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i . 

Nietzsche lezen Is om een drietal samenhangende redenen een 
bijzondere, en vaak verwarrende, ervaring. Allereerst is 
Nietzsche een bij uitstek persoonlijk denker, die zich grote 
moeite getroost de lezer er voortdurend van te doordringen 
dat hij geen objektieve waarheden of normen heeft te bieden, 
maar - slechts? - zijn persoonlijke inzichten. Ten tweede 
zijn zijn teksten notoir onsystematies, fragmentaries, verto
nen een veelvoud aan literaire stijlen en spreken elkaar bij 
voortduring tegen. Het is daarom ondoenlijk een koherent beeld 
van zijn filosofie samen te stellen. In het geval van Nietz* 
sche zou men eigenlijk het zelfstandig naamwoord 'filosofie' 
moeten vervangen door het werkwoord 'filosoferen', om zo het 
dynamiese, zoekende, experimentele karakter van zijn denken 
beter tot uitdrukking te brengen. Tenslotte - en in dit ver
band niet het minst belangrijk - slaagt Nietzsche erin om 
soms zelfs in het zelfde aforisme uitspraken, die van grote 
wijsheid getuigen, te verbinden met de grootste plattitudes 
of met uitspraken, die vanuit demokraties-progressief oogpunt 
bezien stomweg politiek zwaar fout zijn. Voorbeelden liggen 
voor het opscheppen zodat een paar willekeurige citaten hier 
kunnen volstaan. Roemrucht zijn bijvoorbeeld Nietzsche's ve
nijnige aanvallen tegen elke demokratiese ideologie, die in 
zijn ogen voortkomt uit de "Blutvermischung von Herren und 
Sklaven" (2) en die derhalve afgedaan dient te worden als "die 
Niedergangsform der organisierenden Kraft" (3). Ook een uit
spraak als de volgende zou men niet bij een denker verwachten 
die juist door de progressieve beweging toegeëigend wordt: 
"Der Mann soil zum Kriege erzogen werden und das Weib zur Er-
holung des Kriegers: alles andere ist Torheit" (4). 
De lezer reageert onzeker en vraagt zich af of het hier niet 
toch - juist? - om erg diepe inzichten gaat, zij het in een 
vermomde vorm. Mijn globale indruk is dat er dan doorgaans 
twee strategieën gevolgd worden: ofwel men schuift dergelijke 
problematiese uitspraken stilzwijgend ter zijde en opteert 
voor een blijmoedig eklekticisme, ofwel men probeert er - vaak 
met admirabele kreativiteit - nog iets van te maken door mid
del van een interpretatie, die wel strookt met het eigen 
waardenpatroon. Persoonlijk vind ik dit niet een bijster pro-
duktieve manier om met Nietzsche om te gaan. De hierboven ge
schetste benaderingen schieten te kort, omdat men er voor te-
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rugschrikt om kritiek te leveren op Nietzsche. Zij komen voort 
uit de onwil om met hem in diskussie te gaan. Daartoe wil ik 
hier wel een poging ondernemen door Nietzsche's exaltatie van 
de oorlog aan een krities onderzoek te onderwerpen. 
Een dergelijk onderzoek moet aanknopen bij de inkonsistenties 
in Nietzsche's filosoferen, moet daar recht aan trachten te 
doen zonder zich er evenwel bij neer te leggen. Ik ga uit van 
Nietzsche's eigen globale karakterisering van zijn projekt, 
namelijk als een avontuurlijk, experimenteel denken. Nietzsche 
als denker In een labyrinth: vele doodlopende wegen verken
nend, maar wel degelijk gericht zoekend naar een uitgang. Ik 
zal betogen dat Nietzsche's exaltatie van de oorlog zo'n dood
lopende weg was, waarvan de verkenning echter noodzakelijk 
was binnen Nietzsche's ontwikkeling tot een denker, die op het 
terrein van subtiliteit en genuanceerdheid tot op de dag van 
vandaag zijn meerdere nog moet ontmoeten. 
Nietzsche's denkbeelden over de oorlog roepen uiterst gemeng
de gevoelens bij mij op. Zijn visie op de oorlog lijkt een 
onvervreemdbaar onderdeel te vormen van zijn denken, omdat 
zijn positieve waardering van de oorlog de basis vormt van de 
ongeëvenaard radikale kritiek op alle vormen van dogmatisme, 
die zijn werk juist zo aantrekkelijk maakt. Deze positieve 
waardering lijkt echter te verhinderen dat zijn denkbeelden 
ooit meer kunnen worden dan zo'n kritiek, omdat zij elke vorm 
van 'vrede', konsensus en niet-gewelddadige handelingskoördi-
natie niet alleen verdacht maakt, maar a priori veroordeelt 
als geperverteerde vormen van de Wil tot Macht. Volgen we 
Nietzsche, dan hebben we geen andere keuze dan die tussen 
openlijk en versluierd geweld. Bij deze keuze wil ik mij 
niet neerleggen. Daarom wil ik de mogelijkheid onderzoeken om 
de oorlog uit het werk van Nietzsche weg te zuiveren, zonder 
hem daarmee in dezelfde beweging van zijn kritiese gehalte te 
ontdoen. Dit houdt in, dat er een vorm van niet-gewelddadige 
handelingskoördinatie denkbaar moet zijn, die duidelijk ver
schillend is van wat Nietzsche als 'dogmatisme' aan de kaak 
stelt. 
Mijn hoofdthese is dat Nietzsche's exaltatie van de oorlog 
een gevolg is van zijn onvolledige afscheid van de dualistie-
se ontologie (ware werkelijkheid versus schijnbare werkelijk
heid), zoals die kenmerkend is voor elke metafysika. Wanneer 
hij er werkelijk In slaagt zich los te maken van de metafysi
ka is zijn positieve waardering van de oorlog niet meer dan 
een atavisties overblijfsel binnen zijn denken en kan zonder 
konsekwenties voor de rest van zijn theoretiese bouwwerk weg
gezuiverd worden. 

IJ. 

Mijn uitgangspunt wordt gevormd door een van Nietzsche's 
jeugdgeschriften, namelijk über Wahrheit und Lüge im ausser-



moralischen Sinn (1873). Deze tekst is binnen het kader van 
mijn onderzoek bijzonder interessant omdat hier de oorlog al 
wel een belangrijke rol speelt, maar nog geenszins bejubeld 
wordt. Naar mijn mening hangt dit direkt samen met het feit 
dat Nietzsche in deze periode nog zwaar beïnvloed wordt door 
het metafysiese Idealisme. Deze invloed is allereerst mani
fest in het feit dat Nietzsche van de metafysika de dualis-
tiese ontologie overneemt en de daaruit voortvloeiende domi
nantie van de vertikale blikrichting, waarbinnen de aandacht 
primair uitgaat naar de verhouding tussen 'het' subjekt en de 
ware werkelijkheid achter de verschijningen. Waar Plato zijn 
blik naar boven richtte, naar de "bovenhemelse streken" van 
het Eeuwige Zijn, richt Nietzsche de zijne naar beneden, naar 
de dionysiese onderwereld: de brute, rusteloze werkelijkheids-
flux die aan al het zijnde vooraf gaat. Van een horizontale 
blikrichting, waarin de relaties tussen de konkrete individu
en onderling centraal staan, is slechts In afgeleide zin spra
ke. Ten tweede komt het Idealisme tot uitdrukking in de cen
trale plaats, die de jonge Nietzsche inruimt voor de thema
tiek van het autonome subjekt, dat zich niet onderwerpt aan 
een of ander extern gezag. 
De oorlog is in dit jeugdgeschrift prominent aanwezig in 
Nietzsche's karakterisering van de menselijke natuurstaat als 
een "bellum omnium contra omnes" (5) a la Hobbes: mensen zijn 
in principe alleen, autonoom en proberen hun subjektieve be
langen op strategiese wijze te realiseren tegen het verzet van 
de anderen in. Nietzsche hanteert hier nog de traditionele 
denkfiguur, dat het erom gaat zich uit deze natuurstaat te 
emanciperen. Maar - en dat is al typies Nietzscheaans - hij 
wijst de traditionele oplossing van vrede-door-middel-van-
een-sociaal-kontrakt radikaal van de hand. Hij is hiertoe in 
staat omdat hij een ander alternatief voor de oorlog van al
len tegen allen meent te hebben. In het vroege werk van Nietz
sche vormen niet oorlog en vrede, maar oorlog en kunst eikaars 
werkelijke antipoden. Om dit te kunnen verduidelijken is het 
nodig in te gaan op Nietzsche's denkbeelden over waarheid, 
moraal en kunst, omdat deze onlosmakelijk verbonden zijn met 
zijn standpunten ten aanzien van oorlog en vrede. 
Nietzsche betoogt dat het menselijke Intellekt slechts een 
instrument tot zeifhandhaving is, ter kompensatie voor de fy
sieke zwakheid van de mens in vergelijking tot andere dieren. 
Dit intellekt doet niet anders dan te veinzen om zo te ontko
men aan de kaken van de roofdieren om hem heen. De typerende 
funktie van het Intellekt ligt dus in het kreëren van een 
schijnwerkelijkheid. Nietzsche stelt zich nu de vraag hoe uit 
dit intellekt, opgevat als veinsvermogen, de menselijke wil 
tot waarheid kon ontstaan. 
Nietzsche benadert de waarheid vanuit twee haaks op elkaar 
staande hoeken: waarheid is bij hem in essentie een tweedimen
sionaal begrip. Hierboven heb ik al aangegeven dat de verti
kale blikrichting in deze tekst dominant Is. Nietzsche vat 



waarheid dan ook allereerst op als 'iets' tussen 'de' mens en 
de werkelIjkheidsflux. Hij wijst radikaal elke korresponden-
tietheorie van de waarheid af: werkelijkheid en taal zijn 
elk van een geheel andere orde en staan als respektievelijk 
'worden' en 'zijn' tegenover elkaar. Vanwege dit onoverbrug
bare verschil is taal in essentie metafories van aard, d.w.z. 
dat woorden relationele termen zijn waarin principieel ver
schillende elementen weliswaar met elkaar verbonden worden, 
maar nooit identiek aan elkaar gemaakt worden. In de metafoor 
wordt het individuele en werkelijke van datgene, waarnaar ta
lig wordt verwezen, niet ontkend. Zolang men het metaforiese 
karakter van de taal voor ogen houdt, verwijst men weliswaar 
naar de werkelijkheid, maar vervalst men haar niet. 
De mens is echter volgens Nietzsche in het algemeen niet op
gewassen tegen dit heftige, steeds nieuwe kontakt met de wer
kelijkheid. Daarom verdringt hij het metaforiese karakter van 
de taal uit zijn bewustzijn en konstrueert in plaats daarvan 
algemene begrippen. Daarover zegt Nietzsche: 

"Jeder Begriff entsteht durch Gleichsetzen des Nichtglei-
chen. [...] Das Ubersehen des Individuellen und Wirklichen 
gibt uns den Begriff, ..." (6). 

Algemene begrippen vervalsen dus de werkelijkheid. Maar met 
behulp van deze algemene begrippen is iets mogelijk, wat met 
de metaforen niet mogelijk was: de hierarchies gestruktureer-
de ordening van de chaotiese flux van onmiddellijke indrukken, 
opdat er een beheersbaar geheel ontstaat. De kuddemens stelt 
deze begrippelijke werkelijkheid identiek aan de ware werke
lijkheid en noemt dit 'waarheid'. De waarheid is dus het pro-
dukt van het intellekt in dienst van, als slaaf van de (Scho
penhauer iaanse) wil tot zeifhandhaving. Dit noem ik de in
strumentele dimensie van de waarheid. 
Maar waarheid wordt in deze tekst door Nietzsche ook nog op 
een andere manier omschreven, namelijk als 'Iets' tussen de 
mensen onderling. Hier Is dus sprake van de eerder genoemde 
horizontale blikrichting. Waarheid wordt dan opgevoerd als 
een sociale grootheid en kan als zodanig verbonden worden met 
de thematiek van oorlog en vrede. Omdat Nietzsche zich in 
zijn maatschappijtheorie - overigens nog uiterst 'zeitsge-
mass' - baseert op het theoreties individualisme, vormt ge
meenschappelijkheid een theoreties probleem van de eerste or
de. Nietzsche verklaart het sociale leven vanuit de "Not und 
Langweile" (7) van diegenen, die te zwak zijn om de oorspron
kelijke vrijheid en eenzaamheid te dragen, en daarom een deel 
van hun autonomie overdragen aan de kudde. Aan de oorsprong 
van het maatschappelijke leven staat dus het sluiten van de 
vrede. Deze 'vrede' wordt door Nietzsche nu in direkt verband 
gebracht met het ontstaan van de universele, voor iedereen 
verbintelijke waarheid en moraal. Men 'spreekt af' wat voort
aan voor objektief waar en goed zal doorgaan en eist van elk 
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kuddeiid absolute gehoorzaamheid aan deze konventies, op 
straffe van uitstoting. Waarheid is bij Nietzsche vanaf het 
begin een typies moreel fenomeen: gij zult dit en dat als 
waar aannemen. Dit vormt de tweede, konventionele dimensie 
van de waarheid. 
Nietzsche keert zich vol afkeer en verachting af van deze 
waarheid, zowel vanwege het instrumentele als konventionele 
karakter daarvan. Hiertegenover plaatst hij de kunst^ niet 
alleen omdat de mens daarin in direkt, niet instrumenteel-
vervalst kontakt met de bruisende ware werkelijkheid achter 
de talig gekonstrueerde schijnwereld kan treden, maar boven-
dient omdat de mens als kunstenaar vrij en autonoom is. Ten 
aanzien van de kunst kunnen we dus dezelfde twee dimensies 
onderscheiden als in het geval van de waarheid. 
Voor zijn rust en (schijn)zekerheid betaalt de mens een hoge 
prijs, in Nietzsche's ogen een te hoge prijs: het door het 
intellekt bemiddelde kontakt met de steeds veranderende wer
kelijkheid is minder intensief, minder heftig dan volgens 
Nietzsche mogelijk (en wenselijk!) is. In de kunst bevrijdt 
de mens zich van de wil tot zeifhandhaving, die aan de star
re, begrippelijke ordening van de werkelijkheid (= waarheid) 
ten grondslag ligt. In een frivool spel met de als metafories 
erkende taal zet de kunstenaar deze instrumenteel gemotiveer
de overheersing van de werkelijkheid op stelten. Door de moed
willige onttakeling van de vaste schijnwereld schept zij ruim
te voor een nieuw, steeds nieuw, direkt kontakt met de werke
lijkheid achter de taal. In het idioon van de metafysika uit
gedrukt: niet in de metaforen zelf, maar in het spelen daar
mee bezit de kunst een waarheidsmoment, en de kunstenaar een 
geprivilegieerde toegang tot de ware werkelijkheid. Nietzsche 
is hier nog maar een aantal stappen verwijderd van Plato. 
Kunst en (kudde)waarheid verhouden zich hier tot elkaar als 
episteme (ware kennis) en doxa (schijnkennis, mening) bij Pla
to. 
Plato's metafysika is ook nog manifest aanwezig in Nietzsche's 
kritiek op de konventionele dimensie van de waarheid. Plato 
ontdekte dat het inherent was aan het bedrijven van filosofie 
zich af te wenden van de konkrete, alledaagse sociale werke
lijkheid en zich te richten naar de ware werkelijkheid, die 
zich ergens boven het platvloerse gekrakeel van de sociale wer
kelijkheid zou bevinden. Ook Nietzsche keert zich vol dédain 
af Vc',n de samenleving. Hij haait fel uit naar de sociale vre
de, omdat deze in zijn ogen niets anders is dan een vlucht in 
de heteronomie. De kuddemens onderwerpt zich vrijwillig aan 
zijn eigen - geobjektiveerde - voortbrengselen, i.e. de uni
versele waarheid en moraal, die hij echter niet meer als zijn 
eigen produkten herkent (8). De kuddemens "stelt nu zijn han
delen als redelijk wezen onder de heerschappij van de abstrak-
ties" (9). Zodoende offert hij zijn oorspronkelijke vrijheid 
en autonomie op aan zijn behoefte aan rust en gezelschap. In 
de strenge ogen van de jonge Nietzsche is er geen grotere 



zonde denkbaar. Daarom voert hij - alweer- de kunst op als 
het terrein waarop de mens werkelijk vrij en autonoom kan 
zijn. 
Als kunstenaar is men bevrijd van de dwang tot konformisme 
en konventionaliteit die inherent zijn aan de waarheid. De 
kunstenaar Is vrij om voortdurend zijn eigen individuele fik-
ties te scheppen. Voorwaarde is dat de kunstenaar zich totaal 
terugtrekt uit de sociale werkelijkheid: elke poging om het 
eigen handelen met dat van een ander te koördineren, elke po
ging de eigen wereldbeschouwing met die van een ander in 
overeenstemming te brengen komt neer op een verraden van de 
eigen unieke individualiteit, en daarmee van de eigen vrij
heid en autonomie. 
Er is nu voldoende materiaal aangedragen om kort de denkbeel
den van de jonge Nietzsche over oorlog en vrede uiteen te zet
ten. Vrede wordt onlosmakelijk verbonden met de objektieve, 
universele waarheid en moraal, zodat Nietzsche eigenlijk met 
drie verschillende termen werkt: oorlog, vrede (waarheid en mo
raal) en kunst. De oorlog is de oorspronkelijke natuurstaat 
en vloeit direkt voort uit de wil tot.zeifhandhaving. Dit 
laatste geldt echter ook voor de vrede, die precies om deze 
reden door Nietzsche niet als wezenlijk tegenovergesteld aan 
de oorlog wordt gedacht, maar als een bijzondere vorm daar
van. Inherent aan de sociale vrede is de niet aflatende druk 
tot konventionaliteit : zij is niet meer dan een beheersing, 
kanalisering van de oorspronkelijke konflikten tussen de in
dividuen middels een gewelddadige interventie van buitenaf, 
waardoor de afzonderlijke leden van de kudde in het gareel 
gehouden worden. 
Het verschil tussen oorlog en vrede is dus vooral dat het in
dividu in het eerste geval zijn oorspronkelijke autonomie niet 
vrijwillig opoffert, en in het laatste geval wel. Zo bezien 
gaat Nietzsche's voorkeur eerder uit naar de oorlog dan naar 
de vrede. Hij is echter niet gedwongen om voor de oorlog te 
opteren, omdat de kunst een werkelijk alternatief voor de oor
log biedt: in de kunst is het intellekt niet langer de slaaf 
van de wil tot zeifhandhaving en heeft met andere woorden noch 
een instrumentele status, noch behelst zij een beperking van 
de autonomie van het individu. De metafysikus-kunstenaar laat 
de sociale werkelijkheid, en daarmee zowel de oorlog als de 
vrede/waarheid/moraal voor wat ze zijn en treedt In een ver
heven kontakt met de ware werkelijkheid achter de verschijnin
gen. Het is belangrijk om op dit punt vast te stellen dat 
Nietzsche de kunst slechts als alternatief voor de oorlog kan 
opvoeren door geheel af te zien van het probleem van de hande-
1ingskoördinatie: de kunst is in Nietzsche's opvatting wezen
lijk a-sociaal. 
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III. 

In het latere werk van Nietzsche staan kunst en. oorlog niet 
langer tegenover elkaar, maar worden hecht met elkaar verbon
den, op vergelijkbare wijze als vrede en waarheid/moraal dat 
al waren. Wat is de achterliggende oorzaak van deze wel zeer 
radikale omslag? Het antwoord luidt - ogenschijnlijk - simpel: 
Nietzsche tracht zich te ontworstelen aan de platonistiese 
dualistiese ontologie en daarmee aan de metafysika. Of In 
Nietzsche's eigen terminologie: hij komt er gaandeweg achter 
dat God dood is. 
Het beginpunt van dit doorbrekende bewustzijn zouden we kun
nen aanduiden als een over(terug?)gang van Schopenhauer naar 
Kant. Terwijl de eerste de ware werkelijkheid achter de ver
schijningen wel degelijk kenbaar achtte (het voorrecht van al
le metafysici), is Kants epistemologie er juist op gericht 
een grens te trekken tussen de onkenbare noumenale wereld en 
de kenbare fenomenale wereld. Daaruit trekt Nietzsche de ra
dikale konklusie dat de noumenale wereld dan ook alle belang 
voor de mensen heeft verloren. We zouden deze positie - met 
het oog op de. rest van mijn betoog ~ aldus kunnen karakteri
seren: 'we hebben de ware wereld afgeschaft; alleen de schijn
bare wereld houden we over'. Nietzsche koncentreert zich nu 
exklusief op de konkrete, empiries waarneembare werkelijk
heid, waarin konkrete individuen met al hun onderlinge ver
schillen hun bestaan leven. In de plaats van de vertikale 
blikrichting (de relatie tussen 'de' mens en de ware werke
lijkheid) treedt nu de horizontale ^de relaties tussen de 
mensen onderling). 
Typerend voor de platoonse metafysika is het verlangen dat 
het konkrete individu niet alleen zijn histories en lokaal 
bepaalde kontekst, maar ook zijn eigen persoonlijke eigen
schappen transcendeert om zo in direkt kontakt met de ware 
werkelijkheid te komen (10). In deze zin wordt deze metafysi
ka gekenmerkt door een algemeen, leeg subjekt zonder speci
fieke kenmerken. Deze laatste zijn immers niet meer dan empi-
riese bepalingen, die tot het domein van de (gefragmenteerde) 
schijnwereld behoren in plaats van tot de ware werkelijkheid, 
die Een en Ondeelbaar is. Dit abstrakte subjekt is de moge-
IIjkheidsvoorwaarde voor de absolute waarheids-aanspraak van 
de metafysika, zoals die ook door Nietzsche in de hierboven 
geanalyseerde tekst nog gedaan wordt. Zonder abstrakt sub
jekt, dat 'bevrijd' is van alle empiriese bepalingen, bestaat 
er niet langer een belangeloze (cq. lichaamsloze) blik die in 
de zuivere aanschouwing een dito zuivere waarheid blootlegt. 
Met het afscheid van de kenbare ware werkelijkheid, neemt 
Nietzsche nu ook afscheid van het abstrakte subjekt. Hij 
spreekt niet langer over 'de' mens in zijn algemeenheid, maar 
over de pluraliteit van konkrete individuen met hun onder
linge verschillen en hun specifieke, unieke eigenschappen. Of 
anders geformuleerd: het lege subjekt uit de metafysika wordt 
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door Nietzsche 'ingevuld', of: tegenover de platoonse geest 
stelt Nietzsche het lichaam. Voor de zuivere blik in de 
plaats treedt nu het konkrete individu, dat de werkelijkheid 
niet van buitenaf beschouwt, maar vanuit een punt binnen die 
werkelijkheid interpreteert. Deze interpretaties zijn nooit 
'zuiver' en belangeloos, maar kunnen integendeel onderzocht 
worden op de belangen van de auteur van deze interpretaties. 
Dit inzicht vormt de basis van Nietzsche's Ie e-r van het 
perspektivisme: d.w.z. de opvatting dat we de werkelijkheid 
nooit belangeloos kunnen beschrijven zoals-ze-is, maar dat 
we een veelvoud aan werkelijkheden konstitueren vanuit even-
zovele gezichtspunten. 

Het wegstrepen van de ware werkelijkheid achter de schijn re
sulteert in een andere invulling van het begrip 'kunst'. De 
jonge Nietzsche schreef aan kunst de mogelijkheid van een 
niet-instrumentele omgang met de ware werkelijkheid toe: de 
kunst belichaamde een zuivere, dat wil zeggen niet door empi-
riese belangen verontreinigde omgang met de werkelijkheids-
flux. Nu Nietzsche de ware werkelijkheid wegstreept, moet hij 
meer de nadruk op het scheppende en ordenende aspekt van de 
kunst leggen. De mens schept zichzelf een schijnwereld, waar
buiten zij niet kan treden: "Wir erst haben die Welt, die 
den Menschen etwas angeht, geschaffen!" (11). Kunst is dus 
niet langer het reproduceren van de werkelijkheidsflux, maar 
het vormen en ordenen van de chaos door daar een interpreta
tie op te drukken, die voor onze levenswijze funktioneel is 
(12). Op deze basis ontwikkelt Nietzsche zijn roemruchte ken-
theoretiese pragmatisme en zijn naturalistiese moraaltheorie. 
Het is duidelijk dat de wijziging van Nietzsche's kunstbegrip 
de verhouding tussen kunst en waarheid niet onberoerd laat. 
De oorspronkelijke tegenstelling niet-instrumentele kunst/in
strumentele waarheid is immanent verbonden met de vertikale 
blikrichting en ruimt derhalve tegelijk daarmee het veld. Op 
basis van hun (anti)instrumentele dimensie laten zij zich 
niet langer tegenover elkaar stellen: beiden zijn ordenende, 
vervalsende interpretaties, beiden oefenen als zodanig macht 
uit over de werkelijkheid en beiden liggen ten grondslag aan 
de schijnwerkelijkheid. Interpreteren is ordenen, en dus ook 
een vorm van machtsuitoefening. En aangezien de mens gedwon
gen is zich een schijnwereld te scheppen, kan Nietzsche stel
len dat de wil tot leven niets anders Is dan de wil tot 
macht. We kunnen de veranderde relatie tussen kunst en waar
heid als volgt pregnant omschrijven: in het vroege werk van 
Nietzsche is kunst welbeschouwd de hoogste vorm van (zuivere, 
metafysiese) waarheid; als kunst nu echter opgevat wordt als 
het scheppen van de schijn is waarheid eerder een vorm van 
kunst, zij het beslist niet de hoogste. 

Nietzsche blijft onverkort vasthouden aan zijn eerdere uit
spraken, dat de objektieve waarheid een uitvinding is van de 
kudde en dat zij voortvloeit uit de behoefte van de kudde aan 
rust en zekerheid. De kudde dringt uit het bewustzijn weg, 
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dat alles slechts subjektieve schijn is. Juist in deze ver
dringing ziet Nietzsche nu het doorslaggevende onderscheid 
tussen kunst enerzijds, waarheid en moraal anderzijds. De 
kunst wordt synoniem aan die wijze van ordenen-door-te-inter-
preteren, waarbij het subjekt van deze ordening zich van het 
schijnkarakter daarvan bewust blijft: "Die Kunst, in der ge-
rade die Lüge sich heiligt, der Wille zur Tauschung das gute 
Gewissen zur Seite hat..." (13). 
De relevante oppositie wordt die tussen de (zelf)bewuste in
strumentele ordening versus de niet-bewuste instrumentele or
dening (alle vormen van objektivisme). De nobelen erkennen 
hun fundamentele kunstenaarsstatus en aksepteren, behalve de 
daarmee gepaard gaande vrijheid, tevens de zware verantwoor
delijkheid dat men zelf aan de bron staat van de eigen we
reldbeschouwing. Juist in deze erkenning van het subjektieve, 
perspektivistiese karakter van onze wereldbeschouwingen schuilt 
de grootsheid van de Freie Gelst: de kunstenaar poneert trots 
zijn eigen subjektiviteit als enige basis voor zijn denkbeel
den. Deze erkenning opent de mogelijkheid om waarden en nor
men zelf aktief te scheppen, m.a.w. de wereld zelfbewust een 
eigen stempel op te drukken. De nobelen zijn bij machte hun 
eigen waarden en normen te scheppen, de schijnbare werkelijk
heid van een persoonlijk stempel te voorzien en zodoende hun 
machtswil uit te leven. Op dit punt aangekomen is Nietzsche 
wel mijlenver verwijderd van zijn eerdere pleidooi voor het 
intuïtieve leven en het oplossen van alle grenzen, die de 
subjektiviteit definiëren, in de onmiddellijke ervaring. Voor 
het zelfverlies treedt nu het ideaal van het Supersubjekt in 
de plaats, die zich niet langer aan de schijnwerkelijkheid 
onttrekt, maar deze superieur zijn wil oplegt: 

"Die eigentliche Philosophen aber sind Befehlende und Ge-
setzgeber; sie sagen "so soil es sein!", {...] Ihr "Erken
nen" 1st Schaffen, ihr Schaffen 1st eine Gesetzgebung, ihr 
Wille zur Wahrheit 1st - Wille zur Macht" (14). 

De wisseling van de vertikale naar de horizontale blikrich
ting heeft dus tot gevolg dat Nietzsche de macht niet meer 
terzijde kan schuiven ten gunste van de kunst; deze laatste 
kan immers niet langer fungeren als een vrijplaats buiten de 
schijnwerkelijkheid. In de plaats daarvan kiest hij nu voor 
een cyniese affirmatie van de machtswil en - op meer konkreet 
nivo - voor het geweld en de oorlog. Dit zal ik nu nader ana
lyseren. 
Allereerst kan vastgesteld worden dat Nietzsche's 'estheti
cisme', waarin zowel waarheid als moraal gereduceerd worden 
tot verkapte vormen van kunst, leidt tot een volledig ken-
theoreties en ethies relativisme. Als alles interpretatie is, 
kan de ene interpretatie niet langer geprivilegieerd worden 
boven de andere op grond van het feit dat zij meer waarheid 
zou bevatten. Hetzelfde geldt voor de moraal. Daarmee wordt 
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de mogelijkheid van niet-gewelddadige handelingskoördinatie 
resoluut van de hand gewezen. Konsensus kan zo bezien nooit 
meer zijn dan het resultaat van een voorafgaande gewelddadi
ge strijd, waarin de ene interpretatie het gewonnen heeft van 
de andere, met behulp van welke middelen dan ook. 
De tegenstelling tussen waarheid en kunst op basis van beider 
(antDkonventionele dimensie blijft onverlet, omdat deze sa
menhangt met de horizontale blikrichting, waarbij de aandacht 
uitgaat naar de sociale relaties binnen de man-made schijn
werkelijkheid. Deze tegenstelling v/int nu snel aan gewicht. 
Nietzsche keert zich in dit geval niet primair tegen het 'ob-
jektieve' karakter van de kuddewaarheid en -moraal, maar te
gen het universele karakter daarvan. De kudde ziet maar één 
Waarheid, waaraan iedereen zich dient te onderwerpen. Daarom 
zegt Nietzsche: 

"Nicht die Wahrheit und Gewissheit 1st der Gegensatz der 
Welt des Irrsinnigen, sondern die Allgemeinheit und All-
verb indlichkeit eines Glaubens, kurz das Nicht-Beliebige 
im Urteilen. Und die grösste Arbeit der Menschen bisher 
war die, über sehr viele Dingen miteinander übereinzustim-
men und sich ein Gesetz der Ubereinstimmung aufzulegen-..." 
(15). 

Nietzsche's verhouding tot dit kudde-universalisme is tamelijk 
ingewikkeld. Wanneer hij alle geldigheidsaanspraken reduceert 
tot subjektieve machtsaanspraken kan hij de kudde immers moei
lijk verwijten dat ze haar eigen partikuliere interpretatie 
anderen dwingend wil opleggen: ze doet op zo'n moment niet an
ders dan gehoor geven aan de wil tot macht. Nietzsche's kri
tiek richt zich dan ook niet op het feit, dat de kudde dat 
doet, maar op de wijze, waarop zij dat doet, namelijk door de 
eigen machtswil te ontkennen. 
Zoals hierboven aangegeven beseft de nietzscheaanse nobele 
dat alles 'slechts' schijn is en dat zijn interpretaties geen 
ander fundament hebben dan zijn eigen subjektiviteit. Dit is 
echter geen bron van grote zorg: hij stelt juist eer in het 
subjektieve karakter van zijn interpretaties en stoort zich 
dus niet aan het bestaan van andere, afwijkende interpreta
ties. Zijn waarheden en normen zijn niet universalisties: 

"Wir anderen sind die Ausnahmen und die Gefahr - wir be-
durfen ewig der Verteidigung! - Nun, es lasst sich wirk-
lich etwas zugunsten der Ausnahme sagen, vorausgesetzt 
dass sie nie Regel werden will" (16). 

Dat de nobele geen universele waarheid of moraal verkondigt, 
verhindert hem echter geenszins zijn machtswil onbekommerd 
uit te leven: hij wenst anderen wel degelijk de wet voor te 

s*"> \ schrijven, maar hij verlangt alleen van zijn overwonnenen dat 
1 i' ! ze hem gehoorzamen, niet dat ze het met hem eens zijn. Dit 
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onderscheid is van kruciaal belang. De nobele komt er eerlijk 
voor uit dat handelingskoördinatie niet meer is dan een mee
dogenloze machtstrijd: de nobele strijdt met open vizier. 
Hier lijnrecht tegenover staat het universalisme van de kud
de: de kudde is te zwak om haar partikuliere doeleinden door 
openlijk geweld te verwezenlijken en kiest daarom voor een 
strategie, waarin de (eigen) machtswil niet trots geaffir
meerd wordt, maar in morele termen veroordeeld. De kudde lijdt 
aan zichzelf omdat zij haar machtswil niet weet te realise
ren. Maar in plaats van de oorzaak van het eigen lijden bij 
dit falen te leggen, schildert zij de machtswil zelf af als 
bron van alle ellende en predikt morele waarden als nederig
heid, tamheid, samenwerkingsbereidheid, etc. De kudde slaat 
de vrolijke vrijheid en het strijdlustige subjektivisme van 
de nobelen vol ressentiment gade en veroordeelt hun weigering 
zich te onderwerpen aan de waar(he)den, die de kudde zichzelf 
heeft opgelegd. De relatie tussen de nobelen en de kudde is 
als gevolg daarvan niet symmetries, in de zin van een openlij
ke machtstrijd. Terwijl de wereldbeschouwing van de kudde de 
nobele volkomen koud laat, gunt de kudde de nobelen een der
gelijke vrijheid niet: zij probeert de nobelen te vergifti
gen met de eigen interpretaties. 
Het poneren van een universele waarheid en moraal vloeit kort
om direkt voort uit het onvermogen van de kudde om de eigen 
wil tot macht te realiseren met behulp van openlijk geweld. 
Dit universalisme is er op gericht de eigen machtswil te ver
sluieren: een universele waarheid of moraal kan immers niet 
terug gevoerd worden op partikuliere belangen? Nietzsche noemt 
dit universalisme ook wel dogmatisme: 'dogmatics' zijn alle 
interpretaties die ontkennen slechts door belangen ingegeven 
interpretaties te zijn, in een verbitterde strijd verwikkeld 
om de suprematie. De machtswil wordt juist toegedicht aan de 
tegenstander om die in diskrediet te brengen. 
Nu de kunst niet langer een vrijplaats is buiten het bereik 
van de macht, geeft Nietzsche zich over aan een exaltatie van 
het openlijk geweld. Het 'waarom' achter deze omslag is ech
ter nog niet bevredigend verklaard. Dat de oorlog onvermijde
lijk is geworden impliceert namelijk nog niet dat deze oorlog 
daarom ook wenselijk is, zoals Nietzsche toch duidelijk stelt. 
Deze wenselijkheid kan alleen verklaard worden vanuit het in 
de vorige paragraaf al blootgelegde verlangen naar autonomie, 
dat de 'stuwende kracht' onder Nietzsche's denken bleek te 
vormen. Hoe? 
Een begin van een antwoord op deze vraag kan gevonden worden 
in het feit dat de vrijheid van de Freie Geist bij het ont
werpen van zijn eigen wereldbeschouwing niet totaal is, maar 
gebonden blijft aan een kruciale beperking: zijn eigen inter
pretaties mogen niet overeenstemmen met de algemeen gangbare. 
De kunstenaar poneert zijn eigen subjektieve vrijheid door 
af te wijken van de kudde-waarheid en -moraal: iets is alleen 
dan 'kunst' als het haaks staat op het algemeen geaksepteerde. 
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De nietzscheaanse kunstenaar staat dus in een principieel an-
tagonistiese relatie tot de kudde: m.a.w. de oorlog is de 
enige garantie voor vrijheid en autonomie van de nobele. In 
de strijd poneert men zichzelf als Krijger, als Supersubjeht: 
"...der Krieg erzieht zur Freiheit. [...] Freiheit bedeutet, 
dass die mannl ichen, die kriegs- und siegsfrohen Instinkte die 
Herrschaft haben über andere Instinkte,.. zum Beispiel über die 
des "Glücks"" (17). Nietzsche's exaltatie van de openlijke 
machtstrijd blijkt dus uiteindelijk te berusten op een radi-
kaal doorgevoerd subjektivisme. 
Het slagveld is de enige plaats waarop men autonoom en vrij 
is; de strijd zelf is de kweekplaats voor deugden die voor 
het verwezenlijken van deze individuele autonomie noodzake
lijk zijn. Voor alles betreft het hier de deugd van de boos
aardige kracht, die immers noodzakelijk is om te breken met 
de warme beschutting van de gemeenschap: 

"Anders denken, als die Sitte 1st - das 1st lange nicht 
so sehr die Wirkung eines besseren Intellektes als die 
Wirkung starker, böser Neigungen, loslösender, isolieren
der, trotziger, schadenfroher, hamischer Neigungen" (18). 

Bovendien kweekt men in de strijd de moed aan, die nodig is 
om te leven in een wereld die slechts schijn is en een objek-
tief fundament ontbeert. De moed ook, om uit het ontbreken 
van universele maatstaven, die voor iedereen en altijd geldig 
zijn, te konkluderen dat er dan maar een weg openstaat voor 
de nobele: het ontmaskeren van alle 'objektieve' waarheid en 
moraal als slechts in subjektieve belangen gefundeerde inter
pretaties en het scheppen van puur individuele maatstaven. 
Nu ik aangetoond heb dat Nietzsche's machtstheoretiese uitwer
king van zijn estheticisme terug gevoerd dient te worden op 
zijn afscheid van de dualistiese ontologie, moet ik dat ge
lijk nuanceren: deze specifieke uitwerking vloeit namelijk 
voort uit een onvolledig afscheid van de metafysika. Zijn 
estheticisme en zijn affirmatie van de oorlog verraden op 
drie punten, dat Nietzsche er hier niet in slaagt om werke
lijk afscheid te nemen van de ware werkelijkheid. 
1) Allereerst klinkt in zijn exaltatie van de schijnwerke
lijkheid een geforceerde vrolijkheid door, die de wanhoop 
over de teloorgegane fundamenten, over de voorgoed onbereik
baar geworden ware werkelijkheid, ternauwernood verhult. Zelf 
zegt hij hierover: 

"Hatten wir nicht die Künste gutgeheissen und diese Art 
von Kultus des Unwahren erfunden: so ware die Einsicht in 
die allgemeine Unwahrheit und Verlogenheit, die uns jetzt 
durch die Wissenschaft gegeben wird - die Einsicht in den 
Wahn und Irrtum als in eine Bedingung des erkennenden und 
empfindenden Daseins - gar nicht auszuhalten. Die Redlich-
keit würde denEkel und den Selbstmord im Gefolge haben" (19). 
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Uit dit fragment blijkt dat Nietzsche de schijnwerkelijkheid 
nog niet werkelijk serieus neemt: het is slechts een .schijn
werkelijkheid, tweede keus dus. In dit 'slechts' klinkt nog 
het rouwbeklag door over de teloorgang van de ware werkelijk
heid, die juist in dit beklag als het ware nog voortbestaat. 
2) Bovendien denkt Nietzsche hier zijn eigen perspektivisme 
nog niet tot het einde toe door. Zijn perspektivisme behelst 
immers dat niemand buiten de schijnbare wereld kan treden. 
Maar het relativisme, dat hier zo heftig verwoord wordt, 
dringt zich alleen op aan een toeschouwer, die op één moment 
alle beschikbare interpretaties en perspektieven kan over
zien en Innemen, d.w.z. aan de aloude transcendente waarne
mer, i.e. God of de metafysikus. Dit waarnemende subjekt maakt 
op dat moment zelf geen deel uit van de schijnwerkelijkheid, 
maar vertegenwoordigt ten aanzien daarvan een transcendent 
moment. We zouden dit ook als volgt kunnen formuleren: Nietz
sche kan de dood van God alleen verwerken door het subjekt 
zelf op diens troon plaats te laten nemen. De wanhoop, die 
ten grondslag ligt aan Nietzsche's kreatie van het Supersub-
jekt, heeft hij scherp verwoord in zijn beroemde parabel van 
de "tolle Mensch", die op klaarlichte dag met een iantaarntje 
in zijn hand God op het marktplein zocht, tot groot vermaak 
van de aanwezigen: 

""Wohin 1st Gott?" rief er, "Ich will es euch sagen! Wir 
haben ihn getötet - ihr und ich! Wir alle sind seineMörder! 
[...] 1st nicht die Grosse dieser Tat zu gross für uns? 
Mussen wir nicht selber zu Göttern werden, urn nur ihrer 
würdig zu erscheinen?..." (20). 

Aan deze God-mens is het gegeven de laatste maal een onver
valste objektieve, universele waarheid te verkondigen, zij 
het een gruwelijke: er bestaat geen Waarheid. Ook Nietzsche's 
extreem oorlogszuchtige subjektivisme blijkt dus in laatste 
instantie nog te berusten op het solide fundament van de 
- weliswaar afwezige - ware werkelijkheid. 
3) Dat Nietzsche zich niet los weet te maken van het trans
cendente subjekt is ook manifest op het nivo van zijn prak-
tiese filosofie. Het onderscheid tussen nobelen en slaven be
rust hier vooral op het feit, dat de eersten bewust de auteur 
zijn van hun Interpretaties, ten opzichte daarvan autonoom 
zijn, terwijl de laatsten zich onder de heerschappij daarvan 
stellen. Weer vertegenwoordigt het subjekt, dat vooraf gaat 
aan zijn interpretaties en ten opzichte daarvan onafhankelijk 
is, nog een transcendent moment. 

IV. 

Het is nu het goede moment om stil te blijven staan bij de 
haren van de moderne, (post)strukturalisties geschoolde lezer, 
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aangezien die allemaal overeind moeten zijn gaan staan naar 
aanleiding van het hierboven geschetste Nietzsche-beeld. 
Nietzsche treedt in het huidige debat immers nauwelijks voor 
het voetlicht als de pleitbezorger van het Supersubjekt, maar 
als de Grote Roerganger van de Desubjektivering. Deze laatste 
zienswijze is ongetwijfeld korrekt, maar doet door haar een
zijdigheid te weinig recht aan de spanning binnen Nietzsche's 
verschillende standpunten, die oscilleren tussen deze beide 
posities. 

"Es 1st alles subjektiv" sagt ihr: aber schon dat 1st Aus-
legung. Das "Subjekt" 1st nichts Gegebenes, sondern etwas 
Hinzu-Erdichtetes, Dahinter-Gedichtetes. - 1st es zuletzt 
nötig, den Interpreten noch hinter die Interpretation zu 
setzen. Schon das 1st Dichtung, Hypothese (2 1). 

Deze veelvuldig aangehaalde uitspraak betekent een volgende 
stap in het serieus nemen van de schijnwereld, en daarmee weer 
een stap weg van de metafysika: ook het autonome, kreatieve 
subjekt, dat voorheen nog een positie buiten deze schijnwereld 
innam (namelijk aan de bron daarvan stond) wordt nu in deze 
wereld opgenomen, d.w.z. zelfs als 'schijn' ontmaskerd. Het 
interpreteren zelf wordt nu aan de oorsprong van alles ge
plaatst. Dit is een stap van niet te overschatten belang, om
dat het streven naar autonomie van het subjekt tot nu toe een 
richtinggevende thematiek in Nietzsche's denken over oorlog 
en vrede was. 
De autarke, autonome mens, die aan de bron van zijn handelen 
staat, wordt nu zelf ontmaskerd als een oppervlakte-verschijn
sel en gereduceerd tot een drager van de anonieme Wil tot 
Macht, die achter zijn rug om zijn doen en laten bepaalt. De
ze onttroning van het autonome subjekt betekent een volgende 
stap in Nietzsche's pogingen om elk transcendent moment uit 
zijn denken weg te zuiveren. Daarmee brengt hij de definitie
ve doodsklap toe aan de individuele handelingsvrijheid, die 
volgens Nietzsche niet meer is dan een funktionele illusie 
die de mens wellicht nodig heeft om te kunnen leven, maar die 
verder nergens op te stoelen is. 
Maar zijn reduktie van het subjekt tot een drager van een on
derliggende machtswil heeft tot paradoxaal resultaat dat hij 
de transcendentie, die hij door de voordeur zijn werk uit
schuift, er door de achterdeur weer naar binnen haalt. Nietz
sche's desubjektiverings-strategie leidt tot de onvoorziene 
herinvoering van een dualistiese ontologie: de Wil tot Macht 
wordt nu tot de ware werkelijkheid onder de waarneembare. De
ze ware werkelijkheid verschilt in één opzicht wezenlijk van 
die in 'über Wahrheit und Lüge im aussermoralischen Sinn'. 
Daar werd zij nog voorgesteld als een chaotiese, maar verder 
stuur- en willoze werkelijkheidsflux, die zich principieel 
aan elke talige beschrijving onttrok. Deze werkelijkheidsflux 
wordt nu door Nietzsche nader bepaald als de niet-aflatende 
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strijd tussen met (machts)wil begiftigde entiteiten, die ge
richt zijn op het verwerven van de suprematie over de andere 
entiteiten. Zelf zijn deze entiteiten niet meer dan toevalli
ge, fragiele konstrukties die elk moment hun 'eenheid' kunnen 
verliezen om uiteen te vallen of om op te gaan in andere - di
to fragiele - entiteiten. De wil- en doelloze kausaliteit van 
de werkelijkheids!lux wordt vervangen door de strijd tussen 
de verschillen machtswillen (22). 
Deze Wil tot Macht wordt door Nietzsche totaal verzelfstandigd 
en bestaat onafhankelijk van de strijdende entiteiten, die 
veeleer een gevolg, een produkt of een manifestatie van deze 
machtswil zijn (23). In deze zin kunnen we stellen dat dat Wil 
tot Macht, maar ook de Eeuwige Strijd opgewaardeerd wordt tot 
- met een woord van Heraklites - de 'vader aller dingen', 
d.w.z. evengoed van de konkrete, waarneembare oorlog als van 
de konsensus. Als metafysies Principe diskrimineert de Wil 
tot Macht niet'tussen haar verschijningen, aangezien zij in 
alle gelijkelijk aanwezig is. Hier vervalt Nietzsche in een 
alles-zegenend funktionalisme, waarbinnen alles a priori funk-
tioneel is voor de ontplooiing van de metafysiese Machtswil. 
Toch blijft Nietzsche de openlijke machtstrijd bejubelen, on
danks het feit dat dit - zoals hierboven aangegeven - niet 
langer automaties voortvloeit uit zijn theoretiese basis-aan
namen. Niet alleen is konsensus evenzeer een manifestatie van 
de wil tot macht als de oorlog dat is, maar bovendien is het 
niet langer zinvol een bepaalde gedragslijn te prefereren bo
ven de andere, als mensen geen enkele handelingsvrijheid be
zitten omdat ze niet meer zijn dan dragers van anonieme onder
liggende krachten. Maar de gevolgen van Nietzsche's opwaarde
ring van de wil tot macht tot Wil tot Macht zijn nog verder-
strekkend: Nietzsche's eerdere exaltatie van de strijd bleek 
immers te berusten op een radikaal relativisme (waarin een 
transcendentaal subjekt werd voorondersteld) gekombineerd met 
het streven naar absolute autonomie. Nu Nietzsche het trans
cendente, autonome subjekt als een illusie ontmaskert, komt 
dit dubbele fundament onder zijn oorlogsjubel, te vervallen. 

V. 

Nietzsche's pleidooi voor de oorlog blijkt dus primair een 
pleidooi te zijn tegen de dwang tot konformisme, die hij In 
het universalisme van de objektieve waarheid en moraal onder
kent. Zijn reduktie van alle waarheid en moraal tot subjek-
tieve interpretaties van de werkelijkheid, d.w.z. in wezen 
verkapte vormen van kunst, mondde uit In een radikaal doorge
voerd relativisme, waardoor hij konsensus niet anders kon kon-
ceptualiseren dan als een gewelddadige overwinning van de 
ene interpretatie over de andere. Deze afwijzing van elke 
vorm van konsensueel handelen als manipulatie ligt ten grond
slag aan zijn eenzijdige nadruk op unieke individualiteit ten 
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koste van de thematiek van de handelingskoördlnatie. Zijn 
daaropvolgende ontmanteling van het subjekt als 'slechts' het 
produkt van een interpretatie sloeg weliswaar de basis onder 
dit subjektivisme weg, maar voerde in plaats van tot een ma
tiging van zijn oorlogsjubel tot een verdieping van de onto-
logiese status van de oorlog tot ware werkelijkheid achter de 
verschijnselen. 
Ik zal proberen aannemelijk te maken dat wanneer Nietzsche 
zich In zijn laatste teksten werkelijk weet te ontworstelen 
aan zijn fixatie op de ware werkelijkheid, hij de kontouren 
schetst van een vorm van konsensueel handelen die niet geba
seerd is op een universele waarheid of moraal, zoals in het 
geval van het door Nietzsche verafschuwde dogmatiese univer
salisme . 
In een van zijn laatste geschriften, Götzendëmmerung (1889), 
staat een ultra-kort mini-essay, getiteld 'Wie die "wahre 
Welt" endlich zur Fabel wurde'. Daarin beschrijft Nietzsche 
het proces waarin de ware werkelijkheid vanaf Plato steeds 
ijler werd en steeds verder naar de achtergrond verdween. De 
laatste stap wordt door hem als volgt beschreven: "Die wahre 
Welt haben wir abgeschafft: welche Welt bliebt übrig? die 
scheinbare vielleicht? ... Aber nein! mit der wahren Welt ha
ben wir auch die scheinbare abgeschafft!" (24). Nietzsche 
spreekt hier uit dat het geen zin heeft nog langer over 
'schijn' te blijven spreken als we 'waarheid' als onmogelijk 
van de hand wijzen: beide termen behoren tot één oppositie 
en verwijzen onvermijdelijk naar elkaar. Nietzsche begint zijn 
interpretaties net zo serieus te nemen als een Platonist zijn 
waarheden, zonder zich daardoor evenwel te laten verleiden 
tot de uitspraak dat zijn interpretaties daarom ook (voor ie
dereen) waar moeten zijn. 
Op basis van zijn reduktie van alle waarheid en moraal tot 
kunst, bepleitte Nietzsche het ontwerpen van strikt individu
ele, afwijkende interpretaties waarvan het subjektieve karak
ter trots geaffirmeerd werd. Impliciet aan dit pleidooi was 
de vooronderstelling dat het subjekt een eigen realiteit be
zat die voorafging aan zijn interpretaties, zodat deze laatste 
hem ter beschikking stonden. De rijpe Nietzsche benadrukt 
daarentegen dat er alleen een geïnterpreteerd en interpreterend 
subjekt bestaat. Dit houdt in dat interpretaties en bepaalde 
levenspraktijken onverbrekelijk met elkaar verbonden zijn. 
Het is dus voor een konkreet individu bepaald geen sinecure 
afstand te doen van zijn wereldbeschouwing om eventjes een 
nieuwe te ontwerpen. Dit kan hoogstens geleidelijk en gedeel
telijk, omdat het individu zelf mee verandert. Deze relatieve 
gebondenheid aan de eigen interpretaties beperkt voor een in
dividu de relativiteit van zijn waar(he)den tot een aanvaard
bare, want leefbare gradatie. Interpreteren zonder er in te 
geloven is onmogelijk, in ieder geval levensvijandig. Nietz
sche definieert nu zijn Freie Geist als iemand, die de rela
tiviteit van zijn eigen interpretaties inziet zonder door te 
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schieten naar een cynies relativisme. 
Nietzsche's blijvende voorkeur voor de kunst kan verklaard 
worden vanuit het feit dat er in onze kuituur al min of meer 
konsensus bestaat, dat smaakoordelen niet universaliseerbaar 
hoeven te zijn om toch een zekere 'geldigheid' te bezitten. 
Op het gebied van de kunst wordt meer pluriformiteit en min
der homogeniserende dwang toegestaan dan op de gebieden van 
de waarheid en de moraal. Hoewel er wel diskussie mogelijk is 
over smaakoordelen, kan er op dit gebied niets bewezen worden, 
aan de hand van onwrikbaar vaststaande universele regels. 
Waar hij voorheen waarheid en moraal reduceerde tot kunst, 
stelt hij nu de kunst aan beide andere domeinen ten voorbeeld, 
zonder het eigen karakter van waarheid en moraal nog te be
twisten. Zijn estheticisme kan zo geïnterpreteerd worden als 
een pleidooi voor het op niet-dogmatiese wijze met onze aan
spraken op waarheid en juistheid omgaan. Zijn kritiek op het 
universalisme spitst zich vanaf nu toe op 3 onderling nauw sa
menhangende aspekten*. 

1 ) De aanname van een objektief fundeerbare, universele waar
heid en moraal is levensvijandig. De platonistiese scheiding 
tussen kennis en belangen vervreemdt de mensen van hun waarhe
den. Deze worden tot een eigen vaste realiteit verheven, waar
door de oorspronkelijke band met het leven wordt doorgesneden. 
Als iemand zelf verandert of in andere omstandigheden komt te 
verkeren, is het zonder meer positief als zij de flexibili
teit op kan brengen haar inzichten mee te laten evolueren. 
Het dogmatisme is hier te star voor: iemands inzichten vormen 
dan als het ware een dood gewicht, dat op haar drukt. 
Tegenover het dogmatiese universalisme brengt hij nu zijn 
perspektivisme in stelling (25). In het perspektivisme wordt 
uitgegaan van konkrete, in tijd en ruimte gesitueerde en met 
persoonlijke eigenschappen behepte individuen, die een visie 
ontwikkelen op de situatie, waarin zij zich bevinden. De 
'perspektivikus' klaimt dan ook geen universele, boven tijd 
en ruimte verheven waarheid of moraal gevonden te hebben, 
maar een waarheid of een moraal betreffende deze specifieke 
situatie. 
2) Ten tweede komt Nietzsche in het geweer tegen dit univer
salisme omdat het genuanceerde oordelen onmogelijk maakt: 
"jene Kunst der Nuance, weiche den besten Gewinn des Lebens 
ausmacht...." (26). Deze kunst staat bij Nietzsche lijnrecht 
tegenover "der schlechteste aller Geschmacker, der Geschmack 
für das Unbedingte" (27) die hij - niet verwonderlijk- aan de 
kudde toeschrijft, want: "...: der Skiave namlich will Unbe-
dingtes, er versteht nur das Tyrannische, auch in der Moral, 
er Hebt wie er hasst, ohne Nuance bis in die Tiefe, bis zum 
Schmerz, bis zur Krankheit" (28). Hier betreden we het ter
rein van de praktiese filosofie. De universalistiese moraal 
gaat er van uit dat wat in de ene situatie moreel juist is 
dat in de andere ook moet zijn. En bovenal: wat voor het ene 
individu een juiste handelingswijze is, moet dat voor een an-
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der ook zijn. De geldigheid van morele imperatieven berust 
volgens de dogmatici op de universaliseerbaarheid daarvan, 
d.w.z. de mogelijkheid ze los te beschouwen van hun konkrete 
konteksten en personen (29). 
Nietzsche aan de andere kant weigert vierkant om universele, 
kontekst-onafhankelijke uitspraken te doen en oordelen te 
vellen. Deze weigering vormt een van de grootste moeilijkhe
den, die de lezer(es) van Nietzsche's oeuvre te overwinnen 
heeft en een bron van misverstanden. Niets heeft zin van 
zichzelf, maar verkrijgt een dergelijke zin pas al naar ge
lang de specifieke kontekst en vooral: al naar gelang de kon
krete persoon die ermee te maken heeft. Wat in het ene geval 
als een deugd kan gelden, Is dat in een andere situatie niet: 
een handelswijze die voor de ene persoon wellicht aan te be
velen is, kan voor de ander om even goede redenen geheel ver
keerd zijn. Deze kwesties laten zich nooit in abstrakto met 
behulp van algemene regels beslissen. Nietzsche's verzet te
gen een universele waarheid en moraal, tegen de platoonse 
vrede kortom, is precies tegen dit punt gericht: universalis
me legt de betekenis bij de waarheid en moraal in plaats van 
bij de konkrete individuen in specifieke historiese en lokale 
situaties, die daar zin aan verlenen. 
3) Niet alleen vormen de universele waarheid en moraal te 
grove instrumenten om tot weloverwogen oordelen te komen, bo
vendien belemmeren zij het zelfstandig nadenken van het indi
vidu. De dogmatikus hanteert namelijk niet zijn eigen, zelf 
ontwikkelde kriteria, maar past universele en vooral anonieme 
regels deduktief toe. Dit heeft tot gevolg dat het er volgens 
deze opvatting niet toedoet welke persoon een bepaald oordeel 
velt, omdat de uitkomst al vast ligt als men de regels korrekt 
toepast. Oordelen is niet meer dan een techniese, regelge-
stuurde procedure: het oordelende individu onttrekt zich zo 
aan de verantwoordelijkheid voor zijn oordelen. 
Hiertegenover benadrukt Nietzsche trots het persoonlijke ka
rakter van zijn oordelen. In tegenstelling tot alle dogmati
ci, die uitgaan van het bestaan van een objektieve waarheid 
en moraal, schrijft Nietzsche zich nergens uit zijn teksten 
weg. Hij benadrukt juist met verscheidene literaire middelen 
zijn aanwezigheid in zijn teksten. Gedeeltelijk bewerkstel
ligt hij door middel van zijn overvloedige gebruik van hyper
bolen, dat wij - als lezers - nooit vergeten dat het zijn in
zichten zijn die hij verdedigt en dat wij dus nergens door 
gedwongen zijn deze inzichten te delen (30). Hetzelfde effekt 
sorteert hij door middel van zijn gebruik van meerdere stij
len door elkaar in plaats van één 'wetenschappelijke' stijl. 
Het is zijn onwrikbare overtuiging dat iemands gedachtengoed 
niet los van de auteur mag komen te staan, maar dat men zich 
in zijn uitspraken moet blijven herkennen en daarvoor per
soonlijk verantwoording af moet kunnen leggen. 
Het verschil tussen beide posities kan geïllustreerd worden 
aan de hand van het voorbeeld van twee onderscheiden manieren 
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van rechtspreken. In het ene geval past de rechter rigide re
gels van de wet toe en verschuilt zich achter de autoriteit 
van zijn wetsboeken; in het andere geval weegt de rechter 
zorgvuldig de verschillende relevante wetten tegen elkaar af 
en tracht zo tot een weloverwogen oordeel over deze speci
fieke aangeklaagde in haar specifieke situatie te komen. De 
eerste rechter past het recht toe, de tweede tracht rechtvaar
dig te oordelen. 

Nietzsche is boven alles belangrijk als kritikus van het dog
matisme en als degene die de kontouren schetst van een niet-
dogmatiese manier van oordelen, waarbij geen gebruik gemaakt 
wordt van universele, transcendentele absoluta om middels de-
duktie een oordeel over partikuliere situaties te vellen. De 
werkelijkheid wordt niet gereduceerd tot een afspiegeling van 
een ware, universele werkelijkheid daaronder, maar wordt te
gemoet getreden in al haar kontingentie en partikulariteit. 
Nietzsche pleit voor een onvermoeid frisse blik op deze wer
kelijkheid. In het vormen van een oordeel kunnen veralgemeni
seringen weliswaar een rol spelen, maar het blijft de verant
woordelijkheid van het oordelende Individu hoe die daarvan 
gebruik maakt. 
Nietzsche benadrukt dat het bij oordelen niet gaat om een 
simpele deduktieve toepassings-procedure, maar om een kunst. 
Dit impliceert tweeërlei: 
1 ) het relateren van universalia aan partikuliere situaties 
kan op betere of slechtere wijze gebeuren, maar er bestaat 
niet één korrekte manier: er zijn dus verschillende uitkom
sten - oordelen - mogelijk, die zich niet noodzakelijkerwijs 
in één eindoordeel laten opheffen. 
2) oordelen is niet iets wat al in de 'menselijke natuur', de 
Rede of de taal besloten ligt en wat dus iedereen, die Nietz
sche heeft gelezen (en dus heeft ingezien wat 'flexibel, ge- / 

nuanceerd en verantwoordelijk oordelen' inhoudt) kan. Oorde- /\ 
. . . s.\" 

len is een kunst, een vaardigheid die iemand meer of minder - \ 
machtig is of machtig is geworden na een leerproces (31). ^ .K. 
Juist dit laatste punt (oordelen is een vaardigheid) ligt ten 
grondslag aan Nietzsche's aristokratiese/elit 1stiese onder
scheid tussen heersers en slaven. De slaven erkennen alleen de 
tyrannieke dwang van het dogmatiese argument. 'Slaven' zijn 
in Nietzsche's ogen precies dat omdat ze niet kunnen oorde
len, een vaardigheid waardoor een Freie Geist gedefinieerd 
wordt. 
Maar we zouden Nietzsche verkeerd begrijpen wanneer we ver
onderstellen dat het hier om een 'kunst' gaat, die weliswaar 
geleerd moet worden, maar die in ieder geval door iedereen 
geleerd kan worden. Daarmee zouden we voorbij gaan aan de on
verbrekelijke band die er bij Nietzsche bestaat tussen de be
grippen 'kunst' en '(levens)kracht'. Kunnen oordelen vooron
derstelt dat men sterk genoeg is om afstand te doen van de wa
re wereld en om in een wereld te leven, waarin geen vaste 
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punten meer bestaan en alles kontingent Is geworden en waar
in men de totale verantwoordelijkheid voor de eigen oordelen 
op zich moet durven nemen. Nietzsche Introduceert hier een 
psychologiese en existentiële dimensie in het 'oordelen': 
oordelen Is alleen mogelijk op basis van bepaalde psycholo
giese voorwaarden en een bepaalde levenshouding. Ontbeert men 
die, dan zoekt men vroeg of laat onveranderlijk zijn toe
vlucht tot datgene "was je auf den Boden des verarmten Lebens 
aufgewachsen ist, die ganzen Falschmünzerei der Transzendenz 
und des Jenseits,... (32) en is men niet (langer) in staat 
tot niet-dogmatles oordelen. 
Maar valt Nietzsche niet nog steeds in de valkuil van het re
lativisme, nu hij in plaats van het subjektieve karakter van 
interpretaties het persoonlijke karakter daarvan benadrukt? 
Ik ben van mening dat deze laatste vraag ontkennend beantwoord 
kan worden. Nietzsche baseerde zijn subjektivisme op het auto
nome subjekt, dat vooraf ging aan diens interpretaties en der
halve niets gemeenschappelijk had met andere subjekten. Nietz
sche's personen anderzijds zweven niet in het luchtledige, maar 
maken altijd deel uit van een interpretatief netwerk, waar ook 
anderen deel van uitmaken: het individu Is in deze zin altijd 
sociaal gekonstitueerd. Het konkrete individu is altijd al 
produkt van allerlei interpretaties, die voor hem - en voor 
anderenl - het uitgangspunt vormen, van waaruit men tot nieuwe 
interpretaties komt. Dit sluit de mogelijkheid om zich re
flexief op dit netwerk terug te buigen niet uit. Het is ech
ter onmogelijk dit netwerk te transcenderen en van buitenaf 
te beschouwen. Immers: men kan zich alleen van bepaalde in
terpretaties ontdoen door er weer een nieuwe interpretatie over 
te ontwikkelen. 
Nietzsche's perspektivisme mag dus niet langer identiek ge
steld worden aan subjektivisme. De pluraliteit van perspektie-
ven sluit immers niet uit dat meerdere perspektleven elkaar 
overlappen, dat meerdere mensen de werkelijkheid vanuit het 
zelfde perspektief beschouwen en dat één waarnemers zelfs over 
meerdere perspektleven kan beschikken. Zo definieert Nietzsche 
'objektiviteit' niet primair als een waardevrije blik, maar 
als het vanuit zoveel mogelijk verschillende perspektleven be
schouwen van een kwestie of onderwerp. Juist in deze mogelijk
heid de werkelijkheid vanuit meerdere perspektieven, dus ook 
vanuit het perspektief van de ander te beschouwen ligt de mo
gelijkheid van intersubjektiviteit ingebed. Dit kan geïllu
streerd worden aan de hand van een korte uiteenzetting over 
de 'retorika', omdat we zo exakt kunnen illustreren op welke 
wijze Nietzsche zich tot zijn (lezers)publiek verhoudt (33). 
Nietzsche werkte zijn eerdere subjektivisties-relativisme uit 
in de richting van een cyniese theorie van de nacht: alle 
uitspraken waren in zijn ogen uiteindelijk retories van ka
rakter. Deze zienswijze wordt door de rijpe Nietzsche gehand
haafd, maar de betekenis ervan wordt uitgediept. In onze door 
Plato gedomineerde traditie wordt de retorika doorgaans uiter-
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mate negatief beoordeeld, parallel aan onze neiging om schijn 
en interpretaties als minderwaardig, als tweede keus af te 
doen. Nietzsche nam voorheen deze negatieve betekenis over, 
maar bouwde haar uit tot een zeer onplatoonse affirmatie van 
oorlog en geweld. Nu Nietzsche de metafysika werkelijk ach
ter zich laat schept hij ruimte voor een meer werkelijk posi
tieve benadering van de retorika. Inherent aan het begrip re
tor ika Is namelijk de erkenning dat waarheid en juistheid hun 
ontstaan niet danken aan een of andere transcendente oor
sprong, maar integendeel gefundeerd zijn in het spreken tus
sen de mensen. Daarbij is het van groot belang vast te stel
len, dat het in de retorika niet gaat om het bewijzen, maar 
om het overtuigen. Het aanwezige publiek wordt zo dus niet 
gedwongen een bepaalde visie te onderschrijven, maar kiest 
daarvoor. We kunnen nu wijzen op twee belangrijke kenmerken 
van de retorika: 
IJ Op het moment dat een retorikus zijn publiek tracht te 
overtuigen, vormt zijn eigen persoonlijkheid een van de fak-
toren, op basis waarvan dit publiek zich een oordeel vormt 
aangaande het door hem te berde gebrachte. Iemand die over
komt als een onbetrouwbare gluipkop maakt weinig kans zijn 
visie over te dragen, ook al presenteert hij zijn standpun
ten nog zo welsprekend. 
2) Om effektief te kunnen argumenteren is het noodzakelijk 
dat de retorikus zijn argumenten afstemt op het konkreet aan
wezige publiek. Dit veronderstelt dat hij bij machte is, zich 
in het perspektief van zijn publiek te verplaatsen om van 
daaruit zijn eigen optreden te beschouwen. Inherent aan de re-
toriese gesprekssituatie is dus een voortdurende perspektief-
wisseling, zoals die door Nietzsche beschreven is in zijn om
schrijving van 'objektiviteit'. 
Op grond van het onder 1) beschreven intrinsieke verband tus
sen interpretaties en personen, biedt het model van de reto
rika de mogelijkheid om 'konsensus' en 'pluriformiteit' met 
elkaar te verbinden. Ik heb laten zien dat Nietzsche erop ge
richt is zijn publiek te overtuigen: hij wil geloofd worden, 
maar niet onvoorwaardelijk. Omdat iemands interpretaties on
vermijdelijk verbonden zijn met diens waarden, identiteit en 
levenswijze kan men die interpretaties niet overnemen, zon
der daarmee ook te opteren voor deze waarden, etc. Indien men 
daartoe niet bereid is, moet men zich ofwel wenden tot iemand 
anders, ofwel men moet een eigen vorm geven aan zijn inter
pretaties en levenswijze (34). En omdat Nietzsche ervan over
tuigd is dat niet één levenswijze de beste is, verdedigt hij 
zeer konsistent dat er dan ook niet één waarheid of moraal 
is. Konsensus is derhalve noch onmogelijk, noch onafwendbaar 
(in de toekomst), maar is iets dat in konkrete situaties tot 
stand gebracht moet worden, zonder de garantie dat dit ook 
daadwerkelijk zal lukken. 
We kunnen nu voor de laatste maal terugkeren naar onze oor-
spronkele vraagstelling: is het mogelijk de oorlog uit Nietz-
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sche's werk weg te zuiveren zonder zijn kritiese gehalte 

daarmee geweld aan te doen? Op basis van de hierboven ge

schetste mogelijkheid tot konsensus meen ik deze vraag be

vestigend te kunnen beantwoorden. Nietzsche's afscheid van 

de metafysika heeft hem in staat gesteld een vorm van kon

sensueel handelen te identificeren, die naast oorlog en vre

de staat als derde term. Ditmaal geen vlucht in de kunst, in 

de individuele zelfprakt ijk maar de keuze voor een andere 

vorm van handelIngskoördinatie, die niet dogmaties is. Daar

door is het mogelijk geworden de oorlog te verwerpen, zonder 

dat wij daardoor gedwongen zijn onze toevlucht te zoeken bij 

de door Nietzsche als gewelddadig en konventional1sties ont

maskerde 'vrede', die met behulp van universele regels dwin

gend aan de individuen wordt opgelegd. 
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