99S

NIETZSCHE
EN DE

WETENSCHAP,
REDE,
uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt
in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam
Op den 3den December 10OG
DOOR

DR. T. J. DE BOER

AMSTERDAM

SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL
1906

D 15
c

NIETZSCHE EN DE WETENSCHAP

J-l/l 3 3

NIETZSCHE
EN DE

WETENSCHAP,
REDE,
uitgesproken bij de aanvaarding van het Hoogleeraarsambt
in de Wijsbegeerte aan de Universiteit van Amsterdam
i

Op den 3den December 10OÖ
DOOR

DE. T. J. DE BOER

AMSTERDAM

SCHELTEMA & HOLKEMA'S BOEKHANDEL
1906

Denn wo Natur im reinen Kreise waltet,
Ergreifen alle Weiten sich.
GOETHE.

Yet, see, he mastereth himself, and makes
His torture tributary to his will.
BYRON.

EDEL ACHTBARE HEEREN BURGEMEESTER, WETHOU
DERS EN LEDEN VAN DEN RAAD DEZER GEMEENTE !
EDEL GROOT ACHTBARE HEEREN CURATOREN DEZER
UNIVERSITEIT !
WEL EDEL HOOG GELEERDE HEEREN PROFESSOREN !
WEL EDEL ZEER GELEERDE HEEREN LECTOREN,
PRIVAATDOCENTEN EN DOCTOREN IN DE VERSCHIL
LENDE WETENSCHAPPEN !
WEL EDELE HEEREN STUDENTEN !
EN GIJ ALLEN, DIE DEZE PLECHTIGHEID MET UWE
TEGENWOORDIGHEID VEREERT !
ZEER GEACHTE EN ZEER GEWENSCHTE TOEHOORDE
RESSEN EN TOEHOORDERS!

De negentiende eeuw is, nog voordat ze ten einde
liep, door velen geroemd als de eeuw der wetenschap,
hetzij dan van de natuurwetenschap of van de geschie
denis of van beide tegelijk. Door de Romantiek en
de filosofie van HEGEL krachtig gewekt, heeft de his
torische beschouwing van alle dingen niet alleen in
godsdienst- en rechts-wetenschap en letteren, maar ook
in de natuurwetenschap, met name in de biologie, zich
meer en meer verbreid. En de natuurwetenschap zelf,
in bond met de wiskunde aan haar roemrijk verleden
getrouw, heeft door steeds verder gaande toepassingen
in de geneeskunde, maar bovenal in de nijverheid,
heel het maatschappelijk leven van gedaante doen

inleiding,
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veranderen. Wij jongeren, die aan den eind-eeuwschen
opstand tegen de oppermacht van de wetenschap
hebben deelgenomen, kunnen nauwelijks beseffen
wat velen, in het midden der vorige eeuw en nog
in de zestiger en zeventiger jaren, zich van haar toe
komst beloofden. Van de wetenschap werd een geheel
nieuwe inrichting van het menschelijk leven in staat
en maatschappij, in godsdienst en kunst, verwacht.
Er zijn sedert dien tijd teleurstellingen gekomen. Niet
alleen de eerzame burger die van meening is dat de
wereld met weinig verstand kan worden geregeerd,
maar ook de vèrblikkende staatsman die in een ge
leerd Mandarijnendom de volkskracht ziet ondergaan;
niet enkel de vertegenwoordigers van allerlei kerkge
loof die van een bankroet der wetenschap hebben
gesproken, maar tevens de kunstenaar en de wijsgeer
die hun min of meer bewust gevormde idealen tegen of
boven de onderstellingen van de wetenschap plaatsen:
zij allen hebben zich ten slotte vereenigd tegen den
geest van een eeuw, die zich uitsprak in het materia
lisme van een BÜCHNER of in het monisme van een
H/ÏCKEL. ZOO vinden we ons dan, bij den aanvang der
twintigste eeuw, opnieuw voor de vraag gesteld, welke
beteekenis de wetenschap heeft voor het leven en
voor de kuituur van dezen tijd. Ik vermeet mij niet,
M. H., met het woord van dit oogenblik daarop een
afdoend bescheid te geven. Maar bij het stellen van
die vraag heb ik gedacht aan den man die met dieper
en smartelijker bewustzijn dan anderen al den twijfel
van het moderne denken heeft doorleefd, aan FRIEDRICH
NIETZSCHE. En daarom is het dat ik, dit ambt aanvaar-
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dende waarin ik geroepen zal zijn de algemeenste begrip
pen van het weten en de geschiedenis daarvan te behan
delen, uw aandacht waag te vragen voor het onderwerp:

Nietzsche en de Wetenschap, i)
NIETZSCHE is een zeer subjectief, zeer persoonlijk
denker en eer we zijn beteekenis voor de wetenschap
onderzoeken dienen we, althans voorloopig, kennis te
maken met zijn persoonlijkheid.
Lichamelijk was hij niet gelukkig georganiseerd.
Wat de hoogere zintuigen betreft: hij had een fijn
muzikaal gehoor, maar een zeer slecht gezicht. Niet
alleen dat hij more filologorum bijziende was, maar
vooral in het middentijdperk van zijn leven, toen hij
de grootste behoefte had om kennis met menschen en
dingen te maken, waren zijn oogen bepaald ziek. Dit
nu heeft grooten invloed op zijn ontwikkeling gehad.
i) Ik citeer:
WW. = NIETZSCHE'S Werke. XV Bde. Leipzig 1895—1904.
Br.
—
„
Gesammelte Briefe. III Bde. Berl. u. Leipz.
1900—1905.

Biogr. = Das Leben FRIEDRICH NIETZSCHE'S von ELISABETH FÖRSTERNIETSCHE. II Bde. Leipzig 1895—1904.
Van de algemeene literatuur over NIETZSCHE noem ik alleen:
HENRY LICHTENBERGER, Die Philosophie FRIEDRICH NIETZSCHE'S,
eingeleitet und übersetzt von ELISABETH FÖRSTER-NIETZSCHE. Dresden
und Leipzig 1899.
ALOYS RIEHL, FRIEDRICH NIETZSCHE, der Künstler und der Denker
(Frommanns Klassiker). 3. Aufl. Stuttgart 1901.
RAOUL RICHTER, FRIEDRICH NIETZSCHE, sein Leben und sein Werk.
Leipzig 1903.
Aan den laatste, van wien ik het meest verschil, dank ik het meest.
Omdat dit een rede en geen wetenschappelijke verhandeling is
heb ik in bizonderheden alle polemiek vermeden en het niet noodig
geoordeeld eiken volzin met een citaat te bevestigen.

Aanleg
Karakter
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Het gezicht nl. is het voornaamste zintuig voor onze
kennis van en onze heerschappij over de buitenwereld.
Het richt zich op de groote lichte ruimten, het is syn
thetisch, veelomvattend met éen blik, maar het kan
zich ook gemakkelijk afsluiten. Het is dus het zelfstandigste en aktiefste van de zintuigen. Daarentegen
is het gehoor meer subjectief en passief, analytisch en
op het innerlijke gericht. Het staat altijd open, ook
in het donker van slapelooze nachten. Zoo werd dan
NIETZSCHE als gehoormensch in zich zelf teruggetrokken
en gedreven naar de innerlijkheden van zijn zieleleven. i)
Bij zijn zintuigelijk gebrek kwamen andere ziekelijke
toestanden. Of deze samenhingen met de ongeneeslijke
paralyse die aan zijn werk een einde maakte, dit moet
ik aan den psychiater ter beoordeeling overlaten. Maar
van dat oordeel is m. i. onze waardeering van zijn
persoon en werk niet afhankelijk. 2)
In dit in vele opzichten zwakke lichaam is een geest
van buitengewone kracht. Een scherp analytisch denken,
snel verloopend onder den indruk van het oogenblik,
met neiging tot skepsis en, soms, tot ideënvlucht. Dan
1) Vgl. WW. III, 112: Ja die Gunst der Muscn! — Was HOMER
darüber sagt, greift in 'sHerz, so wahr, so schrecklich ist es:
„Herzlich liebt' ihn die Muse und gab ihm Gutes und Böses:
Denn die Augen entnahm sie und gab ihm süssen Gesang ein."
Diess ist ein Text ohne Ende für den Denkenden: ....Undjeder
wird es sich besonders auslegen, warum wir Denker und Dichter unsre
Augen daran geben mussen.
2) Vgl. P. J. MÖBIUS, Das Pathologische bei NIETZSCHE. Leipzig
1902 (ook als deel V van MÖBIUS' Ausgewahlte Werke).
Over MÖBIUS als vakman heb ik geen oordeel. Zijn beoordeeling
van NIETZSCHE'S filosofie dunkt me zeer willekeurig: wat hem niet
bevalt, dat heet krankzinnig.
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een levendige fantasie, muzikaal-lyrisch, zelden direkt
beeldend, maar doorgaans metaforisch-symbolisch in
haar werking. Veel sterker nog dan het denkleven
ontwikkelen zich bij hem het voelen en het willen.
Slechts weinig daarvan treedt in den gewonen zin
aktief naar buiten. Als student rijdt hij paard en korten
tijd bevredigt hij zijn militaire neigingen. Met onge
lukkig gevolg. Wat hij eigenlijk wil, het is geen zin
genot en het zijn geen uitwendige dingen en daden. Hij
wil denken, kennen, weten en zijn wetenschap mee- —
deelen, in kunstvollen vorm, aan anderen. Enkele, soms
plotseling en heftig optredende emoties beheerschen
hem daarbij en geven richting aan zijn leven. Hij is,
in de taal der psychologie, een gepassioneerde, met
een eenzijdig sterke secundaire functie. Zijn sterkste
aandoeningen, met de langdurigste nawerking, zijn
van religieus-filosofischen aard. Zijn hoogste wensch is
het aan de menschheid een nieuw ideaal te geven, om
schepper te zijn van een nieuwe kuituur.
Hoe was zijn leven daarop aangelegd? Van vaderszoowel als moederszijde was hij uit theologisch geslacht,
waarin, naast het kerkgeloof, liefde voor poëzie en muziek
erfelijk was. Slechts vier jaar was hij, toen de vader
stierf. Zijn verdere opvoeding thuis, door moeder,
grootmoeder, twee tantes en een jongere zuster, die
thans nogx de nagedachtenis van haar broeder met
eerbiedige en eerbiedwaardige liefde omringt, laat zich
saamvatten als: sympathie/) en goede manieren. Er
i) Vgl. de voorstelling (van zijn eigen kindsheid natuurlijk) WW
J 7
IV, 107.

Levensloop,
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was geen mannelijke wil die daaraan leiding gaf, alleen
als ideaal zweefde de geest van den vader boven het
gezin. Hoezeer die daar vereerd werd, blijke uit het
gezegde van den twaalfjarigen Fritz, toen de zuster
hem vroeg, waarom zij beiden op school zulk een goed
figuur maakten: »Ich denke immer, ob nicht der liebe
Papa im Himmel daran Schuld ist, dass er uns gute
Gedanken eingiebt?" i) Eerbied voor de vaderen is
onzen filosoof zijn leven lang bijgebleven. Volgens een
familietraditie stamden ze uit een grafelijk Poolsch
geslacht. De wijze nu waarop hij later van die mythische
voorvaders spreekt, vertoont een religieus karakter:
het schijnt een soort van Ahnenkult. 2) Bij vele hoog
staande religieus-romantische naturen vindt ge hetzelfde
verschijnsel: ik behoef u hier slechts te herinneren
aan BILDERDIJK en DA COSTA.
Liefde, sympathie, vereering, en de keerzijde daar
van, die bonden NIETZSCHE aan het leven. De liefde
die vriendschap heet. De filosofische
Eros. Op het
gymnasium zonderde hij zich af met een paar vrienden,
de anderen bleven hem vreemd of antipathiek. Als
student te Bonn werd hij Burschenschafter, maar in
den hem te algemeenen kring hield hij het niet lang
uit. 3) Beter ging het te Leipzig in een filologische
vereeniging, waar hij dus meer onder zijns gelijken
was. Doch ook hier beperkte zijn omgang zich meer
en meer tot enkele vrienden, die éen met hem waren
in bewondering voor SCHOPENHAUER'S filosofie en, later,
1) Biogr. I, 84.
2) Vgl. o.a. WW. VII, 166.
3) Vgl. vooral Biogr. I, 226.
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voor WAGNER'S muziek. Met steeds aangroeiende moeite
droeg hij dan tien jaar lang den last van een professo
raat, maar hij leefde, toen reeds grootendeels en daarna
geheel, voor zijn eigen werk en zijn vrienden. In zijn
eerste periode vereerde hij den vaderlijken vriend,
RITSCHL, SCHOPENHAUER, WAGNER; in de tweede zocht
hij zijns gelijken; in de derde vroeg hij leerlingen
en verkondigers van zijn leer. En telkens weer duikt
in zijn leven de gedachte op aan het stichten van een
vriendschapsbond, van een min of meer vrije koloni
satie. i) Had hij in het oude Griekenland of in het
middeneeuwsch Europa of in 't Oosten geleefd, hij
zou allicht de poging hebben gedaan, een ridderlijke
orde of een religieus-filosofische sekte te stichten.
Ik sprak daar van perioden in zijn leven. Twintig
jaar omvat zijn werk: 1869—'88. De eerste tien is hij
professor in de klassieke filologie te Bazel, de tweede
leeft hij geheel vrij, 's winters meest in Noord-Italië,
des zomers in de Zwitsersche bergen. Maar het innerlijk
leven beteekent bij hem veel meer dan de uiterlijke
omstandigheden en daarom onderscheiden we beter
drie perioden. De eerste loopt van 1869—'74 of '75,
van zijn 25ste tot zijn 30ste 0f 31ste jaar. Hier bereikt
hij het hoogtepunt van zijn jeudig denken in de Geburt der Tragödie. Zijn filologie is hier filosofie geworden.
De filologen, die daarin een historisch-kritische ver
handeling over den oorsprong der Grieksche tragedie
zochtten, begrepen er niets van. Er was nieuw leven
1) Vgl. bv. Br. II, 214—16; WW. X, 376.

Perioden,
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i n : d e f i l o s o f i e v a n SCHOPENHAUER, de muziek van
WAGNER, de Zwitsersche berglucht en het rumoer van
den Fransch-Duitschen oorlog, Grieksch verleden en
Europeesche toekomst, alles vereenigd tot een centaurisch produkt.
Deze stormachtige periode sluit met de losmaking
van SCHOPENHAUER en WAGNER in de Unzeitgemasse
Betrachtungen.
Dan volgen de jaren 1875 —'81. Het is de tijd van
zwervend zoeken van den dertigjarige, die voelt dat
hij het leven en de menschen niet kent. Maar bij een
eenzamen zieke, zooals NIETZSCHE nu is, geeft onte
vredenheid met zich zelf en met de wereld aanleiding
tot psychologische analyse en tot dikwijls onvruchtbare
zelfbespiegeling. Deze periode begint met Menschliches,
Allzumenschltches, en belooft iets beters in het slot:
Die Morgenr'óthe.
Eindelijk brengen de jaren 1881—'88 de volle uit
werking van NIETZSCHE'S persoonlijkheid: zijn 38ste tot
44ste jaar. Het is de tijd van de Fr'óhliche Wissenschaft, 1)
van Also sprach Zarathustra en van de Umwerthung
aller Werthe.
De Kunsten.

Door alle drie perioden heen is NIETZSCHE schrijver,
hij is denker en kunstenaar tegelijk. Op zijn eigen
kunst, die van het proza, en zijn eigenaardig religieusfilosofisch denken kom ik in het laatste deel der rede
1) Men rekent algemeen de Fr'óhliche Wissenschaft tot de tweede
periode en velen waardeeren deze hooger dan de derde. Mijne op
vatting (waarbij dan Die Morgenröthe als overgang wordt beschouwd)
leidt tot een ander begrip en een andere waardeering.
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terug. Nu we voorloopig zijn persoon willen kennen,
vragen we: in welke andere kunsten en welke weten
schappen stelde hij belang?
Van de kunsten zijn het muziek en poëzie, hoofd
zakelijk lyrische poëzie. Van zijn tiende jaar af heeft
hij zelf gedicht, van zijn elfde af gekomponeerd. De
muzikale komposities zijn zwak, aan strenge regels
van kompositieleer heeft hij zich nooit kunnen binden.
Wel kon hij, evenals zijn vader, indrukwekkend fantaseeren op het klavier. Zijn bekende vereering van
WAGNER berustte grootendeels op persoonlijke motieven:
verkeer met den kunstenaar en zijn familie in den
idyllischen tijd te Tribschen bij Luzern, gemeenschap
pelijke eerbied voor SCHOPENHAUER en geloof aan de
beteekenis van de muziek bij de opvoeding der menschheid tot een nieuwe kuituur. Maar WAGNER was ouder,
wilde werken met zijn kunst en werd in zijn gedach
ten-leven mystieker, terwijl de jongere vriend meer en.
meer tot positivistische wetenschap neigde. Ook hield
NIETZSCHE innerlijk altijd vast aan zuivere instrumentaalmuziek, zonder woord en, vooral, zonder handeling.
Het tooneel was hem een gruwel, de kijklustige
menigte, die grooter oogen dan ooren heeft, een ont
wijding van wat hem het heiligste docht. En hoe
langer hoe meer kreeg hij voor zich zelf behoefte aan
een eenvoudiger, melodieuzer muziek, die hij noodig
had zooals koning SAUL het harpspel van den herders
knaap.
Ongeveer zoo ging het hem ook in de poëzie. Als
twintigjarige schreef hij: >Ich versuchte es erst in
Tonen, siehe es gieng nicht; weiter stürmte das Herz;

und der Ton blieb todt. Ich versuchte es dann in
Versen: nein, nicht Reime fassen's, nicht ruhige, gemessne Rythmen. i) En aldus bleef het. De vorm
zijner gedichten is zwak. Het best zijn, voornamelijk
om den inhoud, de Dionysos-Dythyramben van zijn
laatste jaar.
Is zijn poëtische nalatenschap niet groot, altijd door
heeft hij toch met liefde zijn dichters gelezen: BYRON
en SHELLEY, HÖLDERLIN en GOETHE en AESCHYLUS, om
de voornaamste te noemen, en wat hij hun dankt, dat
hooren wij in zijn proza. Meest trekt hem het lyri
sche aan; van het zuiver dramatische en epische, dat
met beeldende en bouwende kunst verwant is, heeft hij,
evenals van de hoogere vormen der muziek, nooit ten
volle kunnen genieten. Dramatische muziek en plasti
sche poëzie hield hij voor teekenen van décadence.
In muziek en lyrische poëzie vond NIETZSCHE de ware
uitdrukking van het leven in zijn eeuwige wording.
Maar star en koud en oppervlakkig dunken hem de
gestalten van de beeldende kunst: een schijn van het
zijnde dat niet is. Eigenlijk heeft alleen de schilder
kunst hem nog iets te zeggen. Hij houdt van eenvou
dige, warme kleuren, het meest van hartstochtelijk
rood en geel. Voor het geschilderde landschap voelt
hij iets, voornamelijk wel om den inhoud der voor
stelling, evenzoo voor het portret; maar het historie
stuk laat hem koud en van het genre spreekt hij niet
eens. Soms, zijn gemis beseffend, denkt hij schilderijen
te gaan zien, maar verder dan tot een begin van uiti) Biogr. I, 325 v.
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voering komen de plannen niet. Zelfs niet in Italië.
Als hij een oordeel over een schilder uitspreekt, kan
men in den regel met waarschijnlijkheid aannemen dat
het min of meer aan SCHOPENHAUER, SPRINGER of een
ander is ontleend En had hij nog iets aan de kleur,
de lijn ontging hem bijna geheel. Teekenen kon hij
niet en voor het wonderfijne spel van lijnen in de
beeldhouwkunst ontbrak hem het oog. Natuurlijk was
hem ook hier de eenvoudigste verhouding het liefst:
met weerzin wendde hij zich af van BERNINI'S onrustige
gestalten.
Voor de bouwkunst heeft hij zich in de laatste
periode geïnteresseerd: het is in den tijd dat hij zelf
in grooten stijl zijn filosofisch systeem wenscht op te
bouwen. De groote strenge stijl der Renaissance, die
hij op zijn reizen nu in Rome, Genua, Venetië en
Turijn leert kennen, trekt hem aan. Hij bewondert
daar de architektuur als de grootste overwinning van
den kunstenaar over de stof, als uitdrukking van de
macht en den trots der vorsten en vindt, om deze
redenen meer dan uit innerlijke stijlwaardeering, in
haar de synthese van alle kunsten, i)
En nu de wetenschappen. Met theologie en klassieke
nioiogie is hij begonnen, als filoloog een tijd lang door
't leven gegaan, maar nooit heeft hij de theologische
belangstelling, zij 't ook voornamelijk in negatieven
zin, verloren. Als filoloog vereenigde hij met scherp
zinnige kritiek een tot het fantastische neigend komi) Zoo in de Götzen-Dammerung (1888).
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binatievermogen. Terwijl hij zijn stof verzamelde en
overdacht, kwamen hem, meest plotseling, allerlei ver
nuftige invallen, maar als hij daarmede gereed was,
kostte het hem moeite om het gevondene uit te
werken, om van een vernieuwd algemeen onderzoek
niet te spreken. De klankwetten van de linguïstiek
boezemden hem eerbied in, maar zijn voorliefde was
de literatuurgeschiedenis en de filosofie. Over de antieke
metriek had hij zeer goede gedachten, tot volledige
wetenschappelijke uitdrukking kwamen ze echter niet.
Zonder strenge zelfbeheersching streefde hij overal
naar het universeele allesomvattende weten. Uit de
beschrijvende natuurwetenschappen nam hij gaarne
analogiën op. Meer dan eens, bij de studie van de
vóorsokratische filosofie, voor zijn eigen psychologie,
voor de uitwerking van zijn metaphysisch systeem, had
hij plan natuurwetenschappen en medicijnen, in de
eerste plaats biologie, te studeeren. Het bleven vrome
wenschen. Voor de wiskunde en haar toepassingen
had hij geen zin. Evenmin voor de wetenschappen
van staat en recht. In het systeem van wetenschappen,
dat hij reeds op vijftienjarigen leeftijd ontwierp, ont
breekt, en dat is zeer karakteristiek, de rechtsweten
schap geheel, i) Als jong student schreef hij: „Ueber
das jus habe ich keine Ansicht." 2) Tijdelijk stelde
hij belang in de politiek, in den strijd der partijen,
1) Biogr. I, 126. Merkwaardig hier reeds zijn onderscheiding tusschen psychologie en systematiek van het weten, merkwaardig ook
het slot: „Ueber alles Religion, die Grondveste alles Wissens. Gross
ist das Gebiet des Wissens, unendlich das Forschen nach Wahrheit!"
2) Biogr. I, 213.
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in MACCHIAVELLIS theorie en in BISMARCK'S praktijk.
Maar dieper nagedacht over de functies van staat en
recht heeft hij nooit. Zelfs niet in zijn laatste periode,
toen hij voortdurend met de begrippen wil en macht
en waarde opereerde. Ook toen bleef hij bijna uit
sluitend in den theologisch-filosofischen gedachtenkring
van godsdienst en moraal, kennis en kunst.
Alleen de studie der historie bracht hem hier en
daar iets verder. Zeer goed heeft hij THUCYDIDES
gelezen, en om de wijze waarop hij dien waardeert
mag menig filoloog hem benijden, i) Van de nieuwere
historici schatte hij het hoogst JAKOB BURKHARDT en
HIPPOLYTE TAINE. De eerste, zijn oudere ambtgenoot
en vriend te Bazel, de fijn karakteriseerende beschrijver
van de kuituur der Renaissance, was voor hem ver
tegenwoordiger van de romaansche kuituur, die met
haar vrijer en edeler vormen de germaansche barbaarschhdd overtreft. En in TAINE waardeerde NIETZSCHE niet
dat waardoor hij het meest bekend is: de theorie van
het milieu; maar diens internationale belangstelling,
zyn psychologische synthese, waardoor hij de dingen
eenvoudig, groot-eenzijdig ziet en de personen schetst
as karakters, als vertegenwoordigers van éen groote
hartstocht. Het is dan ook de groote persoonlijkheid,
die NIETZSCHE in de geschiedenis zelf bewondert Zóo
de voorsokratische filosofen, door hem levenslang als
de grootste menschen vereerd, zóo enkele krachtige
Romeinen, de Mooren in Spanje, de Troubadours in
I) WW. IV, 166.
2

De Historie,
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Zuid-Frankrijk, de helden van de IJslandsche sage,
de mannen van de Italiaansche Renaissance en Fransche geesten uit de zestiende en zeventiende eeuw.
Als de laatste groote mannen — nadat hij BISMARCK,
SCHOPENHAUER en WAGNER had overwonnen — golden
hem GOETHE en NAPOLEON. GOETHE, met wien hij al
van jongs af rechtstreeks verkeerde, begreep hij van
die twee het best. NAPOLEON zag hij van uit zijn
militaire neigingen en door de oogen van TAINE. Hij
bewonderde in hem den dapperen soldaat en den
geweldigen heerscher, maar had geen oog, althans
geen waardeering voor zijn organiseerend talent en
voor de genialiteit van zijn taktiek.
NIETZSCHE zag in de geschiedenis in de eerste plaats
de geniale daad van den denkenden en dichtenden
geest. Minder belangstelling had hij voor hen die
handelend door het leven gaan en die elkaar verstaan
met een wenk en een lach. Wijzen en kunstenaars
stonden hem hooger dan vorsten en helden. HERAKLITUS
en GOETHE boven ALEXANDER DEN GROOTE en NAPOLEON.
En hij zag alleen het persoonlijke, individueele. Van
wetten in de historie wilde hij niets weten. Van hem
is het gevleugelde woord: ,,so weit es Gesetze in der
Geschichte giebt, sind die Gesetze nichts werth und
ist die Geschichte nichts werth." En wat de groote
massa betreft: „hole sie der Teufel und die Statistik! i)
Zoo schreef hij in zijn eerste periode, maar in de
laatste verhief hij zich soms boven dit individualisme.
Had hij vroeger veel kwaad van Rome met zijn rechtsi WW. I, 367.
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en staatsleven gezegd, nu leerde hij ontzag voor het
imperium Romanum als voor een bouwwerk van den
allergrootsten stijl. Enthousiast schreef hij dan: „sein
Bau war berechnet sich mit Jahrtausenden zu beweisen, —
es ist bis heute nie so gebaut, nie auch nur getraumt
worden, in gleichem Maasse sub specie aeterni zu
bauen! Diese Organisation war fest genug, schlechte
Kaiser auszuhalten: der Zufall von Personen darf nichts
in solchen Dingen zu thun haben, — erstes Princip
aller grossen Architektur." i)
Voortreffelijk gezegd, maar tegelijk meent NIETZSCHE
dat het Christendom dit alles vernietigd heeft. Hij is
niet in staat te zien hoe de Romeinsche rijksidee in
de geschiedenis heeft nagewerkt en welken invloed
Rome door zijn recht tot op onzen tijd uitoefent. Hij
ziet alle dingen eenvoudig, groot-eenzijdig, in kontrasten, en de nuances ontgaan hem 2). Zijn geheele strijd
tegen Christendom en moraal in de geschiedenis heeft
iets Don-Quichotterigs: een vechten tegen eigen her
senschimmen.
Zooals NIETZSCHE in de historie liefst het groote
ziet, zoo ook in de natuur. Hij is een geboren natuur
kind. Van een idyllisch gelegen dorpje. Dan opgevoed
in een kleine stad met schilderachtige omgeving.
Later leeft hij in de groote natuur van Zwitserland en
Italië. Met zijn gevoelig in zich zelf gekeerd wezen

De

l) WW. VIII, 304 v.; ygl. IV, 69 V.

hiiV Es,ist leichter

WWZYTT»Chrljft
> Gegensatze zu denken als Grade. —
WW XII, 101. Men kan de geheele geschiedenis van de filosofie
opvatten als een bewijs voor deze stelling.

Natuur,
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vlucht hij de natuur in, in gezelschap van zijn zuster
of van een enkelen vriend, maar meest alleen. De
eenzaamheid is van jongs afzijn vertrouwde atmosfeer, i)
Zijn eerste en laatste gedichten zijn natuurstemmingen.
Evenals ROUSSEAU wordt hij een apostel der natuur.
Maar ROUSSEAU bleef in het idyllische en bij NIETZSCHE
is reeds jong de trek naar het heroische: hij bemint
de natuur ook in storm en onweer, de steile rots, den
woesten bergstroom, het Zwitsersche hooggebergte, het
landschap met de groote, forsche lijn, de eeuwig be
wegelijke zee. Evenals den genialen mensch vereert
hij de groote scheppende en verwoestende natuur.
De Religie.

Van hier komen we het best tot een inzicht in
Hij werd vroom opgevoed
en tot predikant bestemd. Hij was zeer emotioneel,
al zijn denken en handelen was met een sterken ge
voelstoon verbonden. Als kind had hij wonderlijke
droomen en dacht veel na over religieuse problemen.
De twaalfjarige knaap hield zich bezig met gnostische
speculaties. 3) Later offerde hij met zijn zuster aan
Wodan en vereerde hij de Olympiërs. Sloot hij met
iemand vriendschap, dan achtte hij daarbij plechtige
ceremoniën noodig. Tegen het einde van den gym
nasialen tijd kwam zijn religieuse krisis, waarbij de
NIETZSCHE'S godsdienst. 2)

1) Vgl. Biogr. n, 2, p. 671.
2) Vgl. de opmerkingen op blz. g v.
NIETZSCHE was ook in hooge mate ongevoelig voor lichamelijke
pijn, zooals dit bij heiligen en asketen voorkomt.
,) Hij schreef later: „mit zwölf Jahren habe ich Gott in semem
Glanze gesehen." Biogr. II, 2, p. 762; vgl. WW. XIV, 347 v.
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invloed van EMERSON I) niet te miskennen is. Voorloopig
redde hij zich van den twijfel door het Christendom
symbolisch op te vatten, maar op den duur ging dat
niet. Het eerste semester te Bonn studeerde hij de
kritische theologie van STRAUSS. Reeds het tweede gaf
hij zich geheel aan de filologie, een wetenschap die
zijn gevoel minder aangreep, om rust te hebben voor
zijn hart. Hij vond die rust echter eerst te Leipzig,
toen hij SCHOPENHAUER'S filosofie
leerde kennen. 2)
Die filosofie, daarbij de muziek, dat was nu zijn religie.
Niet STRAUSS dus, maar SCHOPENHAUER heeft hem van
het Christendom afgetrokken: geen historische kritiek,
maar filosofische overwegingen. 3) Dat is voor hem
kenmerkend, daarom blijft hij aldoor behoefte gevoelen
aan een nieuw geloof.
Bij SCHOPENHAUER kon hij niet blijven staan.
Gedurende de middenperiode van zijn leven was hij
ziek, in twijfel en onrust, evenals in den overgangstijd
van het gymnasium tot de universiteit. Totdat hij zijn
roeping vond, de Zarathustra-gedachte, zijn toekomstreligie, waarvan hij zelf de profeet zou zijn. Wij weten
nu reeds, uit heel zijn hier geschetsten ontwikkelings
gang, dat het een vereering zal zijn van den grooten
mensch en van de eeuwige natuur.
1) Wat EMERSON over natuur en aristokratie zegt, was NIETZSCHE
congeniaal. In betrekking tot NIETZSCHE'S kolonisatieplannen zij er
aan herinnerd dat HENRY DAVID THOREAU, de stichter van Walden,
vriend en een tijd lang huisgenoot was van EMERSON. — Een ver
gelijking tusschen EMERSON en NIETZSCHE en, in verband daarmede
tusschen Amenkaansche en Europeesche kuituur zou zeer interessant
zijn en niet geheel in het voordeel van de laatste uitvallen
2) Vgl. Biogr. I, 230 vv.
3) Biogr. I, 253.
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II.
Nietzsche's
Kentheorie.

Ie Periode.

Ik heb getracht, voorloopig, u een beeld van NIETZVooral om haar
SCHE-S persoonlijkheid te laten zien.
grenzen te bepalen. In de breedte gaat hij niet. Daar
mee is nog niet gezegd, hoe diep hij graven noch
hoe hoog hij grijpen zal.
Gewoonlijk wordt hij beschouwd als moralist of immoralist. Het recht daartoe betwist ik niet, ik wensch
alleen het licht op een andere zijde van zijn wezen te
laten vallen: op zijn theoretisch denken en wel meer
bepaald op zijn kentheorie. Altijd in verband met
de eenheid van zijn persoonlijkheid, i)
De kennisleer van NIETZSCHE is in de drie tijdperken
van zijn ontwikkeling verschillend geweest. Maar ik
hoop aan te toonen dat de tegenstellingen meer schijn
baar dan wezenlijk zijn.
Onder den invloed van zijn leermeester, den grooten
filoloog RITSCHL, maar vooral van SCHOPENHAUER, maakt
NIETSCHE sedert zijn studententijd onderscheid tusschen
wetenschap en filosofie. De wetenschap, zoo zegt hij,
wil de werkelijkheid volledig weergeven, zij wil tot
eiken prijs alles weten. Groot en klein bestaat voor
haar niet, alles is even belangrijk. Daarboven staat
de filosofie als wijsheid. Zij zoekt het groote, het
i) Uitvoeriger dan hier mogelijk is wordt dit onderwerp behan
deld door:
_
_
RUD. EISLER, NIETZSCHE'S Erkenntnisstheorie und Metaphysik.
Leipzig 1902. (Totaal onbruikbaar).
FRIED. RITTELMEYER, FRIEDRICH NIETZSCHE und das Erkenntnisproblem. Leipzig 1903. (Hierin vele goede opmerkingen).
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belangrijke, het wetenswaardige. Zij houdt zich niet
op niet steenenkloppen aan den weg of met het tellen
van de meeldraden eener bloem, i)
Het is vooral de mikrologische wijze waarop filologen
en historici van zijn tijd hun materiaal verzamelen en
bewerken, die heri^ van alle wetenschap af keerig maakt.
Het zich blind staren op de letter, de jacht naar inedita
zonder belang, al wat het hart van een corrector of
van een bibliothecaris in vlam zet, het schijnt hem de
dood van groote menschelijke kuituur. 2) Hij wil zijn
filologie maken tot een filosofie, die het leven der
oudheid als eenheid opvat en weergeeft door het na
te leven uit eigen kracht. Zóo, van den beginne af
psychologisch opgevat, is hem filosofie de waarste van
alle wetenschappen. Haar voorbeelden, eeuwige typen,
vindt hij in de vóorsokratische filosofen, de grootste,
zuiverste menschen die er ooit hebben geleefd. Met
SOKRATES begint reeds, volgens hem, het verval: die
is de rationalist, de fanaticus van het weten, die zelfs
de deugd voor leerbaar houdt en voor wien de schoon
heid niet meer bestaat. SOKRATES is de vijand, in
wien NIETZSCHE zijn eigen rationalistische neigingen
bestrijdt. 3)
Zooals wij, in de moderne kunstgeschiedenis, van
Praerafaelieten spreken, zoo kunnen we NIETZSCHE het
best als een praesokratikus karakteriseeren. Het zuiver
primitieve in de oudste filosofen trekt hem aan, het
allermeest in HERAKLITUS : zoolang de menschheid filosofie,
1) WW. I, 229; vgl. vooral X,
2) WW. I, 130.
3) WW. X, 452.
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zoolang ze waarheid noodig heeft, heeft ze behoefte
aan HERAKLITUS. I) Wel moet in den tegenwoordigen
tijd, meent NIETZSCHE, de filosofie in de eerste plaats
skeptisch of kritisch te werk gaan, om .alles wat van
SOKRATES tot KANT is gedacht te herzien, maar met
het doel om weer te komen tot een groote eenvoudige
opvatting als die van HERAKLITUS. Of ze daartoe komen
zal? Bijna vertwijfelt hij, maar er is nog iets dat hem redt.
Een andere tegenstelling n.1. dan die tusschen weten
schap en filosofie beheerscht zijn denken van de eerste
periode.
Het is de tegenstelling tusschen wetenschap en kunst,
tusschen verstand en wil. Van dit standpunt beschouwd
zijn wetenschap en filosofie toch wezenlijk gelijk: in
beide wordt op dezelfde wijze gedacht, empirisch en
relatief, slechts den schijn der dingen volgend. Dat
de filosofie alles eenvoudiger en alleen het groote ziet,
is een verschil in graad, niet in wezen. De resultaten
van wetenschap en filosofie beide verouderen. Alleen
als kunstwerken, als uitdrukkingen van een persoon
lijkheid, hebben ze duurzame waarde. De kunst en
met name de muziek — zoo leert NIETZSCHE met
SCHOPENHAUER en WAGNER — geeft ons meer onmiddelijk het leven, het wezen der dingen, de waarheid.
Of ik van natuur en leven iets weten kan, is onzeker,
maar als aesthetisch verschijnsel zijn wereld- en menschenleven eeuwig gerechtvaardigd: dat is de hoofd
gedachte van de Geburt der Tragédie: het wezen van
het leven genoten als kunstwerk, als muziek, en die
I) WW. X, 43.
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kunst vereerd als het goddelijke. De wetenschap kent
alleen wat wordt, het historische, het relatieve, het in
elkaar overgaan van begrippen, typen, soorten: dat
is haar waarheid, maar tegelijk de dood. En het leven
wil iets hebben dat vast is, een karakter, een zijn
een eeuwigheid, daarom kunst en religie, die ons van
de wetenschappelijke doodende waarheid verlossen.
Alle wetenschap is een waan, waarvan WAGNERS muziek
ons bevrijdt.
Zóo dacht NIETZSCHE, maar hij dacht verder. Was
het dan werkelijk die muziek van WAGNER of was het
de macht van zijn eigen denken, die hem had bevrijd?
Immers het laatste. Het is ons nadenken, onze weten
schap, die alle illusies wegneemt, die ook ontdekt dat
wij zonder waan niet kunnen leven. Zoo erkennen we
dan dat ook de kunst, die laatste mogelijkheid van
ons leven, niets dan een waan is. Religie, filosofie
en kunst zijn drie trappen van waan, geen van alle
geeft waarheid. Met deze kritiek overwint NIETZSCHE
SCHOPENHAUER en WAGNER. Door zelfkritiek slaat zijn
kennisleer in haar tegendeel om.
Psychologisch laat zich dit, dunkt mij, het best ver
klaren door twee stroomingen in zijn bewustzijn aan
te nemen. Zóo hebben we dan in de eerste periode
een reeks van gedachten, die ik den bovenstroom zou
willen noemen en die in de derde periode meer be
wust het geheele denken beheerscht, en een andere
reeks, in hoofdzaak negatie van de eerste reeks, die
in de middenperiode bovendrijft, maar die als onderstrooming m de eerste periode opkomt en in de laatste
nog nagolft.
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De eerste gedichtenreeks, waarmee NIETZSCHE zijn
laatste periode anticipeert, is deze: de wil beheerscht
het verstand, het leven bepaalt de wetenschap en
geeft aan den weg tot waarheid de richting. De
mensch denkt dus, zooals hij wil, zooals het leven dat
noodig heeft. En de filosoof stelt vast wat groot, wat
belangrijk, wat wetenswaardig is: hij is, terwijl hij
van alles de waarde bepaalt, de wetgever van het
weten. Zijn waarheid is dus geen kennis van het
wezen der dingen, maar alleen waardeering. Waar is
wat hij voor waar houdt of houden wil. Dit is, in
hoofdzaak, SCHOPENHAUER en de voorsokratische sofistiek, die NIETZSCHE met zijn Heraklitisme verbindt.
Maar de vragen: wat is waarheid en wat kan ik
nog weten ? laten hem geen rust. Zijn kritisch-analytisch denken doet hem twijfelen, of er in religie en
kunst en filosofie, zooals hij die verstaat, wel een
hoogere waarheid is dan in de wetenschap. Hij heeft
SCHOPENHAUER en WAGNER ontleed en nu blijkt hem,
dat de eerste als opvoeder van zijn jeugd en de
tweede als kunstenaar en vriend van zijn eersten tijd
hoog zijn te waardeeren, maar dat het een illusie is
in hen de waarheid als ideaal voor alle tijden te zien.
Hij ten minste heeft behoefte aan iets anders, hij gaat
zoeken, experimenteeren. Nu alle idealen van zijn
jeugd zijn verdwenen, wil hij strenge, exakte weten
schap beoefenen. De kracht daartoe ontbreekt hem.
En er blijft maar éen troost: die van den Indischen
wijze: zuivere theorie, zelfbeschouwing. Alle levens
begeerten zijn afgestorven behalve die éene: de wil
om te weten. Onbevredigd van het leven, de wereld
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verachtend, trekt de wijze zich in zich zelf terug. Het
is een intellektueel asketisme, zelfkastijding van het
denken. Het leven is niets meer dan een experiment
van den wetende, i)
Met deze moedelooze stemming begint de tweede ae Periode,
periode. Het is NIETZSCHE nu om weten te doen: de
wetenschap neemt de eerste plaats in, zooals vroeger
de kunst. Kunst, zegt hij nu, laat ons vaag uit de
verte het beloofde land der wetenschap zien. Kunst
werken blijven eigenlijk alle eeuwen door dezelfde,
maar de wetenschap gaat vooruit. 2) De wetenschap
is nu ook zijn religie; hij wil geen geluk meer, hij
wil alleen waarheid als positieve wetenschap. Deze
hoogere waardeering van het theoretische leven ont
spruit echter niet uit een dieper inzicht in het wezen
der kennis. Eer het tegendeel. Er is alleen verandering
van perspektief gekomen door verplaatsing van stand
punt. Zoo zien we dan nu de wetenschap boven
kunst en religie uitsteken. Grooter dan den genialen
kunstenaar en den heilige zien we thans den vrijen,
denkenden geest. Door deze verandering van standpunt
komt er een wijziging in het oordeel van NIETZSCHE
over sommige personen, b.v. over SOKRATES. Vroeger
mishaagde hem in SOKRATES vooral het tegen de kunst
gericht rationalisme. Nu, en veel sterker nog in de
derde periode, het moralisme. In de afkeuring hiervan
blijft hij altijd tegen SOKRATES, een vóorsokratisch
denker dus.
1) Vgl. Br. I, 223 v.
2) WW. XI2, p. 74.
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Op het relatieve van alle wetenschap wordt door
NIETZSCHE in de tweede periode nog meer nadruk
gelegd dan in de eerste. Al zijn illusies heeft hij op
gegeven en de mensch staat nu vrij, met resignatie,
tegenover de dingen. Hij kent ze alleen, voorzoover
hij ze zelf maakt of doorleeft. Hij zelf is de maat van
alle dingen. Dan is ook de eerste en voornaamste
wetenschap die van den mensch: anthropologie of
psychologie. Allerlei invloeden werken tot deze op
vatting bij NIETZSCHE mede: de omgang met JAKOB
BURKHARDT, de kennismaking met Engelsche psycho
logie uit de school van MILL door bemiddeling van
PAUL RÉE, de lezing van Fransche moralisten, van
MONTAIGNE tot STENDHAL, GUYAU en BOURGET, en van
Russische romans, vooral van de psychologische ana
lyses van DOSTOJEWSKI. Daar nu NIETZSCHE in dezen
tijd veel ziek, soms den dood nabij is, neemt die
psychologische richting dikwijls den vorm van zieke
lijke zelfbespiegeling aan. Hij trekt zich meer en meer
in de eenzaamheid terug, staakt de correspondentie
met zijn beste vrienden, neemt ontslag als professor,
en zwerft door Italië en Zwitserland om de passende
omgeving voor zijn lichaam en een ideaal voor het
leven van zijn geest te zoeken. Al wat hij in dezen
tijd wenscht en denkt, het wordt als eenzame volzin,
als aforisme, het is ontleding van zijn zieleleven. Men
noemt zijn analyse gewoonlijk fijn. Relatief gesproken
en binnen zekere grenzen, is dat juist. Maar ze is toch
meer scherp dan fijn: vivisectie van eigen ziel. Voor
zoover hij echter, theoretisch, het leven van de
modern-europeesche kuituur meeleeft is het nog iets
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meer: bewustwording nl. van het lijden en strijden
van zijn tijd.
Het is alles psychologie, ook wat hij over het weten
zegt. Al wat een mensch denkt, vindt hij individueel
verscheiden en ook verschillend in de opeenvolgende
tijdperken van het leven. Zoo schijnt hem SCHOPENHAUERS filosofie die van de jeugd, het stelsel van PLATO
dat van de dertiger jaren. Ja, elk oogenblik is de
gedachte nieuw en anders. Alles vloeit en de weten
schap kan niets anders doen dan de bronnen opzoeken
en den stroom van het worden volgen. De wetenschap
zelf wordt en de kennisleer is de ontwikkelingsge
schiedenis van het wetenschappelijk denken, volgens
historisch-psychologische methode. De uitkomsten der
wetenschap als geworden zijn misschien vergankelijk,
in elk geval discuteerbaar. Aan geen enkele plicht
is de denker gebonden. Ook niet aan de waarheid?
NIETZSCHE antwoordt: „Wir würden uns für unsre
Meinungen nicht verbrennen lassen: wir sind ihrer
nicht so sicher. Aber vielleicht dafür, dass wir unsre
Meinungen haben dürfen und andern dürfen." i) Nog
is het, volgens hem, niet de tijd van algemeene ver
standhouding. Eenzaam moet de denker daarom zijn,
begeerig om oude waarheden op te geven, en voor
nieuwe open te staan.
Toch vindt NIETZSCHE geen volle bevrediging in dit
zoeken op goed geluk, in het vertrouwen dat de raven
den eenzame wel brood zullen brengen. Hij voelt dat
al zijn kritiek, alle historisch-psychologische analyse
i) WW. III, 367.
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slechts voorbereiding is. De waarheid, die hij als een
illusie erkende en als verloren beschouwt, laat hem
niet los. Hij vraagt wel niet meer: wat is waarheid?
Maar sterker dan vroeger begint hij te vragen: wat
beteekent waarheid, wat is haar waarde? Evenals de
zieke verloren gezondheid begint de skeptikus verloren
waarheid te waardeeren. Vol heimwee denkt hij aan
vervlogen idealen. Hij spreekt van zijn intellektueel
geweten, benijdt het geloof dat bergen verzet en voor
de eeuwen zijn kerken bouwt, en voelt zich verteederd
bij de herinnering aan vroeger genoten muziek. „Die
Kunst macht dem Denker das Herz schwer. — Wie
stark das metaphysische Bedürfniss ist,. . . kann man
daraus entnehmen, dass noch im Freigeiste, wenn er
sich alles Metaphysischen entschlagen hat, die höchsten
Wirkungen der Kunst leicht ein Miterklingen der lange
verstummten, ja zerrissenen metaphysischen Saite hervorbringen,... z. B. dass er bei einer Stelle der
neunten Symphonie BF.ETHOVEN'S sich über der Erde
in einem Sternendome schweben fühlt, mit dem Traume
der Unsterblichkeit im Herzen." i)
Iemand die zóo voelt kan geen vrede hebben met
enkel skeptisch-analytisch denken, in een leven zuiver
voor relatieve, positieve wetenschap. Door geheel zijn
tweede periode gaat een sterke onderstrooming van
verlangen naar een ideaal. 2) Zoo waardeert hij dan de
wetenschap niet om haar zelf, maar om haar verstand
en karaktervormende eigenschappen, om haar nuttig
heid voor het leven als wijsheid en artsenij der ziel.
1) WW. II, 162; vgl. XI, 17.
2) Vgl. WW. III, 100, 126, 173.
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Niet op waarheid, maar op kracht en gezondheid komt
het aan: instinkt is meer dan intellekt. Niet ken u
zelf, maar wil een zelf, zoo wordt ge een zelf, zoo
luidt het hoogste gebod. Wat wij waard zijn, daarvan
hangt onze waarheid af. Word wat ge zijt, yèvoi' oio?
die spreuk uit zijn studententijd klinkt NIETZSCHE
weer in de ooren. Hij voelt zijn gezondheid terugkeeren — sommige plaatsen in de Morgenróthe zijn er
de teekenen van — en nieuwe bronnen van geestelijk
leven ontspringen er in hem. Niets minder dan een
filosofische omwenteling, een nieuwe waardeering van
onze waardebegrippen, dringt zich aan hem als zijn
roeping op. Hij wordt meer en meer opmerkzaam
op het aktieve, synthetische in onze kennis. Wij staan
niet passief tegenover de buitenwereld. Het intellekt
moet er zijn vóór de gewaarwording, i) De dingen
roeren onze snaren aan, maar wij maken de melodie,
wij zingen haar tot eiken prijs voor ons zelf en . ..
ook voor de anderen. Want de eenzame krijgt weer
een »welbehagen in menschen". 2)
De hiermee aangeduide stemming vormt den overgang tot de derde periode. NIETZSCHE is een herstel
lende, aan wien al de droomen van zijn jeugd en de
idealen van 't vroeger leven voorbijtrekken. Hij vat
die samen en al sterker wordt daarbij het verlangen
naar werkzaamheid. Van zijn onvruchtbaren twijfel
heeft hij genoeg en hij wenscht als PROMETHEUS menSchen te scheppen naar zijn beeld door prediker te
1) WW. XI5, 48-50, 200.
2) WW. XI', 277 W.
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zijn van een nieuw kuituur-ideaal. Het is in dezen
tijd, begin Augustus 1881, dat er een verandering in
NIETZSCHE'S persoonlijk leven plaats heeft. Ik weet ze
niet beter te omschrijven dan: zijn roeping tot profeet.
Opnieuw en geweldig grijpt de gedachte der eeuwig
heid hem aan. Zooals vroeger onder BEETHOVEN'S
negende symphonie. Maar nu is het geen kunstemotie,
thans staat hij in direkt verkeer met de natuur. Op
een wandeling van Sils-Maria, Oberengadin, naar hij
't zelf beschrijft, zes duizend voet boven de zee en
nog hooger boven alle menschelijke dingen, 1) met het
gezicht op rots en gletscher. In een oogenblik van
ekstatisch geluk komt hem daar de ZARATHUSTRA-gedachte: die van de eeuwige wederkeer van hetzelfde,
't Is of NIETZSCHE hier tot het oogenblik zegt: verweile
doch, du bist so schön! Maar voor tijdduur is er in
zijn denken geen plaats. Zijn denken is door en door
atomistisch, individualistisch. Alles wordt als iets nieuws,
hetzelfde is er nooit en nergens, zoo was zijn leer.
En van oorzakelijk verband, van eenigen samenhang
tusschen de verschijnselen weten we niets. 2) En toch
heeft hij dezelfde metaphysische behoefte als HERAKLITUS
en de Pythagoreërs en zoovele anderen. Zal er in het
worden een wet zijn, iets dat althans op een zijn ge
lijkt, dan verlangt hij in de oneindige wereldrevoluties
een periodieke wederkeer van denzelfden toestand. 3)
1) WW. XII8, 425.
2) WW. XIII, 242; v?l. daartegen WW. XV, 484.
3) Dit is vóorsokratisch gedacht en berust gedeeltelijk op herinne
ring aan de pythagoreische leer. Maar de eigenlijke beteekenis van
de gedachte is daarmee niet uitgeput: die berust op de spanning van
NIETZSCHE'S geest in dit oogenblik. Vgl. WW. XII2, p. 66 v., XV, 296.
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Dat het een wederkeer van het gelijke is, daarop legt
NIETZSCHE allen nadruk. Het is voor hem de hoogste
affirmatie van het leven, een ja-zeggen tot alle dingen,
de sanctie van zijn grootste, gelukkigste oogenblik.
Verstandigen vinden dit krankzinnigheid, logische den
kers noemen het onzin, voor NIETZSCHE zelf is het het
allerpersoonlijkste, het ideale moment van zijn bestaan,
het middenpunt van al zijn denken en doen. In media
vita, de middag des levens. Dergelijke oogenblikken
zijn moeilijk logisch voor te stellen, alleen uit eigen
ervaring of die van anderen bij analogie te verstaan.
Wie daar behoefte aan heeft mag ze zich denken als
mathematische punten met een projectie in het oneindige.
Naar alle kanten straalt nu bij NIETZSCHE van dit
punt zijn levensgevoel uit. Schriftelijk hebben we, na
de onmiddellijke opteekening in het Dagboek i) de
eerste uiting in de Fröhliche Wissenschaft; dan in het
symbolistisch prozagedicht Also sprach Zarathustra;
na rustiger nadenken in Jenseits von Gut uncl Böse en
de Genealogie der Moral; met vernieuwd enthousiasme
eindelijk in de werken van het laatste jaar, bizonder
in de Dionysos-Dythyramben.
De ZARATHusTRA-gedachte beheerscht heel de derde
periode. 2) Wat is ze eigenlijk ? Een wetenschappelijke

2-

1) Vgl. ook den brief aan PETER GAST van 14 Aug. 1881. Biogr II
ë
P- 374, en p. 379 v.
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hypothese kan men haar niet noemen, allerminst in den
zin waarin NIETZSCHE haar neemt. In een onbewaakt
oogenblik heeft hij, eenigszins in den geest van DÜHRING
en van praemissen der antieke filosofie uitgaande, een
bewijs trachten te geven voor zijn stelling, i) Hij heeft
gewenscht, tien jaar lang natuurwetenschappen te
studeeren om dan de gevonden waarheid in systeem
te kunnen brengen. Natuurlijk zonder gevolg. Ver
staanbaar wordt ons zijn gedachte alleen, wanneer wij
het ideale van de conceptie erkennen. De religieusethische behoeften van NIETZSCHE vinden in deze
filosofische voorstelling bevrediging. De voorstelling
van een eeuwig-scheppende natuur is het centrale punt,
waaruit hij al zijn denken en doen nieuw bepaalt. In
de wereld van het worden is er nu een zijn, een doel
dat niet buiten en boven haar maar in haar zelf ligt.
eeuwig keert de cirkel van het worden in zich zelf
terug. Er is dus een toekomst om voor te werken.
Na de tegenwoordige decadentie zal er een nieuwe
grootere kuituur komen: de Uebermensch en een betere
menschheid. 2) Vroegere grootere tijden keeren terug,
't Is waar, ook de tegenwoordige toestand. Een
vreeslijke gedachte is dat voor allen die lijden, zwak
denkers op een dergelijke gedachte gekomen. Maar de gedachte
behoort aan hem die er het meest mee doet. En z o ° z J ' e l
geschiedenis van filosofie of literatuur aan den naam van NIETZSCHE
verbonden blijven. Vgl. LICHTENBERGER, blz. 204-9.
1) Verg. WW. XII', p. 62.
2) In zijn enthousiasme na de eerste conceptie denkt NIETZSCHE
vooral aan de toekomst, is de Uebermensch iets toekomstigs. Bij
rustiger nadenken komt hem, evenals allen hervormers, de neiging
om in het verleden steun te zoeken. Dan noemt hij de groote geesten
van voorheen „eine Art Uebermenschen.' Vgl. WW. VIII, 219.
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en slecht zijn, maar die zijn dan ook waard om aan
haar te gronde te gaan. Troost- en hoopvol daaren
tegen voor hem die sterk is, voor den levenden,
werkenden, scheppenden mensch. Deze gedachte is
voor hem die haar denkt van de machtigste zedelijke
werking. Ze zegt ons: handel in elk oogenblik van
uw leven zóo dat ge wenschen kunt het nog eens en
eeuwig weer zóo te leven! i) Het is de opperste
verheerlijking van het leven, van dit ons leven en de
dood van alle asketische moraal, hetzij dan naar
Christelijk, Buddhistisch of Schopenhauersch ideaal.
Religieus gedacht is dit zeker. NIETZSCHE voelde
zich bij 't schrijven geinspireerd. 2) Zijn vereerders
noemen daarom zijn ZARATHUSTRA-werk een heilig
boek. 3) De religie nu, waarvan NIETZSCHE—ZARATHUSTRA de profeet is, is vereering van de eeuwige
natuur met God — DIONYSOS als symbool, en eerbied
voor den grooten mensch: niet voor een abstrakte
menschheid, maar voor die enkele individuen, waarin
zij haar doel of hoogtepunt bereikt. Het is de komst
van zulk een Uebermensch, die wij gewone stervelingen
in onze smarten begeeren en door onze daden hebben
voor te bereiden.
Dat is ^ NIETZSCHE'S profetische wetenschap. Alles
plaatst hij in het licht van dit zijn nieuw ideaal.
Vroegere gedachtenreeksen voortzettend wordt nu
ook zijn kennisleer helderder, konsequenter ontwikkeld,
1) WW. XII2, 64.

Waarsch»
3)

Biogr. p. 428; vgl. p. 362 en 931—33.
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want hij heeft de eenheid van zijn persoonlijkheid
gevonden.
Het wezen van alle leven, zoo leert hij nu, is macht,
dat van ons menschelijk leven wil tot macht, strijd om
macht. Het voorstellingsleven en daarmee alle waarheid
en wetenschap is iets secundairs. Wij willen denken,
kennen, weten, om te leven, in dienst van het leven.
Ik ben, zegt NIETZSCHE met omkeering van de formule
van DESCARTES, en daarom denk ik. Ik moet denken,
de nood en de lust van het leven leeren mij denken,
om macht te hebben over mij zelf en over de natuur, i)
Voor ons denken nu is alles fenomenaal: zoowel de
in- als de uitwendige wereld. 2) Wij reproduceeren
haar niet, wij produceeren: onze wetenschap is onze
schepping, geen droom, geen zoekend en tastend
experimenteeren, maar bewuste daad. De wereld der
verschijnselen is in haar wezen worden, eeuwige ver
andering, waarvan geen weten mogelijk is. Om haar
te denken moeten we haar dus eerst denkbaar maken:
dat willen wij en dat doen wij. 3) Wel moeten wij
aannemen dat er, onafhankelijk van onze wetenschap,
dingen zijn als dynamische quanta, maar alles wat wij
er verder van maken, dat doen wij erbij, dat is althans
ons maaksel. 4)
En wij doen het meest door af te laten.

De weten-

1) WW. V, 209; XIII, 79.
2) WW. XV, 266.
3) WW. VI, 161: „Wille zur Wahrheit" heisst ihr's, ihr Weisesten,
was euch treibt und brünstig macht?
Wille zur Denkbarkeit alles Seienden: also heisse ich euren Willen 1
Alles Seiende wollt ihr erst denkbar machen.
4) WW. XV, 317.
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schap gaat economisch te werk: al haar streven is: ver
korten, vereenvoudigen. Van het vele waargenomene
zijn onze gedachten en woorden de enkele teekens of
symbolen. Al ons voorstellen en denken is dichten,
verdichten, d. w. z. zoo kort mogelijk saamvatten van
de veelheid tot een altijd fiktieve eenheid. Wat de
dingen op zich zelf mogen zijn, daaraan is niets gelegen.
Wij geven er namen aan naar onze waardeering, dat
is de hoofdzaak. Wat is b.v. geschiedenis? Zij die
met noeste vlijt en kritischen zin het materiaal bijeen
brengen, meenen er heel wat van te weten. Maar
dan komt de groote persoonlijkheid die haar, bij het
licht van zijn ideaal, eerst ontdekt, d. i. de feiten
waardeert: die waardeering is de hoogste historici
waarheid. Het vaststellen en verzamelen van feiten,
het navoelen en reproduceeren van alle bizonderheden,'
dat zijn wel onmisbare vnnrwaarrlpn von
t_ _
au WCLCilSCiiap,
-

• • »

»

»
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maar de eigenlijke taak van deze is: de rangorde der
iciien te Depaien en op de hoofdfeiten alle licht te
laten vallen. Zulk weten is een oordeelen, een doen,
een scheppen en dus met kunst verwant. Ook de
wetenschap geeft vormen en ritmen aan het leven.
Zij schept orde in den chaos der gewaarwordingen.
De wetenschappelijke denker is geen slaaf van de
empirie, passief en receptief, maar met zijn regulatieve
ficties of schemata beheerscht hij zijn ervaring, ja
maakt hij ervaring mogelijk. Hij maakt het wordende,
het zijnde denkbaar. Bovenal door zijn ideale waar
deering. De eigenlijke filosoof is wetgever die niet
zegt: zoo is het! maar: zoo moet het zijn! Zijn
wetenschap is allerminst weerspiegeling of afbeelding
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van iets anders, maar schepping uit eigen geniale
kracht. Hij schept de waarheid die wij voor het leven
noodig hebben, i)
Is dat nu wel waarheid? Met de begrippen waar en
onwaar, waarheid en dwaling en leugen heeft NIETZSCIIE
een goochelspel gedreven. Hij is praktisch-religieus
denker en heeft zich omtrent zijn ethiek met grooter
helderheid uitgedrukt dan wat de kennisleer betreft.
De bedoeling is toch duidelijk. Evenals hij zich op
ethisch gebied plaatst „jenseits von gut und böse", zoo
doet hij dit op kennistheoretisch gebied „jenseits von
wahr und falsch". Veelal is hij skeptisch. Maar altijd
breekt weer de gedachte door: waarheid is waardee
ring. En die gedachte, hoe willekeurig en ziekelijkeenzijdig ook dikwijls in haar toepassing, berust in
den grond op de overtuiging dat wij in ons diepste
zelf, in ons leven en meeleven met anderen, en in ons
meeleven met het eeuwige natuurleven onmiddellijk,
als bij intuitie, de waarheid grijpen. De norm der
waarheid en daarmee de eenige ons mogelijke waar
heid is in ons zelf. De filosoof toont ons haar en van
hem is alle wetenschap afhankelijk. Willekeurig? Neen,
volgens NIETZSCHES innigste overtuiging niet. Hij voelt
zich afhankelijk van het eeuwige groote natuurleven,
hij staat in den dienst van het leven, het leven spreekt
door hem. Zoo heeft dan hetgeen hij zegt meer dan
individueele beteekenis. NIETZSCHE wil in elk geval iets
heel anders dan het solipsisme van STIRNER. Hij wil,
in de laatste periode, een systeem bouwen, een systeem
i) WW. VII,

161

v.; vgl. vooral XIV,
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v., 47» 5° v., XV,

279

v.
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van waardeeringen dat ook voor anderen dan hij zelf
aannemelijk is. i) Studies voor zulk een stelsel heeft
hij ook gegeven, met positieve bedoeling. Niet Entwertnung maar Umwerthung aller Werthe, d. i. een
nieuwe waardeering van het leven zal het zijn. 2) Juist
het omgekeerde van SCHOPENHAUERS pessimisme en
van de Manfred-stemming van BYRON, waaraan hij zelf
zooveel heeft geleden. Het is de synthese van HERAKLITUS en de Pythagoreërs onder sterken invloed van
de linkerzijde van HEGELS richting. HEGEL, dien hij
vroeger met SCHOPENHAUER had verafschuwd, wordt in
deze derde periode hoog door hem gewaardeerd. 3)
Tot op zekere hoogte heeft hij de historische evolu
tionistische richting van het denken met hem gemeen.
Maar een natuurlijke of logische oorzakelijkheid erkent
hij niet. Het willende leven dunkt hem het primaire
en inzoover staat hij dichter bij FICHTE dan bij HEGEL. 4)
Nadrukkelijk herhaalt NIETZSCHE dat men alleen kent
wat men wil, doet en doorleeft. Alle wetenschap, die
niet op levenservaring berust, niet uit smart en ver
rukking is geboren, is volgens hem niets waard. Aanleg
en instinkt beteekenen veel meer dan oefening en
leer. Zooals de dichter niet gemaakt, maar geboren
wordt, zoo zal b.v. hem, die geen geboren psycholoog
«
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über das Maass des

2) Vgl. WW. VIII, 378; XV, 484.
3) WW. XIII, 10, 13.
gCbrU^ deze en andere vergelijkingen om het persoonlijk
karakter van NIETZSCHE'S denken te doen uitkomen. Meer technisch
Ler"eY°U me,n Zljn kemhe°rie in deze periode kunnen noemen
en kritisch sensualisme of biologisme op de basis van zijn voluntarisme.
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is, een geheel leven van experimenteeren niets baten.
Op den persoon komt het aan, op het leven dat in
hem is, op zijn wil en hartstochtelijke liefde tot de
werkelijkheid. Amor fati is de ware stemming van
den filosoof en alleen uit deze liefde worde hem de
waarheid geboren, i )
III.
Een direkte kritiek van N.'s kentheorie, die veel
overeenkomst vertoont met de leer der nieuwste posi
tivistische school, vooral van ERNST MACH, ligt buiten
het bestek dezer rede.
Nietzschespersoonhjkheid.

prozastijl.

Nadat ik u de drie fasen van zijn kennisleer heb
geschetst^ keer tot zijn persoonlijkheid terug. Zeker
is hij grooter in zijn willen dan in hetgeen hij bereikt
heeft. Vatten we zijn leven en de beteekenis van zijn
werk te zamen, dan kunnen we het best beginnen
met te zeggen: het is alles geweest een streven naar
stijl. Nauwelijks heeft iemand dieper en smartelijker
dan hij de stijlloosheid of veelstijligheid van de negen
tiende eeuw ervaren. Die stijlloosheid, die velen in
onze dagen op allerlei gebied van wetenschap en kunst
en kunstnijverheid weer drijft in de armen van de
achtiende eeuw of van nog vroeger tijd, heeft hem
geen rust gelaten.
In de eerste plaats heeft NIETZSCHE ernaar gestreefd
van zijn proza kunst te maken. Hij heeft hier inderi) Zijn amor fati komt in de plaats van SPINOZA'S amor dei. Vgl.
WW. XV, 482 v.; ook XII2, 141.
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daad iets bereikt, hij heeft een eigen stijl, meer dan
een stijl zou hij zelf zeggen, i) Dit nu is in de geschie
denis van de Duitsche literatuur, die zoo weinig stijl
vertoont, een gebeurtenis van den eersten rang. Reeds
in zijn studententijd is hij met bewustzijn gaan werken
aan zijn taal als middel tot uitdrukking van zijn
gedachten. 2) Zuiver kunstenaar, dat voelde hij wel
altijd min of meer, kon hij niet zijn. Geen dichter of
schrijver die aan gevonden materiaal de hoogere vorm
geeft. Hij wilde, als hij tot rijpheid gekomen was,
zijn eigen gedachten uitdrukken. Daartoe scheen hem
zijn woord het instrument, dat hij vroeg leerde bespelen,
om tegen den tijd dat de gedachten kwamen gereed
te zijn. Natuurlijk heeft hij zijn stijlmodellen gehad:
om van de klassieken niet te spreken, LESSING en
GOETHE, LICHTENBERG en SCHOPENHAUER, EMERSON en
de Fransche moralisten. Dan, voor zijn ZARATHUSTRA
vooral, de taal van LUTHERS Bijbel. Toch is de stijl
van hem zelf, aangepast aan zijn persoonlijkheid. Een
goede studie van dien stijl, die tegenwoordig een
grooten invloed uitoefent, zou veel nuttiger zijn dan de
dozijnen verhandelingen die er over zijn filosofie ver
schijnen. Het kan hier mijn taak niet zijn die te geven.
Alleen wijs ik er op dat de eigenschappen van den
persoon in zijn prozastijl duidelijk zijn te herkennen.
Men merkt daarin, dat hij zich op zijn eenzame wan
delingen de gedachten heeft voorgezegd, dat hij bij 't
schrijven de woorden gesproken heeft: muzikaallyrisch is de voordracht. Wie NIETZSCHE wil zien,
1) Vgl. WW. XIII, bl. XI.
2) Br. I, 52; vgl. WW. XII, 164, 177.
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moet hem hooren. Hij werkt, soms vermoeiend
maar dikwijls op fijne smaakvolle wijze, met allite
raties, met konsonanties en kontrasten van klank.
Zijn beeldspraak is metaforisch-symbolisch, veel aan
de natuur en het dagelijksch leven ontleend, en heeft,
hoewel vaak onzuiver gezien, door haar eenvoud een
treffende werking. In zijn springend denken, aforistisch,
wordt de logische samenhang voortdurend door asso
ciaties van allerlei aard verbroken. Alleen wanneer
een geweldig pathos hem aangrijpt, in de Geburt der
Tragédie of Zur Genealogie der Mora/, dan komt er
groei in zijn gedachte, die al grooter en grooter wordt
en dan zich hult in de plooien van den periodischen
stijl. Maar ook hierin blijft hij zich zelf gelijk: niet
lang en breed hangen de plooien af, maar honderd
voudig gebroken. De gang van zijn stijl is niet rustig.
Al dwingt hij zich tot een lento, het tempo valt altijd
weer in een presto. Zijn groot systematisch werk heeft
hij willen schrijven in een kalmer, meer samenhangenden stijl, waarnaar o. a. in Jenseits von Gut und B'óse
is gestreefd. Hij erkende het dat de onbeperkte heer
schappij van het enkele woord over den zin, van den
korten zin over de periode, en van de periode over
het geheele werk in haar noodlottig anarchisme een
teeken was van décadence. Hij wist dat hij zelf déca
dent was, in de kunst zoowel als in het leven, i)
Kuituurstijl.

Daarom zocht hij ook een stijl voor het moderne,
décadente leven, een nieuw kultuurideaal. De eenheid
i) WW. VIII, i, 23.
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van alle levensuiting te vinden: dit is het doel van
zijn in allerlei richting zoekend denken. Pijnlijk is het
te zien, hoezeer het hem daarbij aan materiaal ont
breekt, en hoe weinig hij in staat is zijn materiaal te
bewerken. Dit materiaal komt hem door het gehoor
en uit de lektuur van geliefde schrijvers. Meest houdt
hem bezig het innerlijk verloop van zijn emoties, voor
stellingen en strevingen. Van de dingen in natuur
en geschiedenis treft hem dan ook het tijdelijk verloop,
niet de uitbreiding in de ruimte. Hij is geen geome
trisch denker, zooals volgens PLATO de godheid het
is, zooals DESCARTES het was, maar hij is door en door
Pythagoreër en volgeling van HERAKLITUS. Het altijd
wordende en verwordende leven is zijn lust. i) En
de eenige wet van het leven vindt hij in de eeuwige
wederkeer van het gelijke, in ritmische beweging.
Alle leven heeft zijn doel en zijn waarde in zich
zelf, maar toch is niet elk moment daarin van dezelfde
waarde. De hoofdmomenten, dat zijn de groote menschen, de geniën zegt hij in de eerste periode, vrije
geesten noemt hij ze in de tweede, Uebermenschen
heeten ze in de derde. Het zijn de wetgevers van de
kuituur, zij die de wet van het leven verstaande aan
de menschheid het ideaal geven dat ze noodig heeft.
NIETZSCHE denkt zich deze wetgevers religieus gewijd,
naar analogie van Oostersche en Grieksche wijzen,
naar analogie ook van zich zelf. Ze zijn niet aanpassend
en organiseerend werkzaam in hun tijd en hun land,
staan boven de politiek en houden zich met econoVT ZÓ° Zag
VIII, 173 v.
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mische en sociale vragen niet bezig, i) In ideale
hoogte tronen ze, evenals de goden van EPIKURUS, die
zich om de menschen niet bekommeren, voor wie het
menschelijk leven maar een schouwspel is. 2) NIETZSCHE'S
ideaal is dus een schouwend leven, in eerbiedige be
wondering van de natuur en van de hoogten der
menschheid. Wat hij daarvan zegt voelt hij als zijn
waarheid, maar hij wil het ook als waarheid voor
anderen. Het is een religieuse gedachte, wilt ge een
metaphysisch idee. Wij zouden hier een lijn kunnen
trekken, die van THOMAS a KEMPIS over SPINOZA naar
NIETZSCHE loopt. THOMAS a KEMPIS in den devoten
kring van broeders, wier voornaamste lektuur een be
schouwing over het leven en lijden, hoofdzakelijk over
het lijden van Jezus is, begint zijn Imitatie heel een
voudig met het tegendeel te stellen: ons hoogste
streven zij over het leven van Jezus Christus na te
denken. En SPINOZA, de bleeke denker, komend uit
den engen kring van zijn volksgeloof, erkent als taak
der filosofie de meditatie niet over den dood, maar
over het leven, en hij leert dat de deugd macht is.
Eindelijk NIETZSCHE: in ziekte, smart en twijfel leert
hij nog alle leven een zegen te noemen en de eeuwige
herhaling ervan te wenschen. Maar NIETZSCHE is minder
gelukkig in zijn aanpassing aan de werkelijkheid van
dit leven. THOMAS a KEMPIS boog zich voor de kerk,
SPINOZA voor den staat en de menschelijke samenleving,
NIETZSCHE echter tracht met alles te breken en zijn levens
ideaal te stellen in de ijle hoogte van de natuur en
1) Vgl. WW. XV, 27.
2) WW. XIV, 262.
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van een toekomstige menschelijkheid. Hij die dit ons
leven het hoogst heeft verheerlijkt heeft het ook het
minst gekend en genoten. Hij voelde zich niet thuis
in deze zonnige wereld, onder het oog van den licht
god APOLLO. Zijn god was DIONYSOS, de zoon uit het
donkere rijk van PERSEPHONE. In den strijd tusschen
het apollinische en het dionysische ligt de tragedie van
NIETZSCHE'S leven: het eindeloos konflikt tusschen dit
ons bewust en beperkt individueel bestaan en het
eeuwige leven van het Al. i) En dan de strijd in dit
leven zelf: de begeerte individueel elk oogenblik voluit
te leven en daartegen de behoefte aan een levensstijl
van algemeen-menschelijke kuituur. In zulk een kuituur
zoekt hij de uitdrukking van het eeuwig-dionysische.
NIETZSCHE is dus bij al zijn skepticisme idealist,

Nietzsches be-

profeet, religieus denker. En zooals bij alle dergelijke ^wetenschap
denkers staat bij hem de wetenschap in het nauwste
verband met zijn persoonlijke idealen. In zijn filosofie
zegt hij ons wat hij zelf is, maar vooral wat hij wenscht
te zijn. Wij hebben andere idealen, al ware het alleen
maar een weinig menschelijk benaderende waarheid
zonder alle bovenmenschelijkheid. Zoo plaatsen we
ons in de groote historische gemeenschap van hen,
die, hoe verschillend hun religieus, ethisch, politiek
of aesthetisch ideaal ook moge zijn, samenwerken
bij het wetenschappelijk onderzoek. Doch ook voor
hen heeft NIETZSCHE groote beteekenis. Zelfs de
mystieke ZARATHUSTRA-gedachte kan doorgedacht ons
tot een zeer te waardeeren werkhypothese leiden.
i) Vgl. de eenigszins gevarieerde voorstelling: WW. XIV, 364 v.
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De onderstelling nl. van periodiciteit of van ritme in
alle natuur- en levens-verschijnselen wordt in den
laatsten tijd in verschillende wetenschappen met een
naar het schijnt gelukkig gevolg toegepast. Verder
heeft NIETZSCHE over enkele bizondere wetenschappen
opmerkingen gegeven, die der overweging waard zijn.
Ze vloeien meest uit dezelfde bron: zijn waardeering
van al wat positief en aktief is, zijn afkeer van het
geen hem lijden doet. Hij wil de geneeskunde vooral
als hygiëne, de filosofie als gezondheidsleer van het
leven. Logika en kennisleer hebben ons niet te zeggen,
hoe wetenschap van buiten af tot ons komt en aan
geleerd wordt, maar hoe en waarom wij wetenschap
maken. De aesthetika zij geen leer van het kunst
genot alleen, maar plaatse zich op het standpunt van
den scheppenden kunstenaar, om van zijn ervaring uit
te verstaan hoe kunst ontstaat en wat ze beteekent.
De ethiek is geen leer van lust of onlust of van
bizondere en algemeene nuttigheid, maar wetenschap
van het handelen uit de hoogste macht. Ze is dus
uit te werken als een systeem van wat de mensch kan
en van datgene waartoe hij bevoegd is. De handeling
is het eerste, geluk niet doel, maar gevolg van de
daad. Een zeer zwak motief tot handelen is het
eeuwige gij zult en vooral het gij zult niet van de
gewone moraal. De goede daad komt veel meer voort
uit macht van scheppende liefde, niet uit dwang of
vrees of medelijden, maar uit kracht en moed en
medevreugde. Zich verblijden met de blijden, eerbied
hebben voor de persoonlijke grootheid van anderen en
zelf te trachten naar een werkzaamheid uit eigen per-

47
soonlijkste kracht, dat alles is meer waard dan zelf
verloochening en medelijden, i)
Een groote beteekenis heeft NIETZSCHE eindelijk voor
de psychologie. Hij vat alle wetenschappen psycho
logisch op. In zijn werken ligt veel materiaal voor
de kennis van zijn eigen ziel en van de moderne ziel
in t algemeen. Wie de kuituurgeschiedenis van den
laatsten tijd wil schrijven, heeft hem noodig. Natuurlijk
moet hij kritisch worden gelezen. Hij spreekt zich
uit met al de fouten van een gepassioneerde. Voort
durend echter analyseert en kritiseert hij zich zelf, en
met behulp van die zelfkritiek is het ten slotte mogelijk
de waarheid omtrent hem te benaderen. Mocht het
mij in deze oogenblikken gelukt zijn iets tot beter
begrip van zijn persoon en werk te hebben bijgedragen,
dan dank ik dat in de eerste plaats aan NIETZSCHE zelf.
t Is waar, in elk mensch blijft ten slotte een mysterie te
eerbiedigen, vooral in een NIETZSCHE.Toen de katastrophe
van zijn geest kwam, verklaarde hij ZARATHUSTRA voor
een skeptikus, afbrekend dus hetgeen hij had opge
bouwd. 2) 't Is een levenslot, waarvoor alleen de dichter
de typische uitdrukking vindt: Euphorion-Ikarus.
1) De eenige „Furcht" die NIETZSCHE laat gelden is „Ehrfurcht". —
Wie van zijn moraal spreekt, denkt gewoonlijk aan de „blonde Bestie".
Daarom hier een paar andere uitspraken: Was aus Liebe gethan
wird, geschieht immer jenseits von Gut und Böse. WW. VII, 106.
„Du solist gehorchen, irgend wem, und auf lange; sonst gehst du
zu Grunde und verlierst die letzte Achtung vor dir selbst" — dies
scheint mir der moralische Imperativ der Naturzusein. WW. VII, 118.
Ich will sie Das lehren, was jetzt so wenige verstehen und jene
Prediger des Mitleidens am wenigsten: — Die Mitfreude! WW. V,
263; vgl. XI', 240 vv.; XII2, 125.
2) WW. VIII, 292 w.; vgl. nog XIV, 189 v., 352 v.
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EDELACHTBARE HEEREN BURGEMEESTER EN BESTUUR
DERS DER STAD AMSTERDAM EN CURATOREN DEZER
UNIVERSITEIT !

Met u betreur ik de aanleiding tot mijne benoeming.
Hoogere macht heeft mijn voorganger VAN MELLE
verhinderd voor uwe Universiteit dat te zijn, wat zijn
zeldzame aanleg beloofde. Dat ge mij de eer hebt
waardig gekeurd dezen beminnelijken mensch en scherpzinnigen geleerde op te volgen, stemt mij tot blijden
dank en zal mij een voortdurende aansporing zijn tot
inspanning van alle krachten. Houdt u verzekerd dat
ik het als een voorrecht beschouw, mede te mogen
werken tot de wijsgeerige vorming der Akademische
jeugd in deze stad, waar SPINOZA is geboren en op
gevoed en waarin DESCARTES wel de gelukkigste jaren
van zijn leven heeft doorgebracht, aan deze doorluchte
Hoogeschool, waar de namen van mannen als PIERSON
en SPRUYT in dankbare en bewonderende vereering
voortleven. Hunner niet geheel onwaardig deze plaats
in te nemen, daarnaar wensch ik met allen eerbied
te streven.

WELEDEL HOOGGELEERDE HEEREN, PROFESSOREN AAN
DEZE UNIVERSITEIT!

Vergunt me te beginnen met een beroep op uw
aller steun. Het is niet mijn bedoeling u de wetten
van uw wetenschap voor te schrijven, maar ik wensch
beurtelings ieders leerling te zijn. Terwijl gij aan uw
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studenten de vruchten van uw onderzoek mededeelt,
verleent mij, bid ik u, den toegang tot de werkkameren
van uw geest. Helpt mij dus, wanneer ik poog tot
steeds helderder inzicht te geraken in de grondbegrippen
en de vruchtbaarste methoden uwer wetenschappen,
en schenkt mij daarbij uw vriendschap.
Met dien wensch kom ik inzonderheid tot u, ambtgenooten van de literarische faculteit. Van den beginne
af heb ik u niet verzwegen, dat ik in mijn hoofdzakelijk
filologisch-historische vorming een bezwaar vond, om
den leerstoel der wijsbegeerte in te nemen aan een Univer
siteit, waar natuurwetenschappen en medicijnen bloeien
en door haar eervolle vertegenwoordiging den naam
der Nederlandsche wetenschap ver over de grenzen
van ons land doen klinken, een leerstoel, die door
mijn natuurwetenschappelijk ontwikkelde voorgangers
SPRUYT en VAN MELLE op zoo uitnemende wijze werd
bezet. Mede door uw vriendschappelijken aandrang,
waarvoor ik u bij dezen dank zeg, heb ik dit bezwaar
eenigermate overwonnen. Ik zeg u dit niet, om eenige
verantwoordelijkheid van mij af te schuiven, maar om
u de verzekering te geven dat ik zal streven naar een
zooveel mogelijk alzijdige vervulling van de taak die
ik aanvaard. Het strekt mij tot bijzondere geruststelling
hierbij op uw collegiale samenwerking te mogen rekenen.
Dat ik met u, hooggeschatte BOER en BRUGMANS, vroegere
kennismaking mag hernieuwen en dat gij allen een
stemmig den nieuweling het welkom in uw kring hebt
toegeroepen, is mij een groote vreugde en geeft mij
moed om mij verder in uw vriendschap aan te bevelen.
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Aan het leven, aan den omgang met ouders en
vrienden dank ik veel meer dan aan de school. Maar
ik volg toch de inspraak van mijn hart en goede
akademische zede, wanneer ik hier met dankbaarheid
mijn leermeesters herdenk. Allereerst U, Prof. BAVINCK,
toen te Kampen, nu te dezer stede, die filosofischen
zin in mij wekte. En verder: Prof. LIPPS, toen te Bonn,
thans te München, wiens ernstig indringen in alle
problemen van de inwendige waarneming bij mij een
blijvenden indruk achterliet. Prof. WINDELBAND, toen
te Straatsburg, thans te Heidelberg, man van rijke en
rijpe kuituur, wiens weten me steeds evenredig scheen
aan de macht van Uw begrijpen. Prof. NÖLDEKE, te
Straatsburg, wien ik dit jaar nog met tal van vrienden
uit alle werelddeelen mocht huldigen: U vooral, den
geliefden en vereerden meester, die met Uw veel
omvattende geleerdheid de ruimste wetenschappelijke
belangstelling verbindt, die niet alleen onzen eerbied
vroeg voor de wonderen van de Semietische woestijn
maar die ons ook leerde offeren op de hoogten van
Perzië en Griekenland. Dat Gij als Oosterling mij op
mijn zwerftochten door het Westersche leven Uw
vaderlijke vriendschap hebt bewaard, is mij, vooral
op dezen dag, een oorzaak van hartelijke vreugde en
hoopvolle verwachting. En U, hooggeschatte HEIJMANS !
Uw leerling in engeren zin heb ik niet kunnen zijn.
Maar in aangename en dankbare herinnering heb ik
die uren op Uw studeerkamer, in gezelschap ook van
mijn betreurden voorganger, waarin Gij ons met Uw
bekende humaniteit, met Uw #veelzijdige wetenschap,
met Uw helder-logischen betoogtrant, hebt ingeleid in
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het werk van KANT. In Uwe vriendschappelijke belang
stelling beveel ik mij aan.
Eindelijk allen, met wie ik in verschillende ambts
betrekking, gedurende ruim twaalf jaren, in aanraking
ben gekomen, u allen dank ik in mijn laatste collega's
en vrienden van de Koninklijke Bibliotheek: U, hoog
geachte BIJVANCK, wien bij klassieke beschaving niets
modern-menschelijks vreemd is en die als geen ander
in ons land den geest van NIETZSCHE weet te waardeeren, en U, waarde KNUTTEL, die dit jaar nog de
vaderlandsche wetenschap aan U hebt verplicht door
Uw studie over BALTHASAR BEKKER, den vernuftigen
volgeling van DESCARTES.

DAMES EN HEEREN STUDENTEN !

Om uwentwil ben ik hier gekomen. Ik kom tot u
uit een ambt, waarin men gelegenheid heeft om vooral
twee dingen te leeren: stil te zwijgen en voor anderen
te werken. Met het laatste hoop ik hier door te gaan,
met het eerste moet ik breken; maar ik geef u de
verzekering, dat ik het als een voornaam deel van
mijn taak beschouw, bij u en mij zelf steeds meer
het inzicht te verhelderen, dat wetenschap in iets
anders bestaat dan in kracht en veelheid van woorden.
Liever dan een programrede te houden, heb ik u
daarom in deze oogenblikken een voorbeeld willen
geven van de psychologisch-historische methode, vol
gens welke ik trachten zal voor u de geschiedenis van
het menschelijk denken te behandelen. Een systeem
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van filosofie, dat alle en de absolute waarheid zou
bevatten, waaruit alle werkelijkheid zou zijn af te
leiden, zoodat verder wetenschappelijk streven over
bodig ware, zulk een systeem kan ik u niet beloven.
Daarvoor achten we de waarheid te hoog. Wij vereeren
haar als idee, maar wij zouden niet waard zijn deel
aan haar te hebben, indien wij ons erop beroemden,
haar volkomen te bezitten. Wat ik dan wel met en
voor u wensch te doen ? Het is: tot meerder klaarheid
te komen omtrent de grondbegrippen onzer kennis,
omtrent het verband tusschen de verschillende weten
schappen, omtrent de verhouding van het weten tot
een buitenbewuste werkelijkheid en de beteekenis onzer
studie voor het leven. Dit alles echter in het nauwste
verband met een onderzoek naar de feiten van ons
menschelijk bewustzijn, voor zoover wij die deels uit
historische kunde, deels door waarneming, analyse en
experiment kunnen benaderen. Daartoe hoop ik van den
beginne af bij u aan te dringen op samenwerking en
persoonlijke kennismaking. Het zal mij een hooge
voldoening zijn, voor sommigen uwer persoonlijk iets
te worden door u bij de voorbereiding tot uw levens
taak te helpen. Ik acht dit voor mij zeiven gewin.
Laten we dan nu samen aan den arbeid gaan en ik
geef u als motto mêe het kloeke woord van NIETZSCHE
aan het slot van zijn Zarathustra: Trachte ich denn
nach Glücke? Ich trachte nach meinem Werke!
IK IIEB GEZEGD.

