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Over de autonomie van het kunstwerk 
Een scheppingsproces lijkt op zwangerschap. De band tussen de kunstenaar en het 
wordende kunstwerk is innig. Maar als het kunstwerk voldragen is, wordt de artistieke 
navelstreng doorgesneden, treedt de nieuwgeborene in de openbaarheid en gaat zijn 
eigen leven leiden. Wat de kunstenaar doet, denkt, zegt en schrijft doet er dan niet 
meer toe. Nu zijn de kijkers en luisteraars aan zet. In het spel van kijken, luisteren, 
verwonderen, interpreteren, waarderen en verder vertellen zetten zij het creatieve pro-
ces voort. Dat bepaalt de receptiegeschiedenis van wat geschilderd, geschreven of ge-
componeerd is. Een artistiek product dat blijvend tussen de muren van het museum-
depot vertoeft is als een doodgeboren kind. Maar het kunstwerk dat door mensen op-
gemerkt en bewonderd wordt bloost van gezondheid. De persoon van de kunstenaar 
doet daar niets aan af. Mark Rothko pleegt zelfmoord, maar zijn schilderijen blijven 
zinderen. Michel Jackson zit met zijn tengels en andere lichaamsdelen aan jonge 
jongetjes, maar zijn videoclips blijven bekoren. Gesualdo vermoordt zijn vrouw, maar 
dat klinkt niet door in zijn madrigalen. Dus als het kunstwerk af is, verdwijnt de kun-
stenaar uit beeld. 
 
 
De persoon áchter het autonome kunstwerk 
Was het maar zo! Doorgaans trek ik me van het persoonlijke leven van een kunste-
naar weinig aan en concentreer me op het kunstwerk dat ik als autonoom beschouw. 
Bij voorkeur lees ik filosofische werken, zónder me in het leven van de auteur te ver-
diepen. Ik taal er niet naar. Maar bij Friedrich Nietzsche luk het me niet. Laat ik ver-
tellen hoe dat komt. Recent lees ik zijn De vrolijke wetenschap. 1 Het levert een dub-
bel gevoel op, zoals eerder bij het lezen van andere werken van hem. Met twee lees-
vrienden bespreek ik eind april 2019 La gaya scienza, zoals Nietzsche zijn boek in het 
Italiaans noemt. Onze bespreking verloopt altijd grondig. Ieder van ons schrijft een 
leesstuk met samenvattingen, annotaties, 
connotaties, recensies en, vaak eigen-
wijze, stellingnames. De gesprekstafel 
ligt bezaaid met boeken en overige pa-
pieren. Ook De vrolijke wetenschap 
wordt van alle kanten bekeken. Waar 
zijn we het met elkaar over eens? Waar-
in verschillen we in onze visie op het 
boek? Deze keer worden we het wat de 
overeenkomsten betreft snel eens: in De 
vrolijke  wetenschap  lijkt een profeet te 
  

 
Nietzsche geschilderd door Edvard Munch 
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spreken. Die bedient zich van korte, prikkelende uitspraken, aforismen genoemd. Het 
zijn mokerslagen van een man die graag de hamer hanteert. Zijn boodschap moet er 
worden ingeramd: er staat een nieuwe tijd op aanbreken, die van de mens die zich 
bóven de mensheid verheft, die vrij durft te zijn, die het leven omarmt, óók al brengt 
dat lijden met zich mee. Want God is dood en dít leven is alles! 
Als de meest goddeloze van de drie gesprekspartners beaam ik de dood van God en de 
teloorgang van metafysica, hiernamaals en een leven na de dood. Deze zeepbellen 
zijn inmiddels voor talloze mensen uiteengespat. Daarmee is het adagium ‘Het leven 
heeft zin’ in rook opgegaan. De onaangename waarheid is, dát het leven geen zin 
heeft. Er is maar één mogelijkheid: je moet er zin aan géven. Dit levensgevoel is niet 
exclusief voor de eenentwintigste eeuw of de eeuw daarvoor: het moét al bestaan 
hebben in de tijd van de Nietzsche. Hoe kan hij anders veranderd zijn van een gelovi-
ge domineeszoon in een overtuigde God-is-dood-profeet? En dat in zo’n korte tijd! 
Hij is spreekbuis van het er-is-geen-enkele-vastigheid-levensgevoel en zoekt naar een 
manier van zingeven, die van de mens die zich boven zichzelf verheft. Dat is de bo-
venmens, de übermensch, het koord over de afgrond, de mens van de amor fati, die 
van de ja-zeggende dionysche levensdans. 2  
Deze boodschap is even problematisch als vitaal. Zie ik de massa’s ijsjes likkende 
shoppende mensen, de in bermuda’s op blanke stranden liggende zonaanbidders en de 
opeengepakte bezoekers van pretparken en festivals al boven zichzelf verheffen? Laat 
me niet lachen!   
Hier zit iets dat wringt. Nietzsche wil het onmogelijke. Het boek De vrolijke weten-
schap en ons gesprek erover leveren veel vragen op. Die gaan deze keer in de richting 
van Nietzsche als méns achter zijn werk. Niet dat we niets over zijn persoonlijke le-
ven weten, maar we weten per definitie te weinig. Jawel, de ‘grote feiten’ zijn bekend: 
de vriendschap met de componist Richard Wagner, de beëindiging daarvan, de kort-
stondige samenwerking en vooral gedroomde romance met Lou Salomé, de gecom-
pliceerde relatie met zijn moeder Franziska en zuster Elisabeth enzovoort. 3  
 
 
Vragen, vragen, vragen ….. 
In ons gesprek over de persoon áchter het werk borrelen alleen maar vragen op. De 
meest dringende luiden als volgt: 
1. Nietzsche komt uit een domineesfamilie. Zijn de familieverhoudingen misschien 

zo gestoord geweest dat hij zich daardoor van het christendom afwendt? 
2. Voelt hij zich bij het verlies van zijn geloof bevrijd of juist bedrukt omdat hij de 

consequentie van het wegvallen van deze zekerheid doorzag? 
3. Nietzsche heeft klassieke filologie gestudeerd en gedoceerd. Waarom gaat hij op 

een niet-academische wijze met filosofie om? 
4. Is zijn aforistische aanpak een bewuste keuze of eerder een gevolg van de vele pe-

rioden van ziekte die hij doormaakt? 
5. In zijn werk vergt hij veel van de mens. Wat heeft hij er in zijn eigen leven van 

waargemaakt? 
6. Heeft hij zichzelf, zowel taalkundig als filosofisch, als een genie gezien en daarbij 

het niet begrepen zijn door velen op de koop toe genomen? 
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Licht aan de horizon! 
En dán verschijnt op 4 december 2018 Ik ben dynamiet van Sue 
Prideaux. 4 Het is de zoveelste biografie over Nietzsche. Klopt, en 
ook nog eens niet-academisch. So what? Wat een fantastisch boek! 
Prideaux is niet voor niets bekroond voor haar biografiën Edvard 
Munch: Behind the Scream en Strindberg: A life. Ik hoop dat ze 
voor Ik ben dynamiet eveneens gelauwerd wordt. Vanwaar die 

hoop? Laat de volgende bloemlezing uit de vele recensies haar werk doen. Frank 
Bleekrode schrijft er dít over: 
 

Het boek leest ‘populair’ en hoewel dat voor de doorgewinterde Nietzsche-
vorser als negatief wordt gezien, laat deze biografie zich niet leiden door aca-
demische meningsvorming rondom hún Nietzsche, maar door eigen onderzoek 
en schrijfstijl, gecentreerd rondom de persoon. We lezen over een mens, niet 
een mythe – we lezen talloze details, zoals zijn angst voor elektriciteit in de 
lucht, de eeuwige ontevredenheid over zijn verblijfplaatsen, het geruzie met 
zijn zus en kleingeestige beslommeringen ….. Op grondige wijze wordt de 
mythe ‘Nietzsche’ neergehaald; we krijgen een gedetailleerd inkijkje in zijn 
leven, in alle naargeestige en opbeurende facetten. Gevolg van deze ‘decon-
structie’ is dat de vervalsingen die in het werk van Friedrich Nietzsche door 
zijn zus Elisabeth (1845-1935) zijn aangebracht, ontmaskerd worden. Niet per 
stuk (dat is academische arbeid), maar zij wordt in de breedste zin aan de kaak 
gesteld als een vervalser die uit persoonlijk gewin en, wellicht, uit jaloezie, het 
werk van haar broer toe-eigende en er nazi-propaganda van maakte. 

 
Helemaal eens met Bleekrode. Ook met Taede Smedes. Die schrijft bij bol.com: 
 

Er zijn al verschillende biografieën verschenen over de beroemde (en beruch-
te) filosoof Friedrich Nietzsche (1844-1900), maar geen enkele kan de raad-
sels rond zijn leven en ziekte volledig uitbannen. Ook deze nieuwe biografie 
van schrijfster Sue Prideaux kan dat niet, maar wel weet ze zeer helder en bij-
zonder boeiend in beeld te brengen hoe de vele misvattingen omtrent de filo-
soof en zijn denkbeelden de wereld in zijn gekomen. Het boek is een ware 
pageturner (de auteur is ook romanschrijfster), geschreven met veel oog voor 
detail. Veel aandacht gaat uit naar Nietzsches verhouding tot Wagner, maar 
vooral ook naar de (cruciale) rollen die de vrouwen in Nietzsches leven speel-
den: zijn moeder en zus (die schuld heeft aan de vele misvattingen), Lou Salo-
mé en Cosima Wagner. Ofschoon ook Nietzsches denken goed voor het voet-
licht wordt gebracht, komen er weinig uitweidingen over zijn boeken in voor: 
deze biografie draait echt om Nietzsches leven, dat voortdurend balanceerde 
op het randje van waanzin en daar uiteindelijk aan moest toegeven. Boeiend 
van de eerste tot de allerlaatste pagina. Met een fotokatern, chronologie, litera-
tuurlijst, eindnoten en een register. 

 
Smedes’ zinsnede ‘geen enkele kan de raadsels rond zijn leven en ziekte volledig uit-
bannen’ roept bij mij de volgende reactie op: geen enkele biografie van welke persoon 
dan ook kan alle vragen over de beschrevene oplossen. Raadsels zullen er altijd blij-
ven. De pretentie van Prideaux is niet het oplossen van raadsels, maar een mens van 
vlees en bloed achter de mythe in beeld brengen. Daarin slaagt ze voor honderd pro-
cent. 
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Alle goede dingen bestaan in drieën. In zijn recensie op nrc.nl van 31 januari 2019 
schrijft Bas Heijne enkele behartenswaardige dingen over het boek van Prideaux: 
 

Filosofen denken dat ze algemene, zelfs eeuwige waarden blootleggen, hoont 
Nietzsche zelf in Voorbij goed en kwaad, maar filosofie is in de eerste plaats 
autobiografie. Ik ben dynamiet, de biografie over hem van de gelauwerde Brit-
se Sue Prideaux, laat mooi zien dat dat ook voor hemzelf opgaat. Prideaux be-
schrijft zijn leven zoals we dat wel kennen: het ziekelijke jongetje dat, na de 
vroege dood van zijn vader, opgroeit temidden van sterk aanwezige vrouwen, 
voorbestemd lijkt om net als zijn vader predikant te worden, maar dan ineens 
een academische bliksemcarrière maakt als filoloog aan de universiteit van 
Bazel. 
(…..)  
Prideaux beschrijft liever dan dat ze interpreteert, maar dat eerste doet ze zo 
goed, dat haar biografie gaandeweg steeds meer diepte krijgt. Ze blijft resoluut 
aan de buitenkant van Nietzsches leven, en in de eerste hoofdstukken had ik 
daar  nog moeite mee: ze heeft een scherp oog voor de absurde kanten van 
Nietzsches relatie met Wagner en diens Cosima, maar waar de onmiskenbaar 
intense vriendschap dan op was gebaseerd, blijft zo wel raadselachtig. Maar 
haar observaties zijn zo scherp (en ook erg gevat, ik moest tijdens het lezen 
vaak hardop lachen), dat haar Nietzsche wel degelijk navoelbaar wordt. Ze 
laat overtuigend zien dat zijn denken nauw verbonden is met zijn emotionele 
behoeften – steeds is er weer die menselijke driehoek, eerst zijn zus en zijn 
moeder, daarna Wagner en zijn vrouw Cosima, en dan Rée en Salomé. Daarna 
volgde de manmoedige, maar uiteindelijk ook onleefbare eenzaamheid. 
 (…..) 
Nietzsches innerlijke grootheid (en uiteindelijke grootheidswaan) tekent zich 
af tegen een leven van onvervuld verlangen en sociale schutterigheid. De man 
die hoopte een Übermensch te worden, eindigde als een willoze krankzinnige 
in de klauwen van zijn eindeloos berekenende, zwaar antisemitische zuster, 
die zijn filosofische nalatenschap met vaste hand in de richting van de nazi’s 
stuurde. Haar grootheidswaan deed niet onder voor die van haar geesteszieke 
broer. Hitler was in 1935 op haar begrafenis. 
(…..) 
Maar zijn ‘aristocratisch radicalisme’ – een term die door een vroege bewon-
deraar van Nietzsche werd gebruikt en waar hij heel trots op was – zal altijd 
problematisch blijven, denk ik. Het idee dat wat wij beschaving en vooruit-
gang noemen, de mens juist zijn creatieve vitaliteit ontneemt en hem zijn dio-
nysische aard doet ontkennen, is een gedachte die tegenwoordig nog even bri-
sant is als aan het eind van de negentiende eeuw. Terecht zet Prideaux Nietz-
sche neer als een filosoof die ons bevrijdt van valse zekerheden, die de verant-
woordelijkheid voor ons eigen leven aan ons teruggeeft. Wat we met die 
vrijheid aan moeten, schrijft ze, zegt Nietzsche niet – dat moeten we zelf 
uitvinden. 

 
Aan de lovende recensies en overige loftuitingen voeg ik graag de mijne toe: op 
sprankelende wijze weet Prideaux Nietzsche te beschrijven als een mens van vlees en 
bloed, een mens om van te houden. Academici, zoals Rudiger Safranski, hebben tot 
nu toe  bij mij  geen empathie met  Nietzsche op weten te wekken.  Prideaux wel! Dat  
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zal alles wat ik van Nietzsche nog ga lezen ongetwijfeld inkleuren. En dan nóg iets: 
Prideaux schrijft niet alleen meeslepend, maar overtuigt met haar diepe en brede ken-
nis. Ze heeft een maximum aan bronnen geraadpleegd. Dat spat van haar biografie af. 
Alle voorgaande biografiën over Nietzsche kunnen vanaf nu naar de kringloopwinkel. 
 
 
Antwoorden 
Heeft Prideaux nu ook mijn zes vragen beantwoord? Gedeeltelijk. Meer verwacht ik 
niet: een volledige beantwoording is niet mogelijk. Ik loop de vragen langs en ga na 
in hoeverre ik uitsluitsel heb gekregen. 
 
1. Gestoorde familieverhoudingen? 
Nietzsche wordt in een domineesfamilie in het dorpje Röcken tussen Leipzig en 
Naumburg geboren. Hij wordt vanzelfsprekend gelovig opgevoed. Uit zijn jonge jaren 
blijkt, dat hij diepreligieus is. Hij doet confirmatie binnen de Lutherse kerk. Zijn moe-
der, die hem vanaf het begin verafgoodt, ziet niets liever dan dat hij dominee wordt en 
zijn te vroeg gestorven vader opvolgt. Zover zal het niet komen: er is een opvallend 
korte periode van geloofstwijfel en al snel rijpt bij hem de gedachte dat God niet 
bestaat. Hoe kan in een gelovige omgeving een proces van ‘geloofsafval’ zó snel ver-
lopen? Er zijn geen aanwijzingen voor een geloofsopvoeding die aversie opwekt. Zijn 
moeder en zuster houden weliswaar met overtuiging vast aan hun geloof en hebben 
grote moeite met de antichristelijke passages de boeken van Nietzsche, maar ze blij-
ven toegewijde adepten van hun zoon en broer. De moederkloek zal haar zoon niet 
loslaten. Zij zal hem zelfs intens verzorgen als hij geestelijk instort en de laatste tien 
jaren van zijn leven niet meer voor zichzelf kan zorgen. Zuslief zal zich op de gees-
telijke nalatenschap storten. 
Het blijft dus de vraag waardoor die snelle ontwikkeling van gelovig zijn naar onge-
lovig worden veroorzaakt is. Gestoorde familieverhoudingen? Nee, vermoedelijk niet, 
of het moet zijn dat beide vrouwen ‘het ziekelijke kind’ teveel op de huid zitten. Er 
moeten andere factoren zijn die bijgedragen hebben aan zijn vaarwel zeggen van het 
christelijk geloof. Zou het misschien Nietzsches scherpe denken zijn dat debet is aan 
zijn snelle geloofsafval? Of het lezen van Das Leben Jesu, kritisch bearbeitet van 
David Strauss? Of een combinatie van beide? God zal het weten. Ik niet. 
 
2. Bedrukt of bevrijd? 
Als geen ander doorziet Nietzsche de consequenties van het wegvallen van het geloof 
in God. Er zijn geen voorgegeven zekerheden meer. Alles komt op losse schroeven te 
staan. Ook de moraal. En de wetenschap met haar ‘zekerheden’. Misschien bedrukt 
hem dat in het begin. We weten het niet. Prideaux schrijft er niet over. Ervaart Nietz-
sche zijn ‘geloofsafval’ als bevrijding? Ook dat is niet hard te maken. Zeker is, dat 
‘cognitieve dissonantie’ en  ‘strategische onwetendheid’ hem vreemd zijn. 5 Nietzsche 
ziet de ‘existentiële leegte’ recht in het gezicht en ervaart die als een uitdaging. Als er 
geen voorgegeven zin in het leven is, moet je er zin aan geven. Je moet het leven met 
alles wat erbij hoort liefhebben, óók het lijden. Je lot lijdzaam ondergaan? Of met res-
sentiment? Nee, dat hoort bij slaven, bij de mens als kuddedier. Je moet je lot omar-
men, líefhebben zelfs. Amor fati noemt hij dat. Daar is veel sloopwerk voor nodig. De 
‘filosoof met de hamer’ slaat het liefst valse zekerheden aan gruzelementen: God, mo-
raal, metafysica, denksystemen, burgerlijke illusies, nationalisme …..  
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3. Geen academische filosofie 
Nietzsche is getalenteerd: hij studeert briljant af in de klassieke filologie, schrijft al 
vroeg gedichten en tragedies, speelt voortreffelijk piano en componeert. Hij wordt ge-
vraagd om aan de universiteit van Bazel filologie te doceren. Dat doet hij enkele jaren, 
maar geeft er dan de brui aan. Waarom? Mogelijk vindt hij het vak te stoffig en gaat 
de systematische aanpak ervan hem steeds meer tegenstaan. Op Nieuwjaarsdag 1871 
besluit hij de filologie voorgoed los te laten en zich te richten op filosofie. Voor hem 
betekent dat vrijheid. Hij gaat er op een niet-academische manier mee om. Komt dat 
doordat hij veelvuldig aan bed gekluisterd is door zijn zwakke gezondheid? Of kiest 
hij er daadwerkelijk voor geen filosofiesystemen te bouwen? Prideaux schrijft er op 
pagina 287 dit over: ‘Alle systeembouwers wantrouwend weigert Nietzsche resoluut 
een systeem voor ons te bouwen. In het domein van de ideeën spreekt hij zichzelf 
maar al te graag tegen, en hij brengt ons er graag toe de positie in te nemen van de 
vrije geest die niet van hem afhankelijk is’. Dit klinkt heel plausibel. Nietzsche filo-
sofeert niet langs langzame denklijnen resulterend in schitterende theoretische bouw-
werken. Is dat een bewuste keuze? Laten we eerst het antwoord op de volgende vraag 
in overweging nemen. 
 
4. Filosoferen met de hamer 
Nietzsche brengt zijn filosofische gedachten bijna uitsluitend in aforismen tot uitdruk-
king. Als geen ander excelleert hij daarin. Die compacte gezegden zijn hamers waar-
mee voortreffelijk sloopwerk kan worden verricht. En ze passen wonderlijk goed bij 
een ziekelijk mens die vaak met hevige hoofdpijnen en braakneigingen het bed moet 
houden. Het is zijn vriend Paul Rée die hem overtuigt voortaan in staccato te schrij-
ven. Aforistisch schrijven door de nood gedwongen? Dat zou kunnen. Maar een 
bewuste keuze is niet uitgesloten: aforismen prikkelen het denken en bieden tegelij-
kertijd veel ruimte voor interpretatie en eigen invulling. Nietzsche wil dat de über-
mens zélf denkt: hij biedt vergezichten vanuit het ‘hooggebergte van de filosofie’, 
maar wil dat zijn lezers er hun eigen invulling aan geven. 
 
5. Te hoog gegrepen 
‘Filosofie, zoals ik haar tot nu toe heb opgevat en geleefd, is uit vrije wil leven in ijs 
en hooggebergte – het opzoeken van alles in het bestaan van wat vreemd en dubieus is, 
alles wat tot nu toe door de moraal in de ban is gedaan’, schrijft Nietzsche in het 

voorwoord van Ecce homo. En 
Prideaux schrijft op pagina 281 
van Ik ben dynamiet: ‘Ondanks 
zijn verschrikkelijk slechte ge-
zondheid struinde hij gedurende 
de zomermaanden uren achter el-
kaar door de hoge Alpen, invallen 
neerkladdend in zijn notitieboek-
jes’. Mens-zijn op Nietzscheaanse 
manier is: niet langer kuddedier 

willen zijn, de slavenmoraal van je afschudden, je niet overgeven aan ressentiment, 
burgerlijke zekerheden opgeven, niet per se behaaglijk willen leven en volledig ‘ja’ 
zeggen tegen het leven. Alleen zó kan de mens zichzelf overstijgen of übermensch 
zijn.  
  

 
Bergtop in de Zwitserse Alpen 
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Deze boodschap brengt Nietzsche daadwerkelijk in praktijk. Hij neemt in 1877 een 
resoluut  besluit,  verkoopt  zijn  bezittingen – behalve zijn boeken,  die hij overal mee 
naar toe sleept en daarbij gekscherend over zijn ‘klompvoet’ spreekt – geeft zijn wo-
ning op en vertrouwt het beheer van zijn financiën toe aan zijn trouwe vriend Franz 
Overbeck. Vanaf nu leidt hij een zwervend bestaan. Hij trekt van hotelkamer naar 
hotelkamer en leidt een uiterst sober leven. 
Een radicale stap dus, maar niet voor honderd procent radicaal. Hij blijft afhankelijk 
van het pensioentje dat de universiteit van Bazel hem verschaft, van het weinige geld 
dat de uitgave van zijn boeken oplevert, van de steun van enkele goede vrienden en 
van zijn moeder en zus. Het vastzitten aan laatstgenoemden noemt hij zijn ‘ketting-
ziekte’. De haat-liefdeverhouding met zijn zus Elisabeth staat meermaals op knappen, 
maar nooit komt het tot een definitieve breuk. Als Nietzsche vanaf 1889 steeds dieper 
in waanzin vervalt, wordt hij volledig afhankelijk van anderen. Dit culmineert in de 
regie die Elisabeth nu neemt: zij koopt een huis in Weimar, vestigt er het door haar zo 
genoemde Nietzschearchief, stelt een redacteur aan om heel het oeuvre van haar broer 
naar de uitgever te kunnen brengen, vervangt de redacteur als die haar niet bevalt, zet 
de zogenaamde Nachlass naar haar hand, ontvangt mensen in haar Nietzschearchief 
en toont haar uitdrukkingsloze broer, die op de bovenetage een bedlegerig leven leidt, 
zelfs aan het bezoekende publiek. 6  
Triest, om het leven van Nietzsche zo te zien eindigen. Hij kan zijn boodschap niet 
volledig waarmaken, niet omdat het hem aan moed ontbreekt om de laatste draden 
met familie en vrienden door te knippen, maar omdat wat hij van zichzelf en anderen 
wil te hoog gegrepen is. Ook als keuzes in hoge mate individueel zijn zullen ze altijd 
genomen worden vanuit een web van onderlinge relaties en afhankelijkheden. Een 
mens ís geen Robinson Crusoe, hij is fundamenteel mens-in-relatie. Zo’n mensbeeld 
houdt het midden tussen kuddedier en volledig autonoom individu. Zou Nietzsche dat 
onvoldoende gezien hebben? 
 
6. Grootheidswaan 
Mijn antwoord op de vorige vraag is een voorzichtig ‘ja’. Waarom? Omdat tal van 
feiten en uitspraken in de richting van grootheidswaan wijzen. Nietzsche overschat 
zichzelf. Mogelijk begint dat al vroeg: zijn moeder en zus zien een god in hem en 
behandelen hem als zodanig. Zelf gaat hij er ook naar handelen. Een voorbeeld: als hij 
de filologie zat is, vraagt hij de universiteit van Bazel een leerstoel filosofie te mogen 
bekleden, zónder in dat vak geschoold te zijn. Nog een voorbeeld: samen met Richard 
Wagner stelt hij zich ten doel de Duitse cultuur radicaal te vernieuwen. Het moet alle-
maal anders in het keizerrijk.  
Intussen verloopt de uitgave van zijn boeken ronduit belabberd. Naar zijn vaste over-
tuiging ligt dat aan het publiek: het heeft zijn genialiteit nog niet opgemerkt. Nietz-
sche beschouwt zichzelf als een van de drie grootste stilisten van de Duitse taal, naast 
Luther en Goethe. Prideaux onderschrijft dat op pagina 235 van haar boek: ‘Lou (Sa-
lomé – red.) schreef nog steeds op de overdreven wijdlopige manier van een adem-
loos schoolmeisje, terwijl Nietzsches prozastijl precisie en beknoptheid paarde aan 
een vaak schokkende, bacchanale vitaliteit’.  
Nietzsche als schrijver en filosoof een genie? Daarover kan en wil ik niet oordelen. Ik 
houd van zijn aforismen en als filosoof vind ik hem scherp. Voor mij is dat genoeg. 
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Slot 
Zes vragen zijn de revue gepasseerd. Ze zijn gedeeltelijk beantwoord. Ik ben dus niet 
weg uit het woud van vraagtekens. Dat had ik verwacht. Wie meent de schrijver ach-
ter zijn werk geheel te kunnen doorgronden, jaagt een illusie na. We zouden het ook 
niet moeten willen. Wanneer de navelstreng tussen kunstenaar en kunstwerk doorge-
sneden is, leidt het kunstwerk een autonoom leven. De boeken van Nietzsche moeten 
zoveel mogelijk lós van hem als persoon gelezen worden met vragen in het achter-
hoofd als ‘Wat betekent dit aforisme voor mij?’ en ‘Wat doe ik ermee in mijn eigen 
leven?’  
Natuurlijk, ik ben nu beïnvloed door Prideaux. Zij heeft sympathie in mij opgeroepen. 
Als persoon mag ik Nietzsche meer dan ooit. Hij blijkt een mens van vlees en bloed: 
diepzinnig, maar ook een tikkeltje eigenwijs, met een vleugje zefoverschatting, anti-
burgerlijk, maar wél voorkomend en beleefd. En bóven alles eerlijk. Heerlijk! Met 
meer warmte zal ik in het vervolg zijn boeken lezen. 
 
 
Rijswijk, 
16 mei 2019 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                
1 Nietzsche, Friedrich, De vrolijke wetenschap (‘la gaya scienza’), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 20179, 
vertaald door Pé Hawinkels, herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen 
2 Amor fati betekent zoveel als ‘houden van het lot’. Als je ‘ja’ zegt tegen het leven, zeg je ‘ja’ tegen alles wat erbij hoort. Het lot 
of net noodlot moet je niet alleen dulden, je moet het liefhebben. 
3 Ik noem drie voorbeelden van auteurs die, minstens voor een deel, biografisch over Nietzsche schrijven: Nietzsche, Een biogra-
fie van zijn denken van Rüdiger Safranski, Nietzsches tranen, Roman van een obsessie van Irvin D. Yalom en de hoofdstukken 
12 en 13 uit De geest uit de fles van Ger Groot. 
4  Prideaux, Sue, Ik ben dynamiet, Het leven van Nietzsche, Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam, 20181, vertaling: 
P.J.Th.M.Claessens 
5 ‘Strategische onwetendheid’ is het mechanisme waarbij mensen nét genoeg weten van iets om, vanwege hun gemoedsrust, er 
niet méér van te willen weten. Een voorbeeld: je weet dat het goedkope vlees in de supermarkt met veel dierenleed gepaard gaat, 
maar je wil je er verder niet in verdiepen, omdat het genieten van een betaalbaar stukje vlees prioriteit heeft. Het gevolg is ‘cog-
nitieve dissonantie’: je zegt dat dierenwelzijn belangrijk is, maar je handelt er niet naar. 
6 De Nachlass is wat Nietzsche aan losse aantekeningen nagelaten heeft en wat hij zelf niet meer heeft kunnen redigeren. 

Met Nietzsches grootheidswaan hangt samen dat hij zichzelf als dynamiet ziet. Ooit zal deze springstof ongewenste 
geestelijke verschijnselen plotseling doen verdwijnen, meent hij. Nee dus. Wij zijn ons inmiddels bewust dat het secula-
risatieproces, dat zich vooralsnog in het westen voltrekt, de tijd neemt. De eerste bressen in de ‘bouwwerken van zeker-
heid’ zijn in Nietzsches tijd al zichtbaar. Secularisatie met het daarbij horende terugwerpen van de mens op zichzelf 
werkt veeleer als een boom die met zijn wortelstelsel langzaam maar zeker scheuren in de ondergrond veroorzaakt en de 
bodem stukje bij beetje loswrikt. Nietzsches boeken zie ik niet als dynamiet maar als een spiegel: steeds meer mensen in 
het fin de siècle van de negentiende eeuw herkennen zich erin. Dat verklaart waarom de belangstelling voor zijn werk in 
het laatste decennium van die eeuw plotseling toeneemt, juíst op het moment dat hij geestelijk niet meer ‘van deze 
wereld’ is. In wezen diep tragisch voor iemand die snakt naar applaus.  
 


