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Nietzsche over ziekte
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In december 1875 geeft Nietzsche in een paar brieven aan zijn vrienden (Erwin
Rohde, Carl von Gersdoxff) een opmerkelijk beeld van zijn dagelijks bestaan in
Bazel, waar hij sinds vijf jaar hoogleraar klassieke filosofie is. De eerste zin van
rijn brief aan Gersdorff is onheilspellend genoeg: "Mijn beste vriend, ik schrijf je
om je te zeggen dat ik niet schrijven kan, de kwelgeest van de overwerktheid zit
naast me en om de zoveel weken ook bovenop mij: waarop ik mij dan op de jou
bekende wijze vol leed en slijm in mijn slaapkamer terugtrek." (1)
In rijn brief aan Rohde is het al niet veel beter: "Be vertel je boe het met me
gaat. Met de gezondheid niet zo als ik me had voorgesteld (...). DE lig elke 14 dagen tot drie weken eenmaal 36 uur op bed, werkelijk gepijnigd, zoals je dat wel
kent. Misschien wordt het allemaal gaandeweg beter, maar ik denk voortdurend
maar dat een winter me nog nooit zo zwaar gevallen is. (...) Het schijnt allemaal de
moeite niet waard te zijn, al deze kwellingen, en men is noch zichzelf, noch anderen van nutte in verhouding tot de nood die men zichzelf en anderen oplegt. (...) In
tijden van rust voor mijn ogen leest mijn zuster mij voor, vrijwel steeds Walter
Scott, die ik graag met Schopenhauer tot de onsterfelijken wil rekenen. (...) Ik leef
volledig teruggetrokken, met mijn zuster, en ben tevreden, zoals een kluizenaar,
die geen andere wensen meer heeft dan dat het heel mooi zou zijn, wanneer het
eenmaal afgelopen was." (2) Ook tegenover Gersdorff had hij al hoog opgegeven
van zijn liefde voor de hoogromantische Walter Scott en in een volgende brief doet
hij opnieuw op zeldzaam huiselijke toon kond van zijn tevredenheid met het gezellig samenwonen met rijn zuster "wodurch alles urn mich h e ~ m
so ganz Nietzschisch ist und sonderbar beruhigt wkd." (3)
"Ganz Nietzschisch" - dat zijn niet de eerste woorden die opkomen wanneer
het om een gelaten overgave aan het Biedexmeier binnenleven gaat, compleet met
zorgzame zusters en Walter Scott. Zoals de naam Nietzsche ook bepaald niet synoniem geworden is met kranke klaaglijkheid, vermoeidheid, indigestie, zwakke
ogen en slechte spijsvertering. Integendeel. Wie Nietzsche zegt, zegt kracht, zegt
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geweld, zegt zegevierende activiteit, dominantie en gezondheid. Was MeEshe
niet de wijsgeer die met de hamer wilde filosoferen, en die voor alles wat ziek,
zwak en misselijk was slechts de grootste verachting kon koesteren? Riep hij de
zieke niet uit tot een 'parasiet van de maatschappij' (4) en beschouwde hij hem niet
(net als alle zwakken) als de geheime heerser, die met zijn beroep op medelijden de
levenskracht der gezonden fnuikte en een hele samenleving meesleepte in een
krachteloze decadentie? Overal ontwaart hij de strijd van de zieken en zwakken tegen de sterken en gezonden; en die strijd wordt door de eersten uiteraard met verderfelijk slinkse middelen gevoerd.
"Vooral de zieke vrouw", zo roept hij in deZur Genealogie der Moral uit.
"Niemand overtreft haar in raffinement te heersen, te onderdrukken, te tyranniseren." (5) Daarin staat zij model voor alles wat de ware levenskracht bedreigt: een
zachte, langzame maar slopende ondermijning van de 'grote gezondheid' en de
'grote gezonden' waarom het hem uiteindelijk te doen was. Men vraagt zich, de
brieven aan Rohde en Gersdorff lezend, af of de zieke Nietzsche ook zichzelf als
zo'n 'krankes Weib' heeft kunnen zien. Zijn eigen behoefte aan verzorging, en het
besef noch zichzelf, noch anderen van nut te zijn, ja zelfs de lectuur van Walter
Scott plaatsen hem hij uitstek in zo'n 'feminiene', afhankelijke, maar in die afhankelijkheid moreel tirannieke positie. Zijn hele ziektegeschiedenis lang blijft bij
van zijn moeder en (vooral) van zijn zuster als vanzelfsprekend verwachten dat zij
op elk willekeurig moment voor hem klaarstaan, of het nu is om gezonde voedselpakketten op te sturen, om een gehaktmolen te kopen als hij baat denkt te vinden
bij een vleesdieet, of om Ã©Ã©nv
de eerste schrijfmachines te bemachtigen, die
hem het schrijven ondanks zijn hoofdpijnen en afnemend zicht mogelijk moet maken. Als Nietzsche's eigen houding tegenover Elisabeth in die jaren in Ã©Ã
woord
moet worden samengevat, dan lijkt de aanduiding 'tiranniek' bepaald niet de
slechtste.
Moreel schandaal
Een toonbeeld van gezondheid was Nietzsche dus zeker niet. Al vanaf zijn vroegste brieven klinkt de klaagzang door over hoofdpijn, indigestie en slechte ogen,
een proces dat rond 1875een dieptepunt lijkt te bereiken. In de loop van de jaren
tachtig zal Nietzsche voornamelijk aan manisch-depressievebuien lijden, en tenslotte zal hij in januari van 1889 definitief in de nacht van de waanzin opgaan. Een
waanzin die nog elf jaar duurt en op de zorg en aandacht van moeder en, vervolgens, zuster een groter beroep zal doen dan ooit tijdens zijn bewuste leven.
Toch is het te eenvoudig Nietzsche's verheerlijking van de gezondheid en het
sterke leven af te doen als een wensdroom, een ideaal waartoe hij zelf niet bij
machte was. 'Zoals het ook te simpel is Nietzsche eenvoudigweg te beschouwen
als de profeet van het geweld en de brute kracht, de voorvechter van denatuurlijke
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selectie volgens de meest crue norm: die van de normloosheid, de morele indifferentie van het recht van de sterkste. Nietzsche onderhoudt met zijn ziektegeschiedenis een intieme relatie, die niet alleen een persoonlijke, maar ook een filosofische, niet alleen een metaforische, maar ook een reÃ«leniet alleen een individuele,
maar ook een cultuurkritische betekenis heeft.
Meer dan als een zieke ervaart Nietzsche zichzelf als een genezende. Aan
Richard Wagner had hij, twee jaar voor zijn klaagzangen aan Rohde en Gersdorff,
na een hernieuwde aanval van migraine al eens opgelucht geschreven: "Mijn ogen
staan me het lezen weer toe, en ook ongeveer het schrijven", ondertekend: Der
Basler Genesende. (6) En in een nagelaten notitie stelde hij vast dat er tussen gezondheid en ziekte geen wezenlijk, alleen een gradueel onderscheid bestaat. (7)
Het belangrijkste zijn deverhouding en het proces tussen beide. En in dat proces
ziet Nietzsche zichzelf op alle mogelijke manieren verwikkeld.
Zeker, hij was ziek, zo geeft hij in zijn literair testament Ecte homo toe, geschreven luttele weken voor zijn ineenstorting in Turijn. "Maar", zo stelt hij met
trots vast, "ik nam mijzelf weer in de hand, en maakte mijzelf gezond. De voorwaarde daartoe... is, dat men in de grond gezond is." (e) En: "ik maakte uit mijn
wil tot gezondheid, tot leven, mijn filosofie." (9)Het is in dit boek dat Nietzsche
zijn eigen persoon en zijn hele levensloop tot inzet, tot enscenering van zijn filosofie maakt. Zijn ziektegeschiedenis hoort daarbij. Deze betreft niet louter een
reeks migraine-aanvallen en een slechte spijsvertering,maar een diepere aangevretenheid die lichaam &nziel betreft: de decadentie, het pessimisme of de ziekte van
het ascetisme, afwisselend geÃ¯dentificeermet het christendom, het platonisme,
Schopenhauer en het filosofisch geloof in de waarheid. In deZur Genealogie der
Mora1 zijn het de ascetische idealen van een getemde en door kuddemoraal beheerste mensheid die het als de meest bedreigende ziekte moeten ontgelden. Deze
ascetische idealen (hecht verweven met de tirannieke streken van de heerszucht der
zieken) zijn "daseigentliche Verhangnis in der Gesundheitsgeschichte des europÃ¤ischeMenschen." (10) Als goede tweede volgt de alcoholvergiftiging en als
derde (magno sedproxirna interval10 ) de syfilis - nog altijd de meest waarschijnlijke oorzaak van Nietzsche's eigen uiteindelijke ineenstorting. (1 1)
In deze strijd op meerdere fronten is dus m66r aan de hand dan dat Nietzsche
het begrip 'ziekte' eenvoudigweg metaforisch zou gebruiken voor een cultuurhistorische situatie, waarin de moderne Europese beschaving zich bevindt. Uiteraard is deze metaforise~gook bij Nietzsche aanwezig. Zo houdt hij in de Genealogie en elders niet op te spreken over de 'krankheid' en 'Krankhaftigkeit' van
zijn tijdsgewricht. Wat zijn de symptomen daarvan? Een verlies aan levenskracht
en levenslust, die op morbide wijze worden opgeslokt door een overwicht van het
doodse, zwakke en halve. De mens is moe geworden, overal in Europa hangt een
ziekenhuislucht waarin datgene wat het leven beaamt ondergeschikt wordt gemaakt
6

KSB 41157-158,
KSA 131250.
8 KSA 61266.
9 KSA 6/267.
10 KSA 51392.
1 1 Curt Paul Janz, Friedrich Nieizsche. Biographia. Mlinchen 1981, bd. 3. pp. 12-16.

7

aan de wensen, behoeften en waarden van wat voor het leven ongeschikt geworden is. De wereld is op haar kop gezet, de sterken worden almaar zwakker, getemd door de zwakken, die daardoor niet sterker worden doch slechts als zwakken
hun verzwakkend overwicht meer en meer kunnen uitoefenen. Het leven dooft
langzaam uit en gaat tenslotte geheel ten onder in een algemene decadentie, waarin
de cultuur na eeuwenlang aderlaten is doodgebloed. (12)
Nietzsche's oproep in deze situatie is bikkelhard. Hij verdedigt het leven tegen
een onwaardig sterven. Geen medicinale handhaving van datgene wat reeds ten
dode is opgeschreven en zelf de kracht tot voortbestaan niet meer kan opbrengen.
"Men zou, uit liefde voor het leven, de dood anders willen, vrij, bewust, zonder
toeval, zonder overval." (13) Men zou hem, zo lijkt Nietzsche te denken, willen
hebben als de grote antieke voorbeelden die de dood verkozen boven een ontluisterend voortleven of een langgerekt stervensproces. Hier spreekt hij zelfs van een
"nieuwe verantwoordelijkheid van de arts", die het leven te beschermen heeft tegen
onwaardige vormen van voortvegeteren en afsterven. "Geen recepten, maar iedere
dag een nieuwe dosis weerzin voor hun patiÃ«nte (14)
Onmenselijk, deze uitspraak uit de G Ã ¶ t z e n d m r u n ? Wellicht, maar laten
we ons oordeel nog even opschorten - bijvoorbeeld op grond van de wetenschap
dat Nietzsche zelf geweten moet hebben hoezeer hij hier mede over zichzelf sprak.
Want wat is de eigenlijke 'krankheid' waaraan de kranke mensheid lijdt? Dat is niet
de ziekte als zodanig, maar het is de wil die met deze ziekelijkheid gepaard gaat en
die haar haar eigenlijke betekenis enfunctie geeft. Het is de houding ten opzichte
van het lijden, die de ziekte tot de fatale factor in de huidige Europese decadentie
maakt. En het is deze houding, die Nietzsche uiteindelijk in zijn harde woorden
voor elke zieke op het oog heeft.
Waaraan de Europese mens lijdt in het lijden, concludeert Nietzsche aan het
slot van deZu Genealogie der Mora1 ,is minder de pijn zelf dan het feit dat er geen
antwoord is op de vraag 'waartoe?'. "De zinloosheid van het lijden, niet het lijden
zelf, was de vloek die tot nu toe over de mensheid lag uitgespreid." (15) Dat gold
voor de smartelijkheid van het bestaan in het algemeen (zoals Schopenhauer die tot
het hart van zijn filosofie gemaakt had), maar het gold zeer in het bijzonder voor de
smart van de lichamelijke ziekte. Meer dan bij ander onheil roept ziekte devraag
op: waarom ik? Er lijkt een soort negatieve uitverkiezing in het spel te rijn, die
sterker is dan bij talrijke andere malheurs, variÃ«renvan echtscheiding tot autoongelukken. In haar studie over de betekenis en effecten van kanker, Illness as
metaphor, heeft Susan Sontag erop gewezen hoe bijna-universeel de reactie is:
why me? (16) En ze laat zien hoe men door de eeuwen heen getracht heeft de angst
voor het zwarte gat dat de zinloosheid slaat, te beantwoorden door de ziekte een
betekenis toe te kennen - gewoonlijk dievan een straf, die altijd van morele aard
is, vooral in het geval van syfilis of aids (17), of als een straf voor een pathologi-
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sche persoonlijke of maatschappelijke instelling, zoals bij kanker. (18) Met de
morele indifferentie van een lomer toevallige ziekte, een louter willekeurig lijden
komt de zieke (en zijn omgeving) echter niet rond. En dus wordt een oorzaak en
vooral een reden en zin gezocht, hoe dan ook.
En dat is precies wat Nietzsche ten grondslag ziet liggen aan de groteske uitbreiding die het feit van defeitelijke ziekte ondergaat, wanneer ze tot de ziekte van
de mensheid als zodanig wordt: wanneer de mens zich ontpopt als das kranke Tier
zonder meer. Waar geleden wordt, daar staat de arts klaar ter stelping van het lichamelijke leed, en de priester ter demping van het psychische. En waar de eersten
volgens Nietzsche al twijfelachtige successen boeken door de verkeerde medicatie
toe te passen, daar reiken de tweeden hun troost aan met verhalen over een d e r e
wereld waar geen leed is en geen kwaad, en waar het ware leven ons wacht, voorbereid in dit tranendal waar wij slechts zien 'als in een donkere spiegel'. De troost
van de priester, die als arts van de ziel een geestelijke medicatie toedient,verplaatst
het leven waaromtrent de ziekte zoveel twijfels heeft opgeworpen, naar een andere
wereld, een metafysische hemelkoepel waarin van toeval geen sprake is en het alles billijkheid, recht en rede is.
Daarmee verstekt de priester echter het proces dat met de ziekte zelf had ingezet: het leven is niet alleen meer kwestieus, het leven op deze aarde is zelfs bijzaak
geworden. Het andere rijk zuigt als een vampier alle levenskracht in zich op, overgeheveld naar gene zijde, waar men haar voor altijd kwijt is. "De grootste krankheid, zegt Nietzsche, "is uit de strijd tegen de ziekte ontstaan." (19) Het leven zelf
wordt steeds krachtelozer en steeds smartelijker. Maar die smart heeft nu een zin
gekregen: ze staat in functie van een beloofde vreugde, die dankzij de smart verdiend wordt. Is de pijn van de ziekte eerst de aanzet geweest tot het scheppen van
een dergelijke achterwereld, nu wordt de achterwereld zelf de voornaamste motor
achter de vergroting van het lijden op aarde in de vorm van ascese en (voor zover
men aan eigen lijden nog niet genoeg heeft) van medelijden, waarmee des te sneller
het Rijk der Hemelen te winnen valt
De vicieuze cirkel waarin het optreden van de troostende priester en zijn ascetische idealen uitmondt, leidt uiteindelijk tot een totale ineenstorting en ontkenning
van dit leven. Of ze leidt tot een breuk met deze fatale dynamiek, in een ontkenning van de schimmengestalte van de 'achter-wereld' en alle waarden die deze incorporeert. Daarmee voert ze tot een scheiding der geesten, die slechts noodzakelijk wordt, wanneer de consequentiesvan het rijk der ascese (het medelijden, de
wereldontkenning, het geloof in levensvijandige waarden) tot op hun spits worden
gedreven. Nietzsche's model is dat van de volledige Verelendung en van de ultieme vraag, voor welke van beide modellen men eigenlijk kiest: wereldkeuze of wereldverzaking. Het beslissende moment daarin ligt in een toename van de smart,
zodanig dar een ieder gesteld wordt voor de keuze die geen uitweg meer toelaat: te
kiezen voor een betekenis van het lijden, die noodzakelijkerwijs gezocht wordt in
een andere wereld, 6f de betekenisloosheid van het lijden te aanvaarden, en daar18 llness as Metaphor. p. 43 en pp. 65-74

19

KSA3156.

mee te kiezen voor deze wereld en geen andere. (20)
Het is duidelijk dat Nietzsche het laatste alternatief beooet. "Willen we naar de
gezondheid terug, dan blijft ons geen keuze: we moeten ons zwaarder belasten
dan we voorheen belast waren", schrijft hij in Nietzsche contra Wagner . (21) En
al even duidelijk is dat hij de hele geschiedenis van het westerse denken verwijt de
mensheid te hebben behoed voor de confrontatie met de zinloosheid en de morele
indifferentie van het universum. Zijn boodschap betreft een beaming van datgene
wat zich presenteert, zonder verzachting en zonder de dubbele bodem van een verondersteld supplement van de schepping. Een supplement dat een hogere waarheid
zou zijn, een vaste regel en de belofte van rechtvaardigheid, uitstijgend boven de
blinde willekeurvan het lot.
Die wereld is er niet, aldus Nietzsche. En het besef daarvan kan - binnen een
traditie van decadentiewaarin wij hoe dan ook staan - slechts doorbreken in de
meest ultieme, smartelijke momenten die niet mogen worden verzacht, maar
waarin uitdrukkelijk de confrontatie met de laatste waarheid van de pijn gezocht
moet worden. Dat is, zo mogen we veronderstellen,de reden van zijn 'nieuwe
moraal voor artsen', die de patiÃ«ndaarin dezelfde vraag voorhouden als de demon
in het, aanvankelijk voorlaatste, fragment van de FrÃ¶hlichWissenschaft (direct
gevolgd door de aanvang van Zarathustra's boodschap): kies je werkelijk voor
deze wereld? Kies je er zozeer voor dat je haar weer en weer zou willen meemaken, zonder aarzelen en zonder ophouden? (22) Die vraag is de vraag van de beslissing over gezondheid en over ziekte, en dat betekent: over de uiteindelijke betekenis die wij daaraan wensen te geven. De ziekte is een moment van crisis en van
beslissing, waarin de aporieÃ«van het bestaan zich in hun duidelijkste moment tonen. En daarmee is zij allereerst in haar morele moment een weg tot inzicht in de
werkelijkheid: tot inzicht in de onhoudbaarheid van de wereld van ascese en achterwereld-geloof waarin wij als moderne mensen dagelijks wandelen. De wereld
doet zich, getekend door de ziekte en haar probleem, plotseling anders voor. Zij is
niet langer onschuldig, maar wordt getekend door een radeloze vraag:w/n' me?
Een vraag die kan worden gestelpt, maar die - aldus Nietzsche -moet worden
toegelaten, opdat wij het bestaan in zijn morele onaanvaardbaarheidonder ogen
zien. Zo toont de ziekte, toegaand op de dood, het leven in zijn meest onverhulde
en schrikwekkende gestalte. Hetpast de menselijke waardigheid - aldus Nietzsche
- niet deze confrontatiete weigeren terwille van een zoet, maar werkeloos en kinderlijk placebo.

.

Hallucinatie
Moreel doet de ziekte ons universum op zijn grondslagen schudden, en het is deze
schok die haar haar kracht verleent. Ze scheurt ons ook nog op andere wijze uit
20 Op grond van vergelijkbare overwegingen omtrent de morahsering van het blinde feit van de
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onze dagelijkse onwetendheid weg, en wel langs de weg van de kennis. In haar
perspectief verandert alles in de wereld van aanzien en betekenis. Dat betekent dat
niets in de wereld meer vanzelfsprekend blijft op de wijze waarop dat tot dan toe
het geval was. In de ziekte raakt elke vanzelfsprekendheid en elk perspectief aan
het wankelen, en juist daar knoopt de kentheorie van Nietzsche, als wantrouwen
jegens elk vast verankerd perspectief, bij aan.
Bijna terloops kan Nietzsche zo in een passage over de 'vrije geest' in Jenseits
von Gut und BÃ¶s constateren dat de filosoof van de toekomst zelfs nog "dankbaar kan zijn jegens nood en afwisselende ziekte, aangezien zij ons altijd van een
of andere regel en haar 'vooroordeel' losmaakt." (23) De ziekte doorbreekt onze
kennis van de wereld en de vooroordelen waarin deze gekluisterd ligt. Wat zijn die
vooroordelen? Het zijn er vele (de morele horen daar zeker toe), maar zeer zeker
lijkt Nietzsche hier ook te denken aan het vooroordeel over de opbouw van de wereld zelf, die al evenzeer in een 'decadent' twee-werelden beeld verstrikt is als de
morele wereldorde. Wat is de wereld, aldus Nietzsche, hoe ziet zij emit? Niet anders, zo luidt zijn antwoord,dan zoals zij zich aan ons voordoet. Er is geen scheiding tussen zijn en schijn, tussen de wijze waarop de w-ireld zich ons in haar verscheidenheid toont, en haar wezen.
Dat lijkt nogal vanzelfsprekend, maar de moeilijkheden laten niet op zich
wachten. De wereld slechts zoals zij zich toont: dat wil zeggen in al haar verscheidenheid, wisselvalligheid en veranderlijkheid - kunnen wij die wereld eigenlijk wel
denken? Nee, zegt Nietzsche, en nee zeggen vele filosofen met hem. Het strikt individuele van de wereld, het voortdurend wisselende en de eindeloze diversiteit der
dingen, bepaald door hun onoverzienbare hoeveelheid (soms mateloos kleine)
verschillen, blijven voor ons denken ontoegankelijk. Wij denken in grote verbanden, in algemeenheden, in abstracties. Wanneer we onze aandacht richten op een
voorwerp, doen we dat niet in een volledige concreetheid. We kijken niet, of niet
alleen, naar dat voorwerp zelf, maar plaatsen het direct in een groter verband, in
een klasse en een samenhang. Vanaf het moment waaro.) we het in onze geest
fixeren en benoemen ,maken we het tot een abstractie. De bloem die we voor ons
zien, wordt gecatalogiseerd zodra we haar tooien met dit woord: 'bloem'. Vanaf
dat moment maakt ze deel uit van een klasse, die alijd n.'.t haar mee gedacht
wordt. De bloem is niet meer 'alleen', is geen individue.e bloem meer, maar is een
species geworden in een flora: prompt torst ze de hele vegetieve schepping met
zich mee.
De bloem zelf, in haar individualiteit, zijn we daarmee vergeten, zegt Nietzsche, of liever: we hebben haar overweldigd. We hebben haar ingepast en ingekaderd, zodat we met haar uit de voeten kunnen en weten waar we aan toe zijn. We
weten dat zij water moet hebben en vergankelijk is, en bestemd kan zijn voor een
boeket, een rouwkrans of een blijk van liefde. Ze is bepaald, maar -zegt Nietzsche
- we zijn haar zelf kwijt, ze is verdwenen in een gecompliceerd netwerk van schema's waarin geen groei en bloei meer is, maar alleen nog kennis, bezit en berekening.
In dit netwerk gaan de individualiteit en veranderlijkheid van de wereld hoe dan
23 KSA5162.

ook verloren. Ook de veranderlijkheid, want ook al weten we dat een nu nog frisse
bloem er over een week aanzienlijk verlepter zal uitzien, we hebben geen werkelijk
model om die verandering in het be@p van haar te denken. Sterker nog, soms
moeten we die veranderlijkheid nadrukkelijk uitsluiten. Wie met een bos rozen
eeuwige liefde en trouw tot uitdrukking wil brengen, zal in die symbolische handeling stilzwijgend maar zeer insistent voorbij zien aan de vegetieve vergankelijkheid, die rijn geschenk op niet al te lange termijn meedogenloos tot het vuilnisvat
voorbestemt.
In onze kennis vullen wij de wereld dus aan, of sterker nog, wij gaan boven
haar uit. We leven in ons denken en spreken eigenlijk in een 'achter-wereld' waarin de dingen zijn geÃ¯dentificeeren in die identificatie onveranderlijk zijn gemaakt.
Is dat erg? Nee, op zich is dat niet erg; het is zelfs noodzakelijk, aldus Nietzsche,
willen we ons in het leven staande houden. De problemen ontstaan pas, wanneer
we ons op onze eigen ficties gaan beroepen tegen de werkelijke wereld in, en
denken dat deze achter-wereld werkelijker is dan datgene wat we voor onze ogen
zien. En precies dat is wat er in de geschiedenis van de mensheid gebeurd is. Deze
wereld werd slechts schijn, waarachter zich een ware wereld van essenties en
duurzaamheid zou schuilhouden. Dat was de wereld van de platoonse ideeÃ«nmaar
ook de wereld van het Christendom en van al die filosofieÃ«die een orde projecteerden aan gene zijde van wat wij zagen en wat ons verscheen: een metafysische
orde, die vervolgens met haar veronderstellingen, vooroordelen en voorschriften
deze wereld begon te bestieren. In die wereld gingen de noodzakelijkheden van de
kennis samen met de wenselijkheden van de moraal (zoals de projectie van een
noodzakelijke 'gerechtigheid', ergens 'in' de wereld). En dat alles groeide uit tot
wat we het moreel-metafysisch complex kunnen noemen, even krachtig, onzichtbaar en albestierend als zijn militair-industriele tegenhanger.
Maar wat, als de wereldvan de dagelijkse ervaring - waarop dit kentheoretische idealisme steunt - nu plotseling omver geworpen wordt? Wanneer we door
een totaal andere beleving van de wereld gegrepen worden, met eigen beelden,
een eigen schijn en een eigen noodzaak? Dan kan deze illusie in haar alleenrecht
worden ontmaskerd, en mÃ©
haar alleenrecht verdwijnt haar pretentie. Als er meerdere werelden, meerdere wereldbeelden mogelijk zijn, dan is er niet slechts Ã©Ã
orde meer die ons richt, maar bestaat datgene wat onze ervaring en vervolgens ons
handelen bepaalt uit een veelheid van mogelijke perspectieven. Zo'n inzicht maakt
ons los uit de onontkoombaarheid van het Ã©nmetafysische inzicht en de Ã©nmetafysische moraal. En daarmee tast zij dit bouwwerk aan in de wortels van haar
bestaan: zij ondermijnt daarmee het leerstuk van de Ã©ne
onbetwiste en immer gelijke waarheid.
Dat 'waarheid' het centrale tirannieke besef in een idealistische filosofie is geweest, is het inzicht dat Nietzsche steeds weer opnieuw voor het voetlicht tracht te
brengen. We zouden het het kritische hart van rijn denken kunnen noemen. Daartegenover staat bij hem een veelheid van perspectieven, van inzichten in de werkelijkheid: alle tijdelijk, lokaal, beperkt en persoonlijk - ongevoelig voor de centraliserende kracht van een denken dat alles binnen de organiserende eenheid van een
alomvattend kader wil zien. Zo'n doorbreking van de als gangbaar geldende waarheid, van dit perspectief van idee$ reÃ§ue,vormt voor Nietzsche mede, en mis-

schien wel in bijzondere mate, de ziekte. In de ziekte verandert de wereld, verandert haar betrouwbaarheid, haar vastheid. De dingen krijgen een andere kleur en
smaak, het tijdsverloop neemt een andere gedaante aan, de ruimtelijke beleving
wordt anders, tot in het hallucinerende toe. Deze schok opent de ogen voor de nietalgemeenheid van 'de' geldende waarheid. Vanuit haar pathologie maakt ze de onontkoombare pathologie van het dagelijks denken zichtbaar. Ze opent de ogen voor
een andere mogelijkheid, en daarmee voor het inzicht in de dubieuze rechtstitels
van het vigerend metafysisch-moreel complex. In die zin bevrijdt zij ons van
'vooroordelen', en is zij - aldus Nietzsche in het voorwoord van Menschliches
Allzumenschliches - een 'middel en angelhaakjevan de kennis'. (24)
'De zwaar-zieke", schrijft hij - niet zonder eigen ervaring op dat gebied - in
Morgenrothe, "kijkt vanuit zijn toestand met een verschrikkelijke kilte naar de
dingen: alle kleine leugenachtige toverijen, waarin gewoonlijk de dingen zwemmen
wanneer het oog van de gezonde naar hen kijkt, zijn voor hem verdwenen: ja zelf
ligt hij daar voor zichzelf zonder kraak of smaak. Gesteld, dat hij tot dan toe in Ã©Ã
of andere gevaarlijke fantasie leefde, dan is deze hoogste ontnuchteringdoor pijnen het middel om hem daaraan te ontrukken." (25)
Niet dat de ziekte de waarheid zou uitspreken. Niet dat de ziekte het eindpunt
of hoogtepunt van een"filosofischinzicht zou zijn. Zij geeft slechts de stoot tot een
genezingsproces, dat een terugkeer is tot wat Nietzsche de grote gezondheid
noemt: een gezondheid die is verrijkt met het inzicht in de wereld zoals zij is : niet
meer dan datgene wat zich voordoet, zonder verborgen wortels, zonder waarheid
'daarbuiten', en - zoals we gezien hebben - zonder troost.
Dit inzicht te verwerven is voor Nietzsche de eigenlijke filosofische opdracht.
Ze stelt de hoogste eisen aan de mens, want ze vecht zijn natuurlijke neiging tot het
zoeken van zekerheid en geborgenheid aan. Ze zal die neiging nooit helemaal kunnen wegnemen, want ook deze behoort nu eenmaal tot haar werkelijkheid. Wat dit
inzicht wel doet, is deze illusies voortdurend als zodanig opnieuw onder de blik te
brengen: te laten zien hoe wij,als half-aangepaste dieren, leven in een wereld die
steeds weer de neiging heeft aan de werkelijkheid te ontsnappen, en daarmee
steeds opnieuw behoefte hebben aan een correctivum.
De test van de grote gezondheid ligt in de vraag in hoeverre wij in staat zijn dit
inzicht te acceoteren. De test is "hoeveel ziekeliiks hij> oo. zich nemen en overwinnen kan -gezond miiken kan", schrijft Nietzsche in zijn nagelaten aantekeningen.
(26) llet is dezelfde test die hij in de Fr~hlicheWissenschaft introduceert met zijn
vraag of men werkelijk bereid is het leven te beamen, tot in het oneindige toe. Die
a-ote gezondheid moet steeds oonieuw worden verworven en steeds oonieuw
worden prijsgegeven, zegt hij in zijn testament Ecre homo. (27) Ze is nooit volledig, de metaÃ¯ysicblijft een slepende ziekte, die met het wezen van das krankkiftige Tier Mensch gegeven is. De sterkte die Nietzsche verheerlijkt, is de sterkte
van deze genezingskracht, van de kracht tot inzicht in dit ondenkbare, deze pijnlijke morele indifferentie van de wereld die aan het menselijk uithoudingsvermogen
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de hoogste, misschien wel onmenselijke eisen stelt. Wellicht is de Uebemensch
voor hem juist deze zieke die steeds weer opnieuw de kracht tot de grote gezondheid weet op te brengen, aangespoord door de ziekte die het 'normale doorbreekt',
en die leidt tot het ultieme, maar pijnlijke filosofische inzicht.
Die gezondheid is nooit gegeven, zegt Nietzsche. Ze is in een onafgebroken
proces gewikkeld met de ziekte, die we nooit helemaal kwijt raken. Beide zijn nu
eenmaal, zo zagen we Nietzsche al eerder opmerken, gradaties op dezelfde schaal.
Het gaat in de filosofie juist niet om de waarheid, maar om de gezondheid. (28)
Niet om de waarheid van de gezondheid, niet om de waarheid dat 'er geen waarheid is', dat er 'slechts schijn is', maar om het inzicht dat waarheid en schijn hetzelfde zijn, en om de vraag naar een nieuwe moraal die werkelijk met de illusie als
illusie leven kan. De genezende leert een nieuwe levenskunst,enkele 'fantasietjes'
en zekerheden armer, en een diep, maar veeleisend inzicht rijker. De kracht daartoe
veronderstelt dat men, zo citeerden we Nietzsche eerder, im Grunde gezond is, al
is men daarmee de 'ziekelijkheid' nog niet kwijt, ja kan men deze wellicht niet eens
missen. Men heeft de gezondheid nooit, zoals men ook 'de waarheid' niet heeft.
Men heeft slechts de wil tot gezondheid en tot genezing, die zich zelfs nog tegenover de ziekte dankbaar kan tonen. Daarin schuilt de intieme verhouding die
Nietzsche biografisch en wijsgerig tot zijn eigen ziektegeschiedenisonderhield. De
krankheid van het menselijk leven en de menselijke cultuur is hoe dan ook gegeven. Ook ik ben een decadent, schrijft Nietzsche in zijn laatste geschrift, maar tegelijk het tegendeel ervan. (29) De wijsgerige opdracht ligt in niets anders dan een
aanhoudend afscheid van deze decadentie, en in een zich losscheuren uit het ziektebeeld dat met de menselijke conditie gegeven lijkt. "Ich nahm mich selbst in die
Hand, schrijft Nietzsche aan het eind van dit proces, dat zijn zo paradoxale genezing was. "Ich machte aus meinem Willen zur Gesundheit, zum Leben ,meine
Philosophie..." (30)
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