1908d).  

 

Vergelijking. 

 

Om een vergelijking te maken tussen Nietzsche en Freud is het belangrijk om te starten 

bij hun respectievelijke ontstaansverhalen van de moraal. Beiden grijpen in hun 

constructie hiervan terug naar de Oudheid en er is duidelijk sprake van een gedeelde 

interesse voor de geschiedenis en het ontstaan van de moraal. Voor beide vindt de 

moraal zijn geboorte in de periode waarin de mens de overgang maakte naar een nieuwe 

samenlevingsvorm met grotere groepen individuen in meer georganiseerde vestigingen. 

Steeds staat er een niet-inlosbare schuld tegenover figuren van praktisch goddelijke 

status centraal, waarrond een moraal wordt opgebouwd. Bij Nietzsche spreken we hier 

over de leidersfiguren die het voortouw namen bij de tocht uit de wildernis en de 

opbouw van nederzettingen (Nietzsche, 1887). Bij Freud beschouwen we de dode 

stamvader (Freud, 1912-13a). Deze geciviliseerde, culturele moraal ontstaat volgens 

beide heren dus als een internalisatie van schuld ten opzichte van een welbepaalde 

autoriteit, beschouwd als noodzakelijke ontwikkeling voor het algemeen 

maatschappelijk welzijn in een veranderende wereld met veranderende 

samenlevingsvormen (Freud, 1930a; Nietzsche, 1887). Ook de negatieve gevolgen van 

deze moraal worden door zowel Nietzsche als Freud uitvoerig beschreven en lijken 

inhoudelijk sterk op elkaar. Zo schrijft Nietzsche over het kwade geweten dat zich in 

eerste instantie op het individu zelf richt (Nietzsche, 1887). Bij Freud vinden we dit 

terug in de boetedoening die de drijvende kracht vormt binnen het moreel masochisme 

(Freud, 1924c). Het moreel masochisme zoals beschreven door Freud en het kwade 

geweten
xxiv

 zoals beschreven door Nietzsche kennen een gelijksoortig ontstaan en 

bovendien ook een gelijksoortige ontwikkeling: driften waarop men voordien vrij kon 

ageren moeten verdrongen worden onder invloed van de moraal met beknotting van 

individuele mogelijkheden ten gevolg. De moraal wordt in het licht van de negatieve 

implicaties bovendien door beide auteurs als een belemmering voor culturele groei 
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beschouwd net doordat ze de sterkste individuen in de samenleving tegenhoudt om hun 

volle potentieel te bereiken.  

Het is ook met betrekking tot de moraal dat Nietzsche de Wil tot ontkenning van het 

leven postuleert als belangrijkste tegenwerkende kracht voor de Wil tot Macht 

(Nietzsche, 1872). Het is immers de Wil tot ontkenning van het leven die alle driften 

van het individu ontkent en onderdrukt om zo de hele levensdynamiek die teweeg 

gebracht wordt door de Wil tot Macht lam te leggen. Deze Wil tot ontkenning van het 

leven is voor hem bijna synoniem voor de moraal en ziet hij terugkomen in elk aspect 

van het leven, met een nadruk op nihilistische denk- en levenswijzen. Deze specifieke 

dichotomie heeft een sterke inhoudelijke overeenkomst met wat Freud benoemt als Eros 

en Thanatos (Freud, 1920g), concepten die reeds uitvoerig besproken onder voorgaande 

hoofdstuk betreffende driften.  

 

In Freud’s “bad conscience”: the case of Nietzsche’s genealogy (2002) haalt Greer een 

aantal elementen in de briefwisseling tussen Freud en Fliess aan die een sterke 

theoretische en inhoudelijke verbondenheid tussen de concepten van Freud en Nietzsche 

aantoont op enkele zeer specifieke punten. Hoewel deze gelijkenissen reeds door 

inhoudelijke inspectie duidelijk naar boven komen, zijn er in het jaar 1897 alleen al drie 

duidelijke referenties naar Nietzsche te vinden in de brieven van Freud aan Fliess. Deze 

referenties duiden op een intieme kennis van de filosofieën van Nietzsche, terwijl Freud 

toch steeds opnieuw aangaf Nietzsche pas te hebben gelezen na zijn uitwerking van de 

psychoanalytische theorie.  

De eerste referentie kan gevonden worden in een brief daterend van 31 mei 1897 waarin 

Freud een uiteenzetting maakt over schuld en cultuur en daarbij aansluitend een 

definiëring van ‘Heiligkeit’ noteert en vermelding van de ‘Ubermensch’ maakt
xxv

. 

Verder nog schreef Freud eerder die maand in een brief naar Fliess over zijn eerste 

uitwerkingen van het concept sublimatie en repressie, wat tevens centraal stond in de 

ontstaansgeschiedenis van de moraal zoals beschreven door Nietzsche. Als laatste lijkt 

de beeldspraak gebruikt in Nietzsches Zur Genealogie der Moral (1887) zeer sterk op 

Freuds gebruikte beeldspraak in een brief naar Fliess waarbij hij het concept van 

verdringing uitwerkt. 
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Met betrekking tot de moraal lijkt het er intussen sterk op dat de gelijkaardige theorieën 

van Freud en Nietzsche niet enkel te wijten zijn aan de verwante ideeën en onderwerpen 

die binnen intellectuele groepen besproken werden, maar dat Freud wel degelijk op de 

hoogte was van Nietzsches geschriften en hieruit ook verregaande inspiratie putte voor 

de uitwerking van zijn eigen theorieën.  

 

Waarin Nietzsche en Freud wel verschillen ten opzichte van hun ideeën over de moraal 

is voornamelijk de richting die zij hier zelf mee uitgaan. Nietzsche legt zijn nadruk op 

maatschappelijke groei en maatschappelijk geluk boven het geluk van zelfs de 

Übermensch. Hij pleit voor een volledige omkering van de moraal, waarbij het geluk 

van het individu onbelangrijk is in het zicht van maatschappelijke en culturele groei. 

Onbelangrijk, doch niet vergeten, want volgens Nietzsche zal het persoonlijk geluk 

groeien zodra ieder individu een sterke Wil tot Macht ontwikkelt en daardoor zijn 

steentje bijdraagt aan de maatschappij. Het einddoel is echter een maatschappij en 

cultuur van hoog niveau. Freud legt de nadruk net op het individueel geluk, met een 

gezonde maatschappij en moraal als voedingsbodem voor deze persoonlijke groei.  

 

Het voornaamste verschil ligt in de subjectieve waarde die beiden aan hun theorieën 

geven en de verhouding tot hun theorie. Waar Freud voornamelijk beschrijvend te werk 

gaat en hypothetische constructen uitwerkt met betrekking tot wat hij als de negatieve 

invloed van moraal beschouwt, om zo te pogen individuele en maatschappelijke 

problemen te doorgronden, gaat Nietzsche een stap verder.  

Niet enkel beweert Nietzsche de invloeden van moraal volledig in beeld te brengen, hij 

beweert ook de oplossing in handen te hebben voor het nakende verval van de 

mensheid. Dit verval is voor hem tevens geen hypothetisch construct van de toekomst, 

maar een onbetwistbaar proces dat al lang bezig is. Hierin valt mogelijks een waanidee 

terug te vinden binnen Nietzsches denkwijze, wat verder besproken zal worden in het 

laatste hoofdstuk van deze thesis. Ook binnen Nietzsches filosofie van het zijn en de 

schijn kan een discreet waanidee gelezen worden. We bespreken daarom eerst het 

concept van de droom en het belang hiervan voor zowel Nietzsche als Freud en gaan 

vervolgens over tot de casusbespreking.  
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De droom 

 

Nietzsche’s filosofie over het zijn en de schijn. 

 

Belangrijk om te weten is dat in Nietzsches tijd de droom beschouwd werd als een 

symbolisatie van onbewuste en instinctieve krachten waarin het leven zich aan ons 

voorstelt zoals het in werkelijkheid is, onbegrensd door de kaders van een controlerend 

bewustzijn. Bovendien was men zich er toen al van bewust dat de grens tussen realiteit 

en schijn niet altijd zo makkelijk te trekken valt (Ellenberger, 1981). Het is vanuit deze 

reeds gekende en algemeen aanvaarde theorieën over dromen en illusies dat Nietzsche 

zijn theorieën en concepten verder uitwerkt. 

 

De Apollinische droom en de Dionysische roes. 

Zoals eerder besproken in het hoofdstuk omtrent driften beschouwt Nietzsche het 

Dionysische als de ondergrond van het menselijke bestaan die zowel voor genot als pijn 

en lijden zorgt. De Apollinische drift zorgt hierin voor structuur door een ideaalbeeld 

aan te bieden, een illusie die grenzen oplegt aan de mate waarin het Dionysische kan 

doordringen in het bewustzijn en tot uiting kan komen. (Nietzsche 1886).  

In Die Geburt der Tragödie (1872) begint Nietzsche zijn uiteenzetting door het 

Apollinische en Dionysische als natuurlijke kunstmachten te beschrijven waarbij de ene 

zijn uitdrukking vindt in de beeldende wereld van dromen en de andere zijn uitdrukking 

vindt in de extatische wereld van de roes. De koppeling tussen het Apollinische en de 

droom wordt gelegd op basis van de droom als metafoor voor het rustgevende en orde 

scheppende element: de droom als schone schijn. Deze Apollinische schone schijn 

schept een vals beeld van de werkelijkheid, gebruikmakend van bepaalde illusies en 

aannames over de wereld met als enige doel het bestaan van de mens leefbaar te maken. 

Kort gezegd leven we volgens Nietzsche dus niet in de wereld zoals hij is, maar in de 

wereld zoals wij hem waarnemen vanuit de Apollinisch opgebouwde structuur. Deze 

structuur ontstaat vanuit onze eigen behoeftes en noden en van daaruit construeren we 

begrippen en bouwen zo een kennis op. Deze kennis heeft volgens Nietzsche geen vaste 

waarde als dusdanig, maar is slechts een instrument dat de mens toelaat om 

systematisch de wereld te ordenen en structureren om zo verdere rede mogelijk te 
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maken. De werkelijkheid zoals wij die kennen is dus a priori vervormd, 

overeenstemmend met menselijke noden en behoeften. Er is geen onderscheid tussen 

schijn en zijn, aangezien de schijn het enige is wat we kennen. Deze Apollinische 

schijnwereld is voor de mens van elementaire noodzaak om te kunnen overleven. De 

echte werkelijkheid is volgens Nietzsche immers een chaos van onophoudelijke 

verandering die voor de mens onvatbaar is. Het overzichtelijker maken hiervan is dus 

een noodzaak. Dit proces is op zich niet problematisch. Wat wel voor problemen zorgt, 

is als de mens vergeet dat de werkelijkheid die hem aangeboden wordt inherent een 

vereenvoudiging is van de echte werkelijkheid.  

De Dionysische drift poogt immers een opening te bieden naar de werkelijkheid zoals 

hij is: chaotisch en oneindig veranderlijk. Nietzsche stelt dat het Dionysische zijn 

uitdrukking vindt in de wereld van de extatische roes. Deze extatische roes is tegelijk 

zowel een geluk, een onuitputtelijke vreugde, als een klacht en een steeds terugkerend 

lijden. De Dionysische roes toont de mens immers niet alleen de werkelijkheid los van 

de Apollinische machten, maar bewijst ook des te meer het bestaan van deze 

Apollinische machten. Het toont de mens de onverhulde, onbewuste, diepere lagen van 

het menselijk bestaan en maakt de mens op deze manier ook bewust van de 

onbereikbaarheid hiervan en de noodzaak aan de Apollinische schone schijn om enige 

zin aan het leven te geven. Immers, als de mens blootgesteld zou worden aan de 

onverhulde werkelijkheid, zou het leven geen waarde meer voor hem hebben omdat het 

volledig betekenisloos blijkt in het licht van de continu veranderende wereld
xxvi

. 

 

Het belang van kunst en cultuur. 

In het beschouwen van, en denken over de wereld, schrijft de mens de wereld een 

stabiliteit toe aan de hand van de Apollinische rede en logica. Op dezelfde wijze schrijft 

de mens ook zichzelf een plaats en functie toe in deze wereld (Nietzsche, 1885). Kennis 

is hierbij geen vaste waarheid, maar een instrument dat een kunstmatige theoretische 

brug legt tussen het denken over de werkelijkheid en de echte, chaotische werkelijkheid. 

Doordat onze kennis en onze waarheden gebaseerd zijn op een kunstmatig beeld van de 

werkelijkheid is het niet moeilijk te begrijpen dat de mens op bepaalde ogenblikken ook 

op de grenzen van deze kunstmatige werkelijkheid zal botsen. Door het ontstaan van de 
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rede en logica stelt de mens zich immers ook centraal in de wereld waardoor hij zichzelf 

automatisch buiten de echte werkelijkheid plaatst (Nietzsche, 1872).  

Het is hier dat het belang van kunst en cultuur van onschatbare waarde is om een hand 

te reiken naar de echte werkelijkheid.  Het is immers de kunst die de belangrijkste link 

legt tussen de werkelijkheid zoals wij ze kennen en de werkelijkheid zoals ze echt is. De 

kunst voegt niet alleen toe aan de theoretische brug tussen beiden door de mens kennis 

aan te bieden, maar voegt ook een gevoelsmatige brug toe. Kunst moet volgens 

Nietzsche immers de chaos en steeds veranderlijke krachten van de werkelijkheid 

uitbeelden. De rauwe tragische kunst ontstaat door de schokkende confrontatie met deze 

echte werkelijkheid. Het is ook hierin dat de echte kracht en het grote belang van kunst 

en cultuur ligt volgens Nietzsche: alleen als er een plaats in de maatschappij is om 

dergelijke kunst en cultuur de kans te bieden te groeien en de hoogste gelijkenis tot de 

echte werkelijkheid te bereiken, kan de mens groeien. Het is tevens enkel op deze wijze 

dat de Übermensch ruimte kan krijgen om zich te ontwikkelen en op te staan 

(Nietzsche, 1887). 

De schoonheid binnen de kunst behoort echter tot het Apollinische, en betreft enkel de 

hoogste vorm van schone schijn. De kunstenaar kan het Apollinische niet missen, maar 

wordt uiteindelijk steeds opnieuw gestuwd door de chaotische en scheppende 

Dionysische kunstmacht (Nietzsche, 1872). 

 

Freuds droomtheorie. 

 

In De Droomduiding (1900a) beschrijft Freud de droomanalyse als een uitstekend 

hulpmiddel in de behandeling van een cliënt. In dit boek stelt hij dat dromen steeds 

verklaarbaar zijn, veel zeggen over de dromer en bovendien ook bijzonder nuttig 

kunnen zijn. Dromen zijn volgens Freud immers een niet-bedreigende voorstelling van 

het onbewuste waarbij de inhoud van het Es zich aan de dromer presenteert in de vorm 

van symbolen, zonder de censuur die normaliter opgelegd wordt door het Ik. Hoewel 

sommige van deze symbolen een universele betekenis hebben, is de ware betekenis van 

een symbool enkel te begrijpen vanuit de blik van de dromer zelf.  

Centraal binnen deze theorie staat dat binnen elke droom een latente en manifeste 

inhoud aanwezig is. Het semicoherente verhaal dat overblijft na de droom kan 
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beschouwd worden als de manifeste inhoud, de inhoud die aan de oppervlakte aanwezig 

is. De droomarbeid omschrijft dan het proces waarbij de latente inhoud wordt omgezet 

in manifeste. De latente inhoud is echter moeilijker te achterhalen en veronderstelt een 

zelfanalyse of beter nog, een analyse met behulp van een psychiater. De droomduiding 

omschrijft het proces waarbij uit de manifeste inhoud de latente inhoud wordt afgeleid. 

Het is hieruit dat Freud de vrije associatie als methode ontwikkelde om de latente 

inhoud uit de manifest aanwezige droombeelden af te leiden. 

 

Vergelijking. 

 

Betreffende het onderwerp van de droom is het niet simpel om een vergelijking te 

maken tussen Freud en Nietzsche. Dit omdat beide zich op erg verschillende aspecten 

van de theorie rond dromen richten. 

Nietzsche richt zich op de grote filosofische levensvragen en op de bespreking van de 

illusie van het leven zelf. Freud waagt zich niet aan deze vraagstukken, maar richt zich 

op de betekenis en het nut van dromen voor de dromer zelf. De uitkomsten van de 

ontwikkeling van deze theorie is eigenlijk van grotere waarde dan de theorie zelf. Freud 

bekeek de droomanalyse zelf immers ook enkel als een nuttig hulpmiddel voor de 

analyticus. Een belangrijk gevolg van de droomtheorie is de ontwikkeling van de vrije 

associatie als analysemethode. Een aantal belangrijke concepten, bijvoorbeeld 

verdichting en verschuiving, werden in het kader van de droomanalyse uitgediept om 

later een centrale plaats in te nemen binnen de psychoanalytische theorie (Freud, 

1900a). 

 

Wat echter wel duidelijk wordt is dat zowel Nietzsche als Freud geen baanbrekende 

ideeën lanceerden toen ze spraken over het onbewuste dat zich toont aan het individu 

tijdens de droom. Het was immers reeds toen algemeen aanvaard dat dromen de 

onbewuste en instinctieve krachten van het leven en de werkelijkheid weergaven in de 

vorm van een patroon van symbolen (Ellenberger, 1981). Beiden hebben hun concepten 

en theorieën omtrent dromen ontwikkeld en uitgewerkt vanuit deze welbekende ideeën. 
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Deel 2: Nietzsche geanalyseerd 

 

Drie januari, 1889: de Italiaanse politie treft de 44-jarige Friedrich Nietzsche 

bewusteloos aan op het Piazza Carlo Alberto. Omstanders verklaren dat ze Nietzsche 

het plein hadden zien oversteken richting een paard dat door zijn handelaar geslagen 

werd. Eenmaal daar aangekomen wierp hij zijn armen om de nek van het paard ter 

bescherming, waarna hij plots het bewustzijn verloor en neerviel (Safranski, 2000). Na 

een korte periode in een psychiatrische instelling in Jena waar hij de diagnose van 

neurodegeneratieve syfilis krijgt, wordt Nietzsche door zijn moeder naar huis gebracht. 

Hier zullen zijn moeder en zus Elisabeth de zorg voor hem, maar ook voor zijn literaire 

werken en brieven, op zich nemen. Na de dood van zijn moeder wordt de onstabiele en 

deels invalide Nietzsche door zijn zus naar Weimar verplaatst, waar hij in het jaar 1900 

sterft. De diagnose van neurodegeneratieve syfilis werd voornamelijk gesteld op basis 

van Nietzsches eigen admissie van deze ziekte en zijn duidelijk verstoorde mentale staat 

(Kaufmann, 1975). Deze persoonlijke ‘admissie’ is ten beste twijfelachtig. Het feit dat 

Nietzsche de diagnose niet verwierp wil immers niet zeggen dat hij ze bevestigde, zeker 

gezien zijn fysieke en mentale staat ten tijde van de diagnosestelling. Bovendien werden 

medische tegen-indicaties voor deze diagnose lange tijd genegeerd, voldeed Nietzsches 

uiterlijke ziektebeeld niet aan de toen gekende uitingsvormen van neurodegeneratieve 

syfilis en werden niet gerelateerde medische problemen aangehaald om de diagnose 

toch te staven. Het lijkt erop dat Nietzsche de diagnose gekregen heeft ondanks en dus 

niet dankzij de beschikbare medische en klinische gegevens (Sax, 2003). 

 

Het is mijn hypothese dat Nietzsches psychische problematiek niet het gevolg was van 

een verregaand stadium van syfilis, maar dat in zijn gepubliceerde en persoonlijke 

geschriften reeds veel eerder tekenen te vinden zijn van wat men na Lacan een 

‘psychose ordinaire
16

’ is gaan noemen (Miller, 2004) die dan uiteindelijk geleid heeft tot 

                                                           
16

 De term psychose ordinaire wijst op de niet-gedeclencheerde psychose, waarbij het creëren 

van een singuliere oplossing centraal staat. Het verschil met de psychose extra-ordinaire of de 

gedeclencheerde psychose ligt in het ontbreken van manifest psychotische verschijnselen. Het 

verschil met de neurose is het duidelijk ontbreken van een gedeelde, conventionele taal en het 

geloof hierin. 



49 
 

schizofrenie. Hieronder bespreken we kort de theoretische kern en concepten; daarna 

bespreken we de argumenten voor en tegen onze interpretatie van Nietzsches 

declenchering.  

 

De forclusie van de Naam van de Vader staat volgens Lacan centraal binnen de 

psychose en ook binnen de casus Nietzsche draait alles rond deze fundamentele 

betekenaar. De psychose declencheert volgens Lacan op het ogenblik dat er een appèl 

gedaan wordt op de ontbrekende betekenaar van de symbolische vader. In reactie hierop 

zal het psychotische subject pogen een vervangende constructie op te bouwen (Lacan, 

1981). Indien deze vervangende constructie (nog) niet uitgebouwd wordt, wordt het 

subject geconfronteerd met het massieve van de eigen aandrift waarbij het genot het 

hele lichaam overspoelt en het subject geconfronteerd wordt met de verbrokkeling van 

het lichaamsbeeld, aangezien het niet betekend werd door de fallus in het imaginaire. 

Concreet en met betrekking tot de taal wil dit zeggen dat het psychotisch subject niet 

over de luxe beschikt van een gedeelde, conventionele taal. Hierdoor moet een 

privéoplossing gecreëerd worden (Vanheule, 2011).  

Door een lacaniaans psychoanalytische blik te werpen op Nietzsches leven en 

geschriften poog ik te staven dat bij Nietzsche niet enkel sprake is van een forclusie van 

de Naam van de Vader, maar dat tevens verschillende pogingen tot de opbouw van een 

vervangende constructie op te merken zijn. Op deze wijze valt Nietzsches leven ook 

onder te verdelen in logische periodes die steeds samenhangen met een veranderende 

invulling van de ontbrekende Naam van de Vader en waanvormingen. 

 

De jonge schrijver 

 

Over zijn eerste levensjaren werd Nietzsche zwijgzamer naarmate hij ouder werd, dit 

omdat hij steeds meer begon te twijfelen aan de authenticiteit van zijn herinneringen
17

. 

Gekende feiten zijn dat Nietzsche op vierjarige leeftijd zijn vader verloor, waardoor het 

                                                                                                                                                                          
 

17
 Aangezien hij niet kon inschatten of zijn herinneringen echt waren, of slechts een ingebeeld 

gevolg van het herhaald aanhoren van verhalen over zichzelf door familieleden, sprak hij liever 

zo weinig mogelijk over deze periode (Nietzsche, 1858-1868). 
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gezin zijn hoge status verloor en in een financieel onstabiele situatie terechtkomt. Een 

jaar later sterft ook zijn jongere broer waarna de moeder haar strikt protestantse 

opvoeding verder verstrengde (Safranski, 2000). Al van jonge leeftijd begon Nietzsche 

eerst kortgedichten en later autobiografieën te schrijven waarin hij telkens opnieuw zijn 

leven poogde te ordenen en structureren. Vaak geschreven vanuit het oogpunt van een 

oude man, poogde hij zichzelf een substantiële plaats in de geschiedenis te geven en te 

analyseren hoe het kwam dat hij was wie hij was. In zijn eerste biografische poging 

schreef hij over de vroege ontdekking van een aantal kerneigenschappen bij zichzelf, 

voornamelijk een rust binnen zichzelf, gepaard gaand met een grote passie en 

hartstochtelijkheid die van tijd tot tijd tot uitbarsten kon komen. Tevens plaatste hij zijn 

vader op een onwrikbaar voetstuk en beschreef hij een voorspellende droom over de 

dood van zijn broer alvorens de gebeurtenis zich had voorgedaan (Nietzsche, 1858-

1868). In de basisschool kreeg de jonge Nietzsche de bijnaam ‘de kleine dominee’ 

omwille van zijn vrome, stijve houding en letterlijke aanvaarding en toepassing van 

schoolregels. Vrienden maken lag moeilijk voor hem en de zeldzame keren dat hij zich 

engageerde in spel met andere kinderen, haalde hij zijn voornaamste plezier uit het 

nauwgezet neerschrijven van het verloop hiervan (Safranski, 2000). Ook in zijn 

jeugdige biografieën verwees hij naar voordien uitgeschreven logboeken over zijn 

sociale interacties. Hij vermeldde deze logboeken bij te houden met het oog op het 

latere belang van deze gegevens en hield vast aan het rotsvaste geloof later een persoon 

van groot belang te worden (Nietzsche, 1858-1868).  

Gezien het subject volgens Lacan (1981) effect is van de taal is het opvallend hoezeer 

Nietzsche reeds op jonge leeftijd door de taal geteisterd werd. Waar de symbolische 

structuur ontbrak, bood het letterlijk neerschrijven van alle gebeurtenissen de kans tot 

een imaginaire verwerking waardoor een vervangende structuur  opgebouwd kon 

worden. De problematische verhouding tot zichzelf stond hier centraal, samen met de 

vraag naar zijn positie in relatie tot anderen, waaronder zowel zijn gezin als 

leeftijdsgenoten vielen. De jonge Nietzsche werd beschouwd als buitenstaander en 

voelde dit zelf ook zo aan. Dit kan reeds wijzen op het ontbreken van de conventionele 

code en gedeelde taal, als gevolg van de forclusie van de Naam-van-de-Vader, wat zorgt 

voor een fundamenteel onvermogen om zichzelf een zekere positie te geven in relatie 

tot anderen. Zelf verklaarde hij dit fundamenteel gevoel van niet thuishoren door 
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zichzelf een grootse toekomst toe te schrijven. Dit idee blijft gedurende zijn hele leven 

een voorgrondpositie innemen en kan teken zijn van een beginnende waanmetafoor
18

.  

De idee van een grootse toekomst biedt Nietzsche een ankerpunt op basis waarvan hij 

zichzelf een rol kan toeschrijven. En schrijven was dan ook wat hij onvermoeibaar deed. 

De handeling van het schrijven kan mogelijks beschouwd worden als een reële 

suppletie, waarbij een stabilisatie in het hier en nu bekomen wordt door het massale en 

intrusieve van het teveel aan jouissance bijna letterlijk met woorden toe te dekken. Het 

schrijven dekt dit teveel enkel af in het hier en nu en dient dus te blijven voortduren om 

zijn effect te behouden. Gevolg is de onophoudelijke stroom aan gedichten, 

autobiografieën en andere beschrijvingen. Zoals Safranski (2000) opmerkt: ‘Het 

immense dat zich aan de jonge Nietzsche het eerst opdringt is het eigen leven.’ (p. 15).  

 

In 1864 begon Nietzsche aan zijn academische carrière als student theologie, waarbij 

het schrijven onophoudelijk bleef doorgaan. Ook hier stond hij bekend als vreemde 

eend in de bijt. In zijn zevende autobiografische poging beschreef Nietzsche hoe hij 

onvrijwillig meegenomen werd naar een bordeel door medestudenten (Nietzsche, 1858-

1868). De anekdote was niet meer dan dat, een korte anekdote waarin hij zijn 

moeilijkheden uitdrukte om deze gebeurtenis te vatten. Opnieuw zorgt het ontbreken 

van een gedeelde conventie voor een ondermijning van de subjectieve ontwikkeling. De 

confrontatie met het enigma van het verlangen van de ander kan niet genavigeerd 

worden. Dit is mogelijk zowel van toepassing op de problematische inschrijving van 

zichzelf in zijn sociale relaties, als op de verhouding ten opzichte van de vrouw en 

seksualiteit. 

 

In Bonn begon Nietzsche colleges te volgen bij Friedrich Ritschl, door wie hij 

gefascineerd raakte. Zelf beschreef Nietzsche deze fascinatie als een vastgeklonkenheid. 

Wanneer Ritschl een leerstoel aangeboden kreeg in Leipzig, stapte Nietzsche tot groot 

                                                           
18

 Binnen de psychose staat tevens een fundamenteel ongeloof centraal in de S2, die van de 

Ander komt. De mogelijke gevolgen van dit ongeloof betreffen de melancholie en de manie. Bij 

beiden bestaat de Ander niet. In de melancholie is het gevolg hiervan dat ook het subject niets 

is. In de manie is het gevolg dat het ego door het niet bestaan van de Ander in zijn narcisme 

wordt versterkt (Miller, 1993).  
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ongenoegen van zijn directe omgeving over van theologie naar filologie om zo zijn 

vereerde leraar te kunnen volgen waarbij hij bovendien prompt roken en drinken 

afzwoer. Het onophoudelijke schrijfwerk dat hij verrichte groeide uit tot een dagelijks 

continu noteren van zijn doen en laten (Nietzsche, 1858-1868). Het was ook Ritschl die 

in 1869 Nietzsche voorbracht aan de universiteit van Basel, op basis waarvan Nietzsche 

een leerstoel aangeboden kreeg (Safranski, 2000). 

Ritschl leek de rol van vaderfiguur over te nemen ten opzichte van Nietzsche. Waar de 

structuur van de Naam-van-de-Vader niet aanwezig is, gaat Nietzsche het woord van 

Ritschl als plaatsvervangend structuurelement installeren, waardoor een imaginaire 

identificatie ontstaat waarbij hij tot op de letter de woorden van Ritschl poogde na te 

leven. Centraal binnen deze imaginaire identificatie of als-of identificatie (Deutsch, 

1942) staat de rigiditeit en volledige overname. Hij gooide zijn volledige leven om met 

als doel deze structuur te kunnen behouden, als poging mee in de gedeelde conventie te 

stappen.  

 

Het duo Wagner – Nietzsche 

 

Via een gemeenschappelijke kennis ontmoette Nietzsche in 1868 Richard Wagner voor 

de eerste maal. Nietzsche was reeds een tijd op zoek naar een gelegenheid om filologie 

en muziek met elkaar te combineren toen Wagner voorstelde dat hij met de Griekse 

tragedie de gelegenheid reeds binnen handbereik had. Deze commentaar van Wagner 

bood Nietzsche een houvast die hem toeliet het autobiografisch schrijven achter zich te 

laten en zich prompt te richten op het schrijven, maar ook spreken, over de Griekse 

tragedie (Safranski, 2000). In zijn privénota’s schreef Nietzsche over de 

ontoereikendheid van de geschreven en gesproken taal die nooit alles kan vatten wat 

gevat dient te worden. Hij beschreef hoe muziek de taal overstijgt, of op zijn minst toch 

de Duitse taal die voor Nietzsche zijn betekenis begon te verliezen (Nietzsche, 1869-

1874). Wagner spoorde Nietzsche aan een omvattend werk te schrijven, waarop 

Nietzsche begon aan ‘De dionysische wereldbeschouwing’. Het is ook dan dat 

Nietzsche enkele weken als hospitaalsoldaat aan het werk ging, wat op hem een grote 

indruk achterliet. De beelden van gewonden en doden achtervolgden hem en tot 

maanden erna leed hij aan slapeloosheid. Bovendien liep hij tijdens zijn krijgsdienst 
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dysenterie en difterie op wat zijn reeds moeizame gezondheid verder deed 

verslechteren.  

Nietzsche werd overweldigd door het massale en intrusieve van het teveel aan 

jouissance waarbij de slapeloosheid en verzwakte gezondheid niet enkel het gevolg 

waren van opgelopen ziekten. De lichamelijke symptomen kunnen beschouwd worden 

als uitdrukkingen van de onmogelijkheid om wat reëel ervaren wordt te symboliseren. 

Hierop volgde een poging om het reële van de lichamelijke aandrang defensief te 

bewerken via een symbolisatiepoging. Nietzsche stortte zich bijna dwangmatig op het 

schrijven, wat leidde tot de publicatie van Die Geburt der Tragödie aus dem Geiste der 

Musik. Wagner reageerde laaiend enthousiast, Ritschl niet. Na het negatieve oordeel van 

Ritschl gooide Nietzsche opnieuw zijn leven om. Hij liet zijn filologische roeping achter 

zich, voelde zich ongemakkelijk op zijn leerstoel en werd ziek. Hij richtte zich tot 

Wagner en samen werkten ze verder aan de mythe als gecondenseerd wereldbeeld 

(Safranski, 2000).  

Opvallend is het duale karakter van de verhouding ten opzichte van Ritschl. De 

imaginaire identificatie werd verbroken zodra Ritschl zich afkeurend uitliet over 

Nietzsches geschriften. Ritschl verbrak de rol van garanderende Ander en werd 

gelanceerd als kwaadwillige, almachtige Ander die het op Nietzsche gemunt heeft met 

totale aliënatie als gevolg. De privéoplossing van de imaginaire identificatie bleek niet 

te werken, met als gevolg een complete overspoeling door het immense en intrusieve 

van het reële, wat zich opnieuw uitte in lichamelijke symptomen.  

 

Nietzsche verdiepte zich meer in de mythe van Dionysus en Apollo en poogde samen 

met Wagner de mythe te doen herleven en indien dit niet mogelijk bleek, nieuwe 

mythes te scheppen. Ze zetten zich beiden in om de cultuur te verrijken, waar deze tot 

dan toe steeds meer afbrokkelde en verdween volgens Nietzsche. Wagner was de eerste 

persoon die zich achter Nietzsches beginnende wereldfilosofie schaart. Doorheen de 

jaren versterkte de samenwerking tussen beiden. Met Wagner geloofde Nietzsche dat de 

kunst kon terugkeren naar haar oorsprong, het muziekspel als dionysisch wereldspel. 

Tegelijkertijd werkte hij zijn filosofie over het Dionysische en Apollinische verder uit, 

waarbij ook zijn dagdagelijkse redenering steeds meer binnen deze begripsvormen 

begon plaats te vinden. In zijn privégeschriften klaagde hij de kleinburgerlijkheid en het 
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verval van de kunst aan, samenhangend met een verheerlijking van Wagners 

muziekdrama en Wagner als persoon (Nietzsche, 1869-1874).  

Waar het gevoel een belangrijk iemand te zullen worden beschouwd kon worden als 

potentieel beginnende waanmetafoor, lijkt deze waanmetafoor steeds verder uitgebouwd 

te worden. Binnen zijn filosofie, die hij met een absolute zekerheid benadert, komen 

steeds meer neologismen (de Übermensch, Wil tot Macht, slavenmoraal, het 

Dionysische, …) voor die hij ook in zijn dagelijkse spreken en schrijven begon toe te 

passen. Niet in het minste de bespreking van het Dionysische en termen zoals de Wil tot 

Macht kunnen opgevat worden als het benoemen van ervaringsaspecten die vanwege de 

forclusie van de Naam-van-de-Vader niet in conventionele wijze benoemd kunnen 

worden. Wagner leek intussen de voorbeeldrol van Ritschl overgenomen te hebben en 

een nieuwe imaginaire of ‘als-of’ identificatie kreeg vorm. Een volledige overname van 

levensstijl, zonder enige vorm van kritische, subjectieve bedenking en rigiditeit staan 

hierin centraal. Deze imaginaire compensatie bood Nietzsche een betekenaar die 

antwoordt op existentiële vragen.  

Ondertussen viel Nietzsches blik op de wereld rondom hem en wat hij zag was de 

verzwakking van kunst en cultuur en de teloorgang van de maatschappij. Wagner leek 

in dit idee mee te stappen en gaf aan de verantwoordelijkheid te willen nemen kunst en 

cultuur nieuw leven in te blazen. 

De combinatie van een deels imaginaire identificatie, een suppletie door het schrijven 

en het uitbouwen van een waanmetafoor, zorgt uiteindelijk voor de installatie van het 

duo Nietzsche-Wagner als stabilisatiepoging. Beiden staan garant voor elkaar, hechtten 

(zij het tijdelijk) geloof in hetzelfde wereldbeeld en teloorgang van de maatschappij en 

dragen zo de gedeelde garantie voor de anderen. Voor Nietzsche blijft de zwaarte 

draaglijk omdat hij niet alleen de garantie moest bieden voor de anderen, maar samen 

met Wagner de wereld kon dragen. 

 

In 1874 was het ook Wagner die – na enkele brieven waarin Nietzsche klaagde over 

aanhoudende gezondheidsperikelen – Nietzsche aanraadde te trouwen (Safranski, 2000). 

Prompt begon Nietzsche, zonder een specifieke vrouw in gedachten, met zijn zus 

Elisabeth en kennissen te spreken over zijn trouwplannen. In zijn privégeschriften werd 

hier met geen woord over gerept, maar ontfermde hij zich opnieuw over de 
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problematiek van de taal. Hij betwistte de logica van de taal en stelde zich van hieruit 

ook de vraag of het zijn en de taal niet wezenlijk van elkaar verschillen. Daaruit 

voortvloeiend schreef hij de vraag neer hoe de werkelijkheid zich zou tonen als de mens 

het geloof in de taal laat vallen (Nietzsche, 1875-1879). Plots en overhaast deed 

Nietzsche een huwelijksaanzoek aan Mathilde Trampedach in het voorjaar van 1876. Zij 

wees zijn huwelijksaanzoek af (Safranski, 2000). Ook deze gebeurtenis noteerde 

Nietzsche niet in zijn privégeschriften.  

Drie elementen vallen hierbij op. Ten eerste de rigiditeit en absoluutheid waarmee de 

imaginaire identificatie met Wagner plaatsvond. Ten tweede de fundamentele 

moeilijkheid om de intenties van anderen te begrijpen en het gebrek aan een 

conventionele, gedeelde taal om het vraagstuk van het verlangen van de ander te 

navigeren. Dit zowel met betrekking tot zijn positie in relatie tot liefde en seksualiteit en 

zijn verhouding ten opzichte van zichzelf. Ten derde en hierbij aansluitend botst 

Nietzsche op het reële door de plotse confrontatie met deze vraagstukken. Gevolg is een 

gerichtheid op het onhoudbare schrijven, waarbij Nietzsche de confronterende 

gebeurtenissen stellig ontwijkt, maar zich in de plaats hiervan net richt op het 

onderliggende probleem. Dit is niet de eerste, noch de laatste keer dat Nietzsche zich 

vragen stelde rond het gebruik van taal en de vinger leek te leggen op een elementair 

element: het ontbreken van een conventionele taal. Hieruit valt een breuk in de 

metonymie op, een radicale breuk in het discours waarbij Nietzsche het onbenoembare 

gevoel van perplexiteit aanbrengt door te schrijven over het letterlijk onbenoembare en 

onuitspreekbare dat de taal niet kan vatten. 

 

De breuk met Wagner en Lou Salomé: melancholie 

 

In augustus 1876 brak Nietzsche met Wagner. Reeds het jaar hiervoor moest hij steeds 

vaker geplande bezoekjes naar Wagner afzeggen wegens lichamelijke symptomen. 

Tijdens het Bayreuth festival was Nietzsche teleurgesteld door het aanwezige publiek en 

de banaliteit van de voorstellingen. Wagner echter genoot van de hem toebedeelde 

aandacht en zag Nietzsche niet staan. Waar Nietzsche de mythevorming als een 

esthetisch spel beschouwde dat in dienst staat van de levenskunst en van absoluut 

belang is voor het behouden van cultuur en kunst, bleek dat Wagner er niet datzelfde 

idee op na te houden. Wagner leek te gaan voor een mytheproductie die in dienst staat 
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van zijn eigen persoon en validerend voor zijn eigen kunst, zonder verder in dienst te 

staan van de levenskunst die Nietzsche zo hartstochtelijk nastreefde. In Ecce homo 

(1889) beschreef Nietzsche jaren later dat hij daar hevig onder geleden had en zich 

getroost had  met de vriendschap van een jonge dame die met bewondering zijn essay 

over Wagner gelezen had. 

Op de grens van de breuk hielde de imaginaire identificatie nog sterk genoeg stand in 

die vorm dat ook Nietzsche zich door een adorerende fan liet welbevinden. Wat echter 

centraal stond is de leegte achter dit contact. Hierop volgde vrij meteen de absolute 

afwijzing van Wagner, waar net zoals bij Ritschl de dualiteit en het alles-of-niets 

karakter van deze verhouding opvalt.  

In zijn privé geschriften uit 1875 stelde Nietzsche (1875-1879) dat het onmogelijk is 

jezelf in een bewuste illusie in te liegen zonder je intellectuele rechtschapenheid te 

beschadigen. Hierin valt de verwerping van Wagner tussen de regels te lezen. Nietzsche 

leek korte tijd weg te zinken in de naweeën van deze breuk. Hij vermagerde enorm, 

vertoonde vele lichamelijke klachten en in zijn privé geschriften is er een duidelijke 

negatieve inclinatie waarbij hij zichzelf afstrafte voor zijn foutieve geloof in Wagner en 

wanhopig op zoek leek naar een nieuwe levensrichting. Twee jaar lang verwaarloosde 

hij zichzelf, hij was te ziek om colleges te geven en uiteindelijk volgde een volledige 

lichamelijke instorting in 1879 die hem dwong zijn leerstoel op te geven. Ondanks al dit 

bleef hij doorwerken aan Menselijk, al te menselijk, dat uiteindelijk gepubliceerd raakte 

(Safranski, 2000). 

Door de breuk met Wagner werd de supplerende werking van deze coalitie opgeheven. 

Nietzsche werd overweldigd door een immense, destructieve kracht die van binnenuit 

komt. De brutale confrontatie met de forclusie laat een gevoel van fundamentele 

wanhoop na waarbij zelfs de taal geen grip meer heeft op realiteit en lichaam. Door de 

separatie werd Nietzsche bijna tot een levende dode gereduceerd, waarbij enkel de 

leegte overblijft. De grenzeloze schuldwaan, typerend voor de psychotische melancholie 

lijkt zich te manifesteren. Nietzsche neemt de schuld van de teloorgang van de wereld 

op zich en de bijhorende totale afstraffing.  

 

Toch leek, in 1880, Nietzsches leven een nieuwe wending te nemen, opnieuw door de 

toedekkende kracht van het onophoudelijke schrijven. Hij publiceerde op korte tijd 
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zowel Morgenrood als De Vrolijke Wetenschap en bleef nooit langer dan enkele 

maanden op dezelfde plek.  De taal an sich stond opnieuw centraal binnen zijn 

privégeschriften en hij beschreef hoe hij met lichamelijke symptomen op de taal 

reageert. De mislukte symbolisatiepoging werpt hem terug van het Symbolische in de 

leegte waarbij de lichamelijke symptomen uitdrukkingen vormen voor de 

onmogelijkheid om wat reëel ervaren wordt te symboliseren. 

Nietzsche zocht een nieuwe stijl die hem en anderen tot beweging kon aanzetten, hij 

zocht letterlijk naar een nieuwe taalvorm om het onuitspreekbare toe te dekken. In deze 

periode sprak hij ook over de kernsplijting van het individu, waarbij moraal centraal 

staat en de fundamentele menselijke verhouding een zelfverhouding werd. Hij ontdekte, 

verwierp en verdiepte zich in verschillende aspecten van de moraalfilosofie (Nietzsche, 

1880-1882). 

 

Paul Rée, een van Nietzsches weinige goede vrienden, leerde in 1882 Lou Salomé 

kennen en stelt Nietzsche direct voor haar te ontmoeten. In april leerde Nietzsche haar 

kennen en al snel daarna vroeg hij haar ten huwelijk. Ze wees hem af, waarna hij in 

Zürich een tweede huwelijksaanzoek deed dat ze opnieuw afwees. De verhouding 

tussen deze drie personen leek op zijn minst gezegd verwarrend. Rée was betoverd door 

Salomé, had Nietzsche hiervan op de hoogte gebracht en wou hen daarom ook aan 

elkaar voorstellen. Nietzsches toegeschreven positie tussen de twee geliefden leek hem 

totaal te ontgaan en het zal ook niet verbazen dat de vrienden eind 1882 van elkaar 

begonnen te vervreemden. Nietzsche werd hierdoor radeloos, wanhopig en wist niet wat 

hij van Salomé moest denken. Opnieuw viel het zorgvuldig opgebouwde systeem uit 

elkaar en was Nietzsche zijn houvast kwijt (Safranski, 2000). 

In de brieven die hij op het eind van de vriendschap aan Lou Salomé en Paul Rée 

schreef, vroeg hij hun zich niet slecht te voelen omwille van zijn gekwetste trots of 

moest hij ten gevolge van zulk een gedachtes zijn eigen leven willen nemen. Hij schreef 

bovendien een grote dosis opium genomen te hebben, waardoor hij helderder kon 

nadenken dan tevoren. Ook zijn vriend Overbeck kreeg in deze periode een brief van 

Nietzsche, waarin hij klaagde over zijn eenzaamheid, zijn insomnia, het gevoel dat al 

zijn kennissen jaloers op hem waren en het slechte beeld dat zijn familie over hem zou 

verspreiden (Nietzsche, 1882-1884). 
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Ten gevolge van de forclusie van de Naam-van-de-Vader wordt subjectieve 

ontwikkeling ondermijnd waardoor Nietzsche steeds opnieuw geconfronteerd werd met 

het onvermogen de intenties van anderen te begrijpen en zijn eigen positie in relatie tot 

anderen te vinden en verzekeren. Er is sprake van een disconnectie met de realiteit in 

zoverre dat de liefdesrelatie die Nietzsche fantaseert tussen hem en Salomé, nooit 

bestaan heeft. Hij werd hier opnieuw geconfronteerd met het ontbreken van een 

conventionele, gedeelde taal, een typerende problematiek binnen de psychose en 

psychose ordinaire. Opnieuw is er sprake van een topografische regressie waarbij het 

wegvallen van de ingenomen positie in het symbolische register zorgt voor een terugval 

binnen het imaginaire register. Tekenen hiervan zijn de in brieven beschreven kwelling, 

insomnia en andere lichamelijke symptomen. Het gebrek aan talige organisatie heeft als 

gevolg een sociale isolatie. Opnieuw zien we tekenen van een psychotische 

melancholie. Gezien de Ander niet bestaat, bestaat ook het subject niet. De leegte is 

allesomvattend.  

 

Redder van de mensheid: megalomanie 

 

In Nietzsches denkwereld vielen, ondanks of net dankzij de continue confrontaties met 

het reële, steeds meer stukjes op hun gerechtigde plaats binnen de uitwerking van zijn 

moraalfilosofie en dit stemde hem hoopvol. Hij omschreef het individuele leven als 

onvolledig subjectief, omhuld in onwetendheid en illusies (Nietzsche, 1880-1882). In 

1883 schreef hij in sneltempo het eerste deel van Aldus sprak Zarathustra. Als in 

februari hem het nieuws bereikte dat Wagner gestorven was, nam Nietzsche kort 

afscheid van zijn familie om het nieuws op zichzelf te kunnen verwerken. Zijn toon 

werd scherper, zijn aanklacht op mens, moraal en maatschappij werd hartstochtelijker 

en meermaals uitte hij de mening dat de wereld een dwaling geworden was
19
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 De observatie dat de wereld een dwaling geworden was wijst op een externe lezing van wat 

hij intern niet kon plaatsen. Net als de melancholische beleving van de ondergang van de 

wereld, toont het zich buiten hem gezien hij het intern niet kon duiden. Freud stelt dat dit 

precies het kenmerk is van de psychotische declenchering, wanneer hij zegt: “Het was niet juist 

te zeggen dat de innerlijk onderdrukte gewaarwording naar buiten wordt geprojecteerd; wij 

begrijpen veeleer dat wat innerlijk geëlimineerd was, van buiten terugkeert” (Freud, 1911c: 

399). 
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(Nietzsche, 1882-1884). Nietzsche klaagde tevens over het gebrek aan passend 

gezelschap met wie hij over de toekomst van de mensen kon nadenken (Safranski, 

2000). Hij schreef dat zijn omgeving steeds meer met verstomming geslagen werd door 

hem en tevens bemerkte hij dat hij overal met blikken vol respect
20

 werd bejegend. 

Ondanks periodes van lichamelijke zwakte en ziekte, bleef Nietzsche zeker dat hij de 

enige is die de mensen kan helpen. De kritiek en re-evaluatie van de moraal was nodig, 

gerechtvaardigd en volgens Nietzsche de enige kans om de maatschappij en de mensen 

te redden van de teloorgang  (Nietzsche, 1885-1887).  In het najaar van 1888 voelde hij 

zich gezonder dan ooit, herlas hij zijn eigen boeken en werd hij meermaals door zijn 

hospita betrapt terwijl hij (al dan niet naakt) door de kamer danste (Safranski, 2000). 

Bij gebrek aan een lotgenoot om de teloorgang van de maatschappij en de mensen te 

bespreken ging Nietzsche zichzelf als garant voor de Ander plaatsen. De melancholie 

maakte plaats voor de megalomanie en de creatie van de waanmetafoor nam de plaats in 

van het compenserende mechanisme. Hij legde de re-evaluatie van de moraal in eigen 

handen en geloofde steevast dat de mens ten onder zou gaan indien deze er niet kwam. 

Nietzsche wachtte op de Übermensch en wou de mens op de goede weg zetten; hij wou 

de weg vrijmaken voor de komst van de Übermensch. Hij had hoop op nieuw leven 

voor de mensheid en schreef hierover volop. Hij wou de mens een leidraad bieden om 

zo de teloorgang van kunst en cultuur af te wenden en begon aan zijn meesterwerk over 

de Wil tot Macht. Vanuit het ontbreken van de betekenaar van de Naam-van-de-Vader 

ontwikkelde Nietzsche een privésysteem waarbij hij zichzelf tot deze betekenaar 

verhief. Hij nam de uitzonderingspositie in van wat Lacan l’Un noemt (Lacan, 1971-

1972)), stond zelf garant voor de Ander en nam de verantwoordelijkheid voor mens, 

maatschappij en cultuur op zijn schouders. Hij wierp zichzelf dus naar voren als redder 

van de mensheid, een duidelijk megalomaan idee. Tegelijkertijd lijkt het erop dat hij de 

komst van de Übermensch steeds opnieuw voor zich uit schoof, de toekomst in. Dit 

                                                                                                                                                                          
 
20

 Het centraal stellen van de blik van de ander houdt eveneens een argument voor de 

psychotische declenchering in. Het toont zich niet in de woorden, Nietzsche kon de intentie van 

de Ander in de blik lezen. Daarbovenop is de Ander met verstomming geslagen en kan niet 

spreken. Wat zich eerst in de Ander reveleert, zij het de dwaling of in dit geval de stilte, valt 

uiteindelijk op Nietzsche. 
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mogelijks omwille van zijn onwilligheid de positie van l’Un af te staan, komend uit het 

onwrikbare geloof dat hij de redder van de mens is. De Übermensch werd door 

Nietzsche eerder benaderd als een bestaande entiteit dan als een filosofisch concept. 

Zijn schrijven wees nergens op een onzekerheid of twijfel, Nietzsche had een 

onwrikbaar, zelfs rigide geloof gevonden in zijn eigen filosofieën. Bijgevolg kan zijn 

filosofie beschouwd worden als een opgebouwd waansysteem. Door zichzelf als garant 

voor de Ander te plaatsen, nam Nietzsche in se de verantwoordelijkheid voor de wereld 

op zich. Hoewel dit in de eerste plaats zorgde voor een euforisch gevoel, ging hij vrij 

snel ten onder gaan aan het gewicht dat hij op zijn eigen schouders geladen had. 

 

Melancholie en declenchering 

 

Enkele dagen voor de noodlottige scene met het geslagen paard, stopte Nietzsche plots 

met het neerschrijven van zijn filosofische gedachten. Zijn zelfuitgeroepen meesterwerk 

over de Wil tot Macht legde hij naast zich neer en in zijn laatste lucide dagen hield hij 

zich bezig met het schrijven van verschillende verwarde brieven aan zijn weinige 

vrienden. Hierin uitte hij zijn diep trieste geloof in de nutteloosheid van de mens en een 

diep wantrouwen ten opzichte van zichzelf als redder van de mensheid (Nietzsche, 

1887-1889). Zijn laatste brieven ondertekende hij niet langer steeds met zijn eigennaam, 

maar met ‘Dionysus’ of ‘De gekruisigde’ (Kaufmann, 1974). Tegelijkertijd met de 

verwarde, zelfs waanzinnige laatste brieven, schreef Nietzsche naar zijn drukkerij een 

lucide en intelligent geformuleerde briefkaart met enkele verbeteringen in de tekst voor 

Nietzsche contra Wagner (Nietzsche, 1887-1889). Nietzsche leek te bezwijken onder de 

druk om steeds opnieuw de garantie voor de Ander te moeten bieden. Hij wist dat hij de 

enige was die de mens kon helpen terug op de goede weg te geraken, maar tegelijkertijd 

twijfelde hij eraan of het nog wel de moeite waard was.  

 

Uiteindelijk voldoet zijn privéstructurering niet langer en wordt Nietzsche 

geconfronteerd met het massieve van de aandrift en het ontbreken van een betekenaar 

om dit massieve toe te dekken. Gevolg is een complete zenuwinzinking op het Piazzo 

Carlo Alberto, op drie januari 1889. Het verhaal gaat dat Nietzsche zijn armen ter 

bescherming rond de nek van een geslagen paard wierp en daarna het bewustzijn 

verloor. Hier kan - en wordt vaak - de betekenis aangehangen dat Nietzsche niet langer 
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de slechtheid van ‘de goede mens’ kon aanzien (Safranski, 2000). De eerste dagen na 

deze inzinking viel Nietzsche niet lucide te noemen, maar toch schreef hij enkele 

brieven. Ondertussen staan deze brieven bekend als de ‘waanzin-briefjes’. Als reactie 

daarop werd Nietzsche eerst naar de psychiatrische kliniek van Bazel gebracht, waarna 

hij overgebracht werd naar de psychiatrische kliniek van Jena om dan vanaf mei naar 

huis gebracht te worden. Eenmaal thuis zal Nietzsche door zijn moeder en daarna door 

zijn zus verzorgd worden (Nietzsche, 1887-1889). 

Deze inzinking komt Nietzsche nooit meer te boven. Na verschillende succesvolle – zij 

het voor korte periodes – ontwikkelingen van een privaat systeem om het massieve van 

de jouissance af te dekken, lukte het hem niet meer nog een verder systeem op te 

bouwen. Zelfs het schrijven lukte hem niet meer. Nietzsche, die in al zijn levensjaren 

geen dag onbeschreven liet voorbijgaan, kon geen woorden meer op papier zetten. Als 

we de laatste notities en brieven van Nietzsche beschouwen, valt op hoe hij zich steeds 

vaker vragen begon te stellen bij de redding van de mensheid. Immers, is de mens het 

wel waard om gered te worden als hij zich steeds opnieuw in oorlogen stort en niet leert 

van zijn fouten. Nietzsche schreef vlak voor zijn declenchering nog in zijn persoonlijke 

nota’s dat hij geen toeschouwer meer wou zijn van wat zich in de wereld afspeelt 

(Nietzsche, 1887-1889). Nietzsche sterft uiteindelijk op 25 augustus 1900 (Safranski, 

2000). 

Nietzsche werd verzwolgen door het gat van de forclusie. Het falen van de 

waanmetafoor en voorgaande oplossingspogingen had als gevolg dat niets nog een 

beschermende boord kon vormen waardoor Nietzsche in de leegte viel
21

. De opbaring 

van het enigma van het doel van het leven in het licht van de dood en de positie in het 

leven onthult opnieuw het reële aan Nietzsche. Waar de verscheidene imaginaire 

identificaties niet voldeden en de suppletie van het schrijven niet voldeed, faalt nu ook 

de waanmetafoor. Er is een breuk in de metonymie en een absolute radicale breuk in het 

discours. De ondertekening van de brieven met de term ‘Dionysus’ of ‘De gekruisigde’ 

toont hoe Nietzsche wegzinkt in de jouissance, het immense dat van binnenuit komt. Er 

is geen kader meer waarin het subject zich kan betekenen. Er is geen betekenaar 

                                                           
21

 Wat dit geval tevens aantoont is hoe het onuitstaanbare narcisme van sommige psychotici net 

datgene is wat hen in leven houdt. Zonder hun megalomanie krijg je de totale melancholie, 

waarbij het subject tot een absoluut niets gereduceerd wordt. 
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voorhanden om de confrontatie met de forclusie te duiden en ten gevolge hiervan is ook 

geen verdere constructie mogelijk. Het enige wat overblijft is een diepe 

woordeloosheid. 

 

Gezien de levensloop van Nietzsche, de grote omwentelingen gericht op het toedekken 

van het massieve van de eigen aandrift, de duidelijke sociale disconnectie en bij tijden 

disconnectie van de realiteit, stel ik dat Nietzsche gedurende zijn hele leven leed aan 

psychose ordinaire. Er zijn verschillende kleine declencheringen geweest telkens een 

bepaalde privéconstructie onvoldoende leek, maar tot 1889 slaagde Nietzsche er steeds 

in een nieuwe constructie op te bouwen en zich opnieuw ergens aan vast te haken. 

Doorheen de jaren echter kwam in zijn filosofieën en privénota’s steeds duidelijker naar 

voren dat hij niet sprak over ideeën en hypothesen, maar dat zijn woord de waarheid 

was voor hem. De Übermensch, de kwaadaardige ‘goede mens’ en de teloorgang van de 

mensheid vormden een elementair deel van Nietzsches leefwereld waarbij het 

theoretisch aspect verviel en vervangen werd door een rigide geloof. In relatie tot zijn 

fysieke gezondheid vallen de lichamelijke en libidinale symptomen op te vatten als een 

stabilisatiepoging binnen het imaginaire, telkens een confrontatie met het reële 

onmogelijk te symboliseren viel. Verdere argumentatie hiervoor is te vinden in het feit 

dat de klachten telkens versterkten in momenten van onrust en confrontatie met het 

enigma van het reële, maar afnamen indien een nieuwe symbolisatiepoging 

geïnstalleerd werd. Het lijkt dat Nietzsche uiteindelijk niet de lichamelijke zelfmoord 

heeft gepleegd waar hij in zijn brieven zo vaak op alludeerde, maar opgeslokt werd in 

de Dionysische, duistere ondergrond van het leven. 
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Lijst van citaten 

                                                           
i “Every profound spirit needs a mask; nay, more, around every profound spirit there 

continually grows a mask, owing to the constantly false, that is to say, superficial 

interpretation of every word he utters, every step he takes, every sign of life he 

manifests.” (Nietzsche, 1886: 22). 

 
ii “Tegelijkertijd mag van dat fundament van alle bestaan, de Dionysische ondergrond 

van het leven, maar precies zoveel tot het bewustzijn van het menselijk individu 

doordringen als door het Apollinisch vermogen tot idealiseren onschadelijk gemaakt 

kan worden […].” (Nietzsche, 1886: 148). 

 
iii  “De ontwikkeling van hysterische stoornissen heeft echter vaak een soort van 

incubatie- of beter latentietijd nodig, gedurende welke de aanleiding in het onbewuste 

blijft doorwerken.” (Freud, 1888b: 58). 

 
iv “Heel zijn [Apollo] (M.D.C.) bestaan met al zijn schoonheid en matiging berustte op 

een verborgen ondergrond van leed en kennis, die hem juist door dat Dionysische 

geopenbaard werd. En wat bleek? Apollo kon niet zonder Dionysus leven!” (Nietzsche, 

1872: 36). 

 
v  “Accordingly, I do not believe that an ‘impulse to knowledge’ is the father of 

philosophy; but that another impulse, here as elsewhere has only made use of 

knowledge (and mistaken knowledge!) as an instrument.” (Nietzsche, 1886: 12). 

 
vi “Daarmee ontstaat binnen het systeem de aandrift die alle psychische activiteit voedt. 

Wij kennen deze macht als de wil, het derivaat van de driften.” (Freud, 1950c: 343). 

 
vii “De driftenleer is om zo te zeggen onze mythologie. De driften zijn iets mythisch, 

groots in hun onbepaaldheid. Wij kunnen ze in ons werk geen moment negeren, en 

tegelijk zijn wij er nooit zeker van dat wij ze scherp zien.” (Freud, 1933a: 157) 

 
viii  “Mij interesseert alleen de verhouding tussen het volk en de opvoeding van de 

enkeling: en voor de ontwikkeling van de enkeling vind je bij de Grieken stellig een 

aantal uiterst gunstige voorwaarden, zij het niet vanwege de goedheid van het volk, 
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maar vanwege de strijd van de kwade aandriften. Je kunt door vindingrijkheid het grote 

individu nog heel anders en hoger opvoeden dan tot op heden door toeval is gebeurd. 

Daar heb ik mijn hoop op gevestigd: teelt van de betekenisvolle mensen.” (Nietzsche, 

1875-1879: 38) 

 
ix
 “What produces to-day our repulsion towards “man”? – for we suffer from “man”, 

there is no doubt about it.” (Nietzsche, 1887: 24) 

 
x “Now the first argument that comes ready to hand is that the real homestead of the 

concept “good” is sought and located in the wrong place: the judgement “good” did not 

originate among those to whom goodness was shown. Much rather has it been the good 

themselves, that is, the aristocratic, the powerful, the high-stationed, the high-minded, 

who have felt that they themselves were good, and that their actions were good, that is 

to say of the first order, in contradistinction to all the low, the low-minded, the vulgar, 

and the plebeian. […] The pathos of nobility and distance, as I have said, the chronic 

and despotic esprit de corps and fundamental instinct of a higher dominant race coming 

into association with a meaner race, and “under race”, this is the origin of the antithesis 

of good and bad. […] It is because of the origin that the word “good” is far from having 

any necessary connection with altruistic acts, in accordance with the superstitious belief 

in these moral philosophers.” (Nietzsche, 1887: 11) 

 
xi
 “So much provisionally for the origin of “altruism” as a moral value, and the marking 

out the ground from which this value has grown: it is only the bad conscience, only the 

will for self-abuse, that provides the necessary conditions for the existence of altruism 

as a value.” (Nietzsche, 1887: 59) 

 
xii “Disintegration of the instincts! – All is up with man when he becomes altruistic. – 

Instead of saying ingenuously ‘I am no longer any good,’ the lie of morality in the 

decadent’s mouth says: ‘Nothing is any good – life is no good.’-“ (Nietzsche, 1889: 66) 

 
xiii

 “God is dood: maar zoals de menselijke aard nu eenmaal is, zullen er misschien nog 

millennia lang grotten bestaan waarin men zijn schaduw vertoont. - En wij - wij moeten 

ook nog zijn schaduw overwinnen!” (Nietzsche, 1881: 108) 
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xiv “En de moraal zelf – is deze soms niet een ‘wil tot ontkenning van het leven’, een 

heimelijk instinct van de vernietiging, een beginsel van verval, kleinering en 

belastering, een begin van het einde. En dus het grootste van alle gevaren?... Het was 

deze moraal waartegen mijn instinct - als pleitbezorger voor het leven- zich toentertijd 

met dit bedenkelijke boek keerde, en daartoe vond het een principiële tegenleer en 

tegenwaardering van het leven uit, een zuiver kunstzinnige en antichristelijke. Hoe die 

te noemen? Als filoloog en man van woorden gaf ik haar, niet zonder me enige vrijheid 

te veroorloven – want wie kent de antichrist bij zijn juiste naam? – bij de doop de naam 

van een Griekse god: ik noemde haar Dionysisch.-“(Nietzsche, 1872: 13-14) 

 
xv “Let us speak out this new demand: we need a critique of moral values, the value of 

these values is for the first time to be called into question […]” (Nietzsche, 1887: 5) 

 

xvi “Do we immoralists injure virtue in any way? Just as little as the anarchists injure 

royalty. Only since they have been shot at do princes sit firmly on their thrones once 

more. Moral: morality must be shot at.” (Nietzsche, 1889: 9) 

 
xvii ‘Waarvoor de mensen er zijn, waarvoor ‘de mens’ er is, daar moeten we ons volstrekt 

niet om bekommeren: maar vraag je wel af waarvoor jij er bent: en als je daar niet 

achter kunt komen, welnu, stel jezelf doelen, hoge en edele doelen en ga eraan te 

gronde! Ik ken geen beter levensdoel dan aan het grote en onmogelijke te gronde te 

gaan: animae magnae prodigus.’ (Nietzsche, 1869-1874: 523) 

 
xviii “Het is niet de taak van de staat dat zoveel mogelijk mensen er goed en zedelijk in 

leven: op het aantal komt het niet aan: maar dat er in de staat in principe goed en mooi 

kan worden geleefd: dat hij de basis levert voor een cultuur. Kortom: de edelere 

menselijkheid is het doel van de staat, zijn doel ligt buiten hem, hij is middel.’ 

(Nietzsche, 1869-1874: 590) 
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xix ‘Waar geen schaamte bestaat (zoals bij het mannelijk individu), geen moraal tot stand 

komt (zoals bij de lagere volksklassen), waar de walging door de levensomstandigheden 

is afgestompt (zoals op het land), daar zal ook geen verdringing, dus geen neurose het 

gevolg van infantiele seksuele prikkeling zijn.’ (Freud, 1985c: 291)  

 
xx ‘Het vermoeden dat de ‘moraal’ als verdringende macht slechts een voorwendsel was, 

wordt bevestigd door de ervaring dat de weerstand bij de therapeutische arbeid zich van 

alle mogelijke afweermotieven bedient.’ (Freud, 1985c: 295) 

 
xxi ‘Men kan hardop zeggen wat deze grappen fluisteren, namelijk dat de wensen en 

begeerten van de mens het recht hebben zich naast de veeleisende en onverbiddelijke 

moraal te doen horen, en het is in onze dagen en emfatische en pakkende taal gezegd dat 

die moraal alleen het baatzuchtige voorschrift van de weinige rijken en machten is, die 

hun wensen te allen tijde zonder uitstel kunnen bevredigen. Zolang de geneeskunde niet 

méér bereikt heeft om ons leven veilig te stellen, en zolang de sociale instituties niet 

méér doen om het aangenamer in te richten, zolang kan de stem niet verstikt worden die 

in ons tegen de eisen der moraal in opstand komt.’ (Freud, 1905c: 436) 

 
xxii  ‘Iemand die bijvoorbeeld door de geforceerde onderdrukking van een constitutionele 

neiging tot hardheid en wreedheid een overdreven goed mens is geworden, verliest 

daarbij vaak zoveel energie dat hij niet alles realiseert wat aan zijn compenserende 

neigingen beantwoordt, zodat hij al met al toch minder goed doet dan hem zonder 

onderdrukking zou zijn gelukt.’ (Freud, 1908d: 409) 

 
xxiii ‘Met betrekking tot deze evolutie van de seksuele drift zou men dus drie cultuurfasen 

kunnen onderscheiden: een eerste waarin het uitleven van de seksuele drift vrij is, ook 

voor zever ze de doelen van de voorplanting te boven gaat; een tweede waarin alles in 

de seksuele drift wat niet in dienst staat van de voortplanting wordt onderdrukt, en een 

derde waarin alleen de legitieme voortplanting als seksueel doel wordt getolereerd. Bij 

deze derde fase past onze huidige ‘culturele’ seksuele moraal.’ (Freud, 1908d: 397) 
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xxiv “All instincts which do not find a vent without, turn inwards – this is what I mean by 

the growing “internalization” of man: consequently we have the first growth in man, of 

what subsequently was called his soul. The whole inner world, originally as thin as if it 

had been stretched between two layers of skin, burst apart and expanded 

proportionately, and obtained depth, breadth, and height, when man’s external outlet 

became obstructed. These terrible bulwarks, with which the social organization 

protected itself against the old instincts of freedom (punishments belong pre-eminently 

to these bulwarks), brought it about that all those instincts of wild, free, prowling man 

became turned backwards against man himself. Enmity, cruelty, the delight in 

persecution, in surprises, change, destruction – the turning all these instincts against 

their own possessors: this is the origin of the “bad conscience.” (Nietzsche, 1887: 56) 

 

xxv
 Freud’s use of “holiness” or “saintliness” (Heiligkeit) and “superman” (Ubermensch) 

clearly indicated a familiarity with Nietzsche’s On the Genealogy of Morals, where 

Nietzsche had suggested the idea that the origins of guilt and conscience were part of 

the renunciation of instinctual gratification. Freud’s “presentiment” was obviously 

connected to the notion of the “Holy,” and it is difficult to imagine Freud not having 

read and drawn on Nietzsche’s Genealogy of Morals in this regard (Greer, 2002: 2). 

 
xxvi

 “Tegelijkertijd mag van dat fundament van alle bestaan, de Dionysische ondergrond 

van het leven, maar precies zoveel tot het bewustzijn van het menselijk individu 

doordringen als door het Apollinisch vermogen tot idealiseren onschadelijk gemaakt 

kan worden […].” (Nietzsche, 1886: 148). 

 


