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 Tijdschrifi voor Filosofie, 62/2000, p. 743-764

 DE BETEKENIS VAN WOLFGANG MÜLLER-LAUTERS
 NIETZSCHE-INTERPRETATIE

 door Ciano AYDIN (Nijmegen)

 Wolfgang Müller-Lauter is dood. De auteur van een van de belangrijkste Nietzsche-
 boeken van de laatste vier decennia, zo niet hèt belangrijkste, overleed op 9 augustus
 2001 aan de gevolgen van een hersen tumor. Zijn boek Nietzsche. Seine Philosophie der
 Gegensätze und die Gegensätze seiner Philosophie (1971) en zijn vele artikelen zijn van
 beslissende betekenis geweest voor het internationale Nietzsche-onderzoek. Deze arti-
 kelen, ontstaan in een tijdspanne van meer dan drie decennia, heeft hij in de twee jaren
 voor zijn dood nog verzameld in drie bundeis.1 Vooraleer daar nader op in te gaan, geef
 ik een körte schets van zijn wetenschappelijke loopbaan, vooral op basis van het over-
 zicht van zijn carrière dat hij zelf geeft in het voorwoord van zijn laatste bundel.

 Müller-Lauter schrijft daar dat hij pas laat, via omwegen, bij Nietzsches filosofie te-
 rechtkwam. Voor een deel had dat te maken met het klimaat dat in de jaren voor en na
 de Tweede Wereldoorlog in Oost-Duitsland heerste - Müller-Lauter is in 1 924 gebo-
 ren te Weimar. Nietzsche gold in die tijd als de filosoof van het fascisme. Een andere
 reden die hij geeft voor zijn late intensieve kennisneming van Nietzsche, is zijn behoefte
 aan begrippelijke helderheid, die hij lange tijd vooral in Kant vond. Nietzsches gebrek
 aan een systematische uiteenzetting van zijn grondbepalingen stond hem tegen - ook

 Ciano AYDIN (1972) studeerde filosofìe en pedagogiek in Nijmegen. Thans is hij als assistent in opleiding
 verbonden aan de Faculteit der Wijsbegeerte van de Katholieke Universiteit Nijmegen. Hij bereidt een proef-
 schrift voor over de ontologische status van de mens bij Nietzsche en is tevens werkzaam binnen het Nietzsche-
 woordenboek-project.

 1 Wolfgang MÜLLER-LAUTER, Über Werden und Wille zur Macht. Nietzsche-Interpretationen I, 1999, 398 p.;
 Über Freiheit und Chaos. Nietzsche-Interpretationen II, 1999, 435 p.; Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-
 Interpretationen III, 2000, 386 p. De bundeis zijn uitgegeven door De Gruyter, Berlin/New York; prijs: 68
 euro per deel.
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 744 Ciano AYDIN

 in onze tijd nog zijn er mensen, al wordt hun aantal steeds kleiner, die deze twee argu-
 menten tegen Nietzsches filosofie en het serieus nemen ervan gebruiken.
 Dat hij zieh uiteindelijk inliet met de filosofie van Nietzsche, kwam voor een deel
 doordat het intellectuele leven in Duitsland na de Tweede Wereldoorlog langzaam (in
 Oost-Duitsland nog langzamer) nieuwe wegen begon in te slaan, deels onder invloed
 van Jean Paul Sartres 'filosofie van de vrijheid'. Via diens L'être et le néant komt Müller-
 Lauter in de jaren vijftig terecht bij Heideggers Sein und Zeit. Tïycv Studie van dat werk
 levert in 1960 een dissertatie op, genaamd Möglichkeit und Wirklichkeit bei Martin Hei-
 degger.

 Na zijn dissertatie houdt hij zieh bezig met de late Heidegger (de Heidegger na de
 zogenaamde 'Kehre'), vooral in het kader van het probleem van het historisch relativis-
 me. Hij publiceert in 1962 het artikel Konsequenzen des Historismus in der Philosophie
 der Gegenwart? Nietzsche neemt hij nog steeds niet serieus genoeg om hem in dat kader
 een stem te geven. Diens filosofie acht hij slechts van betekenis voor zover ze een door-
 gangsstadium is naar het hedendaagse denken. 1962 is ook het jaar waarin hij hoogle-
 raar wordt aan de Kirchliche Hochschule te Berlijn. Daar hij zieh in het bijzonder bezig-
 houdt met het thema van het nihilisme, kondigt hij in het Wintersemester van 1962/63
 een college aan onder de ti tel: Nietzsche und die Folgen. Zur Problematik des Nihilismus.
 Zijn bedoeling is dan om uitgaande van Nietzsche door te dringen in het nihilisme van
 de twintigste eeuw.

 De aanloop om de sprong van Nietzsches filosofie naar het denken van de post-
 moderne tijd te kunnen maken blijkt te kort. Müller-Lauter blijft steken in de uitwer-
 king van Nietzsches positie, omdat hij voor het eerst het bijzondere karakter van de
 meerduidigheid en de strijd in Nietzsches filosofie opmerkt. Ik citeer wat Müller-Lauter
 hierover zegt, ook omdat dit inzicht in het Nietzsche-onderzoek revolutionair genoemd
 mag worden: "Vor allem darf man, so erkannte ich, Nietzsches Denken nicht an seinen
 Begriffen festmachen, sondern man muß jede seiner Ausführungen aus dem jeweiligen
 Kontext - und in Relation zu sachverwandten Kontexten - zu verstehen suchen". En

 in een voetnoot voegt hij hieraan toe: "Die Begrifïlichkeit kann sich bei Nietzsche von
 Fall zu Fall ändern. Mann muß daher eine Vielzahl von Texten bei ihm in ein Verhält-

 nis zueinander bringen, ohne seinem 'Wort' zu trauen".3 Dit besef van de context-
 afhankelijkheid van de betekenis van Nietzsches gedachten heeft, na een zeer lange Stu-
 die, een correctere benadering van diens grondbegrippen, in het bijzonder van het be-
 grip van de wil tot macht, opgeleverd, waarvan Müller-Lauters eerder genoemde Nietz-
 sche-boek uit 1971 getuigt. Het belang van dat boek voor het Nietzsche-onderzoek kan
 niet genoeg worden onderstreept. Het is dan ook merkwaardig dat het boek pas in 1 999
 in het Engels is vertaald,4 mede gezien het feit dat in Engelstalige landen maar weinigen

 2 In een licht bewerkte versie opgenomen in het derde deel van zijn Nietzsche-Interpretationen.
 Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III, p. VII.
 Door David J. PARENT, als: Nietzsche. His Philosophy of Contradictions and the Contradiction of His Phil-

 osophy. De vertaling van de titel is inadequaat, omdat het strijdmotief, dat door het begrip "Gegensatz" ("tegen-
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 MÜLLER-LAUTERS NIETZSCHE-INTERPRETATI E 745

 de Duitse taal beheersen (zelfs Nietzsches werken worden gemeenlijk in vertaling gele-
 zen).

 Het boek van Müller-Lauter is in de eerste plaats zo belangrijk omdat het een over-
 tuigende kritiek geeft op Heideggers interpretatie van Nietzsches these van de wil tot
 macht.5 Heidegger vat de wil tot macht op als een metafysische eenheid. Deze duiding
 bepaalt zijn beoordeling van Nietzsches gehele filosofie. Müller-Lauter toont aan dat
 Nietzsches these van de wil tot macht niet een ens metaphysicum, maar een onherleidba-
 re veelheid van deels met elkaar in strijd zijnde, deels met elkaar coöpererende 'willen tot
 macht' impliceert. Deze veelheden bestaan niet uit ondeelbare atomen, monaden of
 andersoortige eenheden, maar uit steeds meer Veelheden'. Elke vorm van eenheid wordt
 ontmaskerd als een synthetische, verdichte of gecreëerde eenheid, die een veelheid ver-
 onderstelt. Veelheid en strijd constitueren alle werkelijkheid. Een kwalijk neveneffect
 van Müller-Lauters kritiek op Heidegger is dat sommige Nietzsche-lezers haar niet al-
 leen als een onontbeerlijk en vruchtbaar tegenwicht voor Heideggers interpretatie begrij-
 pen, maar haar tegelijkertijd zien als een ondermijning van het belang ervan, terwijl
 Müller-Lauter zelf altijd heeft gewezen op de grote waarde van Heideggers Nietzsche-
 boeken.

 Behalve vanwege zijn kritiek op Heidegger, is Müller-Lauters boek ook belangrijk
 omdat het ruimte heeft gemaakt voor nog veel andere, uiteenlopende Nietzsche-
 interpretaties. Zijn uitwerking van de betekenis en waarde van meerduidigheid en strijd
 in Nietzsches filosofie heeft veel denkers aangespoord om niet alleen een andere en bete-
 re Nietzsche-interpretatie te geven, maar ook om verder te denken op thema's die
 Nietzsche heeft opengebroken.6 Daarbij heeft Müller-Lauters inzicht dat men Nietzsche
 niet op zijn 'woord' moet geloven, maar zijn gedachten in hun context moet begrijpen,
 veel bijgedragen tot een meer adequate lezing van de teksten van Nietzsche. Veel ver-
 meende ongerijmdheden in Nietzsches filosofie blijken het resultaat te zijn van de ge-
 lijkstelling van begrip en woord.7

 Stelling" of "antithèse") uitgedrukt wordt, en dat, zoals we zullen zien, centraal Staat in Müller- Lauters interpre-
 tatie van Nietzsches filosofìe, verloren gaat. "Nietzsche. His Philosophy of Oppositions and the Oppositions of His
 Philosophy', zou dichter in de buurt komen.

 5 Op de relatie Nietzsche-Heidegger zal ik in de bespreking van het derde deel van Müller-Lauters Nietzsche-
 Interpretationen uitgebreid ingaan.

 6 Müller-Lauter schrijft: "Auch die Kritik an Heideggers Deutung hat in Rechnung zu stellen, daß Nietzsche
 aus dem Offenen und aus dem Mehrdeutigen seines Denkens mannigfache Möglichkeiten der Anknüpfung zu
 einer Weiterführung seiner Ansätze freigibt." {Heidegger und Nietzsche. Nietzsche-Interpretationen III, p. IX)

 De gedachte dat de betekenis van een woord afhankelijk is van de context waarin het voorkomt en van de
 verhouding van die context tot andere contexten, is bijvoorbeeld bepalend geweest voor de wijze waarop begrip-
 pen van Nietzsche worden uitgelegd in het Nietzsche-woordenboek dat thans wordt voorbereid door de Nietz-
 sche-onderzoeksgroep, waar ik deel van uitmaak {Nietzsche Dictionary: With an Analysis of his Philosophical
 Practice and his Performative Authorship o.l.v. prof. dr. Paul van Tongeren). Het in acht nemen van de context-
 afhankelijkheid van Nietzsches begrippen verklaart Müller-Lauters grote enthousiasme voor het woordenboek-
 project.
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 746 Ciano AYDIN

 Na zijn boek uit 1971 is er van Müller-Lauters hand een groot aantal artikelen ver-
 sehenen, met name over Nietzsche en Heideggers Nietzsche-interpretatie.8 Omdat de
 artikelen in zeer verschillende tijdschriften en boeken uit diverse landen zijn gepubli-
 ceerd, was het niet altijd makkelijk ze te vinden. Met de hier te bespreken drie bundeis
 wordt dat probleem opgelost. De artikelen zijn niet alleen verzameld, maar allemaal
 opnieuw nagekeken, bewerkt en uitgewerkt. Ook zijn er nieuwe artikelen aan toege-
 voegd die de laatste stand van Müller-Lauters onderzoek weerspiegelen. Het eerste
 boekdeel bevat twee nieuwe artikelen (I en V), een artikel (IV) dat aanzienlijk is uitge-
 werkt door met name veel toelichting, en drie artikelen (II, III en VI) die licht zijn be-
 werkt. Het tweede boekdeel bestaat voor het grootste deel uit nieuw materiaal: het
 tweede deel van het tweede artikel en het derde artikel zijn nieuw, en beslaan samen 338
 van de 412 pagina's. Deze 'artikelen' zijn zo groot, dat er veeleer sprake is van twee
 boeken. Het eerste artikel en het eerste deel van het tweede artikel zijn aanzienlijk uit-
 gewerkt. Vooral in het eerste artikel vinden we veel speeificaties die in de oude versie
 ontbreken. Het derde boekdeel bevat een nieuw artikel (V), drie artikelen (I, IV en VII)

 die aanzienlijk zijn uitgewerkt en drie artikelen (II, III en VI) die licht zijn bewerkt. Het
 eerste artikel bevat veel meer informatie (over Heideggers ambivalente waardering van
 Nietzsche) dan de oude versie. Het vierde artikel is een stuk leesbaarder dan de oude
 versie: vele moeilijk toegankelijke gedachten zijn duidelijker geformuleerd. De twee
 körte uitweidingen (een over Derrida en een over Baudrillard) die aan het zevende arti-
 kel zijn toegevoegd, verbreden het kader waarbinnen het probleem (van het nihilisme)
 bestudeerd wordt, hetgeen erg verhelderend is. De (herziene) artikelen in de bundeis
 moesten zowel de continüiteit als de veranderingen en breuken in Nietzsches filosofie
 scherper naar voren brengen dan de eerdere publicaties. Daarom ook is er veel aandacht
 voor de chronologie in Nietzsches werk.

 Band I: Über Werden und Wille zur Macht

 Het centrale thema van het eerste deel van de Nietzsche-Interpretationen, dat zes arti-
 kelen bevat, is Nietzsches ondermijning van alle overgeleverde metafysische bepalingen
 en zijn poging hiermee recht te doen aan de "einzige Welt des Werdens und Verge-
 hens". De artikelen behandelen de verschillende wijzen waarop het worden door de
 willen tot macht wordt voortgedreven. Tegelijkertijd wordt aangetoond dat de inter-
 pretatie (van Heidegger) van de wil tot macht als een metafysisch grondprineipe on-
 houdbaar is. Deze twee met elkaar samenhangende aspecten (de inachtneming van de
 strijd en de veelheid in Nietzsches filosofie en de kritiek op Heideggers Nietzsche-
 interpretatie) vormen een rode draad in Müller-Lauters gehele werk. Een derde ken-

 8 Daarnaast heeft Müller-Lauter artikelen gepubliceerd over o.a. Jacobi en Fichte, vooral met betrekking tot
 het nihilismeprobleem.
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 merk van zijn Nietzsche-interpretatie, zo zullen we zien, is zijn aandacht voor Nietz-
 sches (natuur)wetenschappelijke lectuur en de invloed daarvan op zijn (naturalistische)
 denken.

 Het eerste artikel, Das Problem des Gegensatzes in der Philosophie Nietzsches (p. 1-25),9
 is een voorbereiding van de these dat de wil tot macht niet gedacht kan worden als een
 metafysische bepaling van de oorsprong van de wereld, en vormt de eerste aanzet tot
 Müller-Lauters eerder genoemde Nietzsche-boek. Het artikel probeert de structuur en
 de aard van de tegenstellingen in Nietzsches werk bloot te leggen. Müller-Lauter laat
 zien dat het in acht nemen van de verschillende niveaus waarop Nietzsche van een te-
 genstelling spreekt - dat kan zijn op het niveau van de logica en de taal of op het ni-
 veau van machtsverhoudingen - en de daarmee samenhangende status die hij aan
 begrippen als "eenheid", "ding", "subject" en "wil" toekent, ons meer inzicht verleent in
 de wijze waarop hij probeert te ontsnappen aan een metafysisch-dualis tische bepaling
 van de werkelijkheid.
 In het tweede artikel, Nietzsches Lehre vom Willen zur Macht (p. 25-97), 10 wordt het

 bijzondere, a-metafysische karakter van Nietzsches grondbegrip uitgebreid uiteengezet.
 Müller-Lauter maakt duidelijk dat de wil tot macht niet iets is dat ten grondslag ligt aan
 de wereld, dat leven voortbrengt of dat zieh als mensheid verwerkelijkt. Veeleer zijn de
 door Nietzsche als wil tot macht bepaalde 'verschijnselen' of 'gestalten' naar hun wezen:
 wil tot macht, (p. 44 e.v.)11 Deze gedachte werkt hij uit door aan te tonen dat de wil tot
 macht niet een werkelijke eenheid is, maar enkel een 'eenheid' als organisatie en samen-
 spel van machtsquanta. Wat als wezen of grond geldt, is afhankelijk van de verhouding
 tussen de verschillende machtsquanta. Wil een machtsquantum zijn heerschappij be-
 houden, dan moet het op steeds andere wijzen (daar het zelf, en daarmee zijn perspec-
 tief, voortdurend verändert) hetgeen waar het macht over heeft (en dat ook voortdurend
 verändert) vast-stellen. De kwalificering van 'eenheid' - of het nu gaat om een subject,
 een ding of een atoom - is steeds een simplificatie en een fictie, en veronderstelt een
 onherleidbare veelheid. Men stoot nooit op een grond: een entiteit heeft geen wezen dat
 haar identiteit definitief verzekert.

 Müller-Lauters duiding van het begrip van de wil tot macht is al in grote lijnen te
 vinden in zijn boek. Door tevens in te gaan op de reacties op de duiding in zijn boek,12

 9 In 1967 voorgedragen voor de Kant-Gesellschaft in Berliin.
 10 Voor het eerst versehenen in: Tijdschrifi voor Filosofie, 36/1974, p. 78-106, als: 'Welt als Wille zur Macht.

 Ein Beitrag zum Verständnis von Nietzsches Philosophie'. Later in een uitgebreide versie versehenen in: Nietz-
 sche-Studien, 3, 1974, p. 1-60.

 11 Zie bijvoorbeeld: Nachlaß Frühjahr 1888, 14[72]. Als de pagina-verwijzing binnen de zin valt, dan heeft
 ze alleen op die zin betrekking; valt ze erbuiten, dan heeft ze betrekking op alle zinnen die eraan voorafgaan tot
 de vorige pagina-verwijzing of tot het begin van de alinea.

 '- Met name die van W. WEISCHEDEL (Der Wille und die Willen. Zur Auseinandersetzung Wolfgang
 Müller- Lauters mit Martin Heidegger, Zeitschrift fiir Philosophische Forschung, 27/1, 1973, p. 71-76) en
 P. KÖSTER (Die Problematik wissenschaftlicher Nietzsche-Interpretation. Kritische Überlegungen zu Wolfgang
 Müller- Lauters Nietzschebuch, Nietzsche-Studien, 2, 1973, p. 31-60).
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 werkt hij in dit artikel de argumenten voor zijn standpunt verder uit en verscherpt hij
 daarmee zijn interpretatie.
 Interessant is ook de positie die Müller-Lauter inneemt inzake het probleem van
 Nietzsches nalatenschap en de daarmee samenhangende status van het door Peter Gast
 en Elisabeth Förster-Nietzsche uitgegeven boek Der Wille zur Macht, een kwestie die
 nog steeds relevant is. Hij laat zien dat er veel te zeggen valt voor Heideggers opvatting
 dat wat Nietzsche gepubliceerd heeft "immer Vordergrund" was, dat zijn eigenlijke
 filosofie "als 'Nachlaß' zurückgeblieben" is (p. 30). 13 Maar in zijn waardering van de
 nalatenschap is hij genuanceerder dan Heidegger. Welke teksten voorrang moeten heb-
 ben, de uitgegeven of de nagelaten, is volgens hem afhankelijk van het thema dat aan de
 orde is, en moet dan ook van geval tot geval beoordeeld worden.14 Merkwaardig is dat
 Müller-Lauter geen aandacht besteedt aan de discrepanties tussen de nalatenschap en
 het uitgegeven werk. Juist de discrepanties kunnen van betekenis zijn. Ze maken Nietz-
 sches overwegingen, aarzelingen en veranderingen zichtbaar. Inachtneming daarvan kan
 ons ervoor behoeden zijn gedachten te snel en te eenduidig te interpreteren. Daarom
 moeten zowel het uitgegeven werk als de nalatenschap niet gewaardeerd worden in
 termen van voorrang of prioriteit. De nalatenschap kan ons inzicht verlenen in Nietz-
 sches bij- en achterliggende gedachten, maar tegeli j kerti j d ook in zijn motieven om een
 bepaalde gedachte in het uitgegeven werk anders, of niet, weer te geven.
 Het derde artikel, Der Organismus als innerer Kampf. Der Einfluß von Wilhelm Roux
 auf Friedrich Nietzsche (p. 97-1 4 1),15 is van zeer grote betekenis (geweest), omdat het
 veel inzicht verschaft in Nietzsches naturalisme in het algemeen en zijn organismebe-
 grip, en de plaats van de wil tot macht daarin, in het bijzonder. De constitutieve bete-
 kenis van de wil tot macht in het organische wordt door Nietzsche ontwikkeld door een
 kritische opname van bepalingen uit de natuurwetenschappen van zijn tijd, zoals "zelf-
 regulatie", "levensprikkel", "krachtontlading" en "abundantie". In navolging van de
 anatoom Wilhelm Roux16 rieht hij zieh daarbij tegen Darwins overschatting van de
 invloed van externe omstandigheden bij de orgaanvorming. Door Roux' these dat het
 organisme primair bepaald wordt door de innerlijke strijd (om voeding, ruimte etc.) van
 zijn delen, verdedigt Nietzsche het primaat van de actieve krachten in de processen van

 13 Schlechta's opvatting dat Nietzsche "sich völlig eindeutig, völlig unmißverständlich in den von ihm selbst
 veröffentlichten oder von ihm zur Veröffentlichung eindeutig bestimmten Werken ausgesprochen" heeft, wijst
 hij van de hand. Hij refereert bijvoorbeeld aan Jenseits von Gut und Böse, afo risme 160, waar Nietzsche steh:
 "Man liebt seine Erkenntniss nicht genug mehr, sobald man sie mittheilt".
 Müller- Lau ter schrijft: Geht es um die Herausarbeitung von Nietzsches letzten Einsichten und nicht

 om die Problematik der Fragehaltung der 'freien Geister', so verdient hier - wie in anderen Fällen aus anderen
 Gründen - der Nachlaßtext, der 'Vorstufe' ist, den interpretationischen Vorrang gegenüber der veröffentlich-
 ten Fassung." (p. 36)
 15 Voor het eerst versehenen in: Nietzsche-Studien, 7, 1978, p. 189-235.
 16 Alleen al de ti tel van Roux' boek is veelzeggend: Der Kampf der Theile im Organismus. Ein Beitrag zur Ver-
 volbtändigung der mechanischen Zweckmässigkeitslehre, 1881. Uit nagelaten notities en samenvattingen, die
 opgenomen zijn in KGW VII 1, blijkt dat Nietzsche dit werk zeer grondig en herhaaldelijk (eerst in 1881 en
 dan intensiever in 1883 en 1884) heeft gelezen.
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 de natuur (van protoplasma tot de complexe organisatie van het menselijk lichaam).
 Tekenend voor Nietzsche is dat hij natuurwetenschappelijke bevindingen onmiddellijk
 toepast op aspecten van het menselijke leven (p. 109). Hij legitimeert dat door de aan-
 name van een metafysisch onherleidbaar verschil tussen de mens en 'lagere' Organismen
 te verwerpen.

 Nietzsche onderschrijft Roux' mechanistische duiding van de natuurprocessen niet
 volledig. Allereerst is voor hem elke duiding, ook de mechanistische, beeldspraak; alle
 mechanistische wetten zijn onze constructie en liggen niet in de aard van de dingen
 (p. 103-109, 117). Als hypothèse echter verkiest hij een mechanistische duiding boven
 een ideologische, omdat ze het minst veronderstelt. Niettemin noemt hij haar dorn,
 omdat ze 'het geestelijke' buiten beschouwing laat. Daarbij is hij van mening dat Roux'
 mechanistische duiding nog wemelt van de ideologische vooronderstellingen. Hij tracht
 zieh te ontdoen van zowel mechanistische als ideologische vooronderstellingen door
 bevelen en beheersen tot de bepalende facto ren van de zelfregulering te verklaren,
 (p. 118 e.v.) Nietzsche herleidt alle natuurprocessen tot de strijd tussen de willen tot
 macht. Hij verklaart alle organisatie primair uit de sterkte en doorzettingskracht van
 interne machtsconstellaties. Zelfs de natuurwetten zijn niets anders dan 'formules' voor
 machtsverhoudingen (p. 123). Ook hier vinden we weer Müller-Lauters these -dat voor
 Nietzsche alle werkelijkheid, ook de organische, door strijd wordt geconstitueerd, waar-
 door elk voor-gegeven metafysisch principe weersproken wordt. Daarbij laat hij zien,
 wat eveneens kenmerkend is voor zijn Nietzsche-interpretatie, hoe Nietzsche natuur-
 wetenschappelijke bevindingen aanwendt om zijn notie dat alle leven primair bestaat uit
 innerlijke strijd en aerivi teit te bekrachtigen.

 Wil-tot-macht-processen liggen voor Nietzsche niet alleen ten grondslag aan natuur-
 lijke, maar ook aan cultúrele verschijnselen. In het vierde artikel, Über Stolz und Eitelkeit
 bei Kant, Schopenhauer und Nietzsche (p. 141-173),17 legt Müller-Lauter uit hoe Nietz-
 sche, in een kritiek op Kant en Schopenhauer, vanuit zijn noties van macht en strijd de
 verschijnselen trots en ijdelheid omduidt, om te komen tot een alternatief begrip en
 'ideaal' van de persoon, de intermenselijke verhoudingen en de gemeenschap. Nietzsche
 karakteriseert het moderne individualisme als een streven naar gelijkheid. De ijdelheid
 van de individualist verdraagt geen wezenlijke andersheid. Maar, zegt hij, als de enkeling
 zijn eigenlijke gerichtheid (de wil tot macht) onderkent, dan realiseert hij zieh dat zijn
 streven naar gelijke rechten geen doel is. Nietzsche steh tegenover het moderne indivi-
 dualisme zijn idee van voornaamheid, die volgens hem de enkeling pas tot een eigenlijke
 persoon maakt. Een eigenlijke persoon is voor Nietzsche altijd een bovenzedelijk indivi-
 du: de mens die zieh heeft losgemaakt van de kudde. Bij de trots hoort altijd de een-
 zaamheid (p. 169). De grote en eenzame mensen moeten het fundament van 'aristoera-
 tische gemeenschappen' kunnen bouwen.

 r Eerder versehenen in: Denken der Individualität. Th. S. HOFFMANN und St. MAJETSCHAK (Hrsg.), Ber-
 lin/New York, 1995, p. 253-274.

This content downloaded from 
������������130.89.110.223 on Fri, 12 Feb 2021 07:53:18 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 750 Ciano AYDIN

 Door Nietzsches interpretatie van ijdelheid en trots in confrontatie met Kants en
 Schopenhauers begrip ervan uiteen te zetten, weet Müller-Lauter tegelijkertijd inzicht te
 verschaffen in de 'idealen' en 'moralen' die ten grondslag liggen aan de verschillende
 persoonsbegrippen. Kants st reven naar "rust en zekerheid", dat vervuld kan worden in
 een republiek (p. 158), levert een ander persoonsbegrip op dan dat van Nietzsche, die
 een aristocratische gemeenschap van voorname mensen die elkaar in een permanente
 strijd proberen te overtreffen, voor ogen heeft. Kenmerkend voor Müller-Lauters inter-
 pretatie is hier niet alleen het perspectief van de strijd, maar ook zijn genuanceerde uit-
 werking daarvan. Hij waarschuwt voor een zwart-wit-interpretatie van het onderscheid
 tussen enerzijds Nietzsches voorname, solitaire type en anderzijds het kuddetype, dat
 gerepresenteerd wordt in 'individualistische' gemeenschappen. Allereerst moet hun
 verhouding niet gedacht worden als een relatie tussen slaven en heersers. Nietzsche wijst
 erop dat het solitaire type kwetsbaar is, omdat het niet beschikt over de verdedigingsin-
 stincten en 'zekerheden' van de kudde. Hij moet worden beschermd tegen de velen
 tegenover welke hij 'zwak' is. Nietzsche pleit ook daarom voor het afzonderlijk leven
 van beide typen, (p. 170 e.v.)
 Een andere, wellicht belangrijker reden waarom de verhouding tussen het solitaire
 type en het kuddetype genuanceerd moet worden gedacht, is omdat ze niet per se als
 positief-negatief tegenover elkaar staan. Müller-Lauter geeft aan dat Nietzsche het kud-
 detype niet zonder meer negatief beoordeelt. Hij wijst op fragmenten waarin Nietzsche
 zegt dat zowel het kuddetype als het solitaire type noodzakelijk zijn, omdat hun antago-
 nisme noodzakelijk is. Nietzsche zegt zelfs, weliswaar onder voorbehoud, dat de solitaire
 persoon zieh het makkelijkst in een democratische gemeenschap kan ontwikkelen.18
 (p. 171) Daarom kan Müller-Lauter over Nietzsches solitaire persoon zeggen: "Die
 Person steht somit gegen die Herden-Durchschnittlichkeit, obwohl sie aus ihr heraus-
 wächst (p. 172).
 Müller-Lauter geeft aan dat de vraag naar de realisering van de solitaire persoon
 Nietzsche voor grote moeilijkheden steh. In vooral twee voetnoten (p. 171 e.v.) geeft hij
 een indicatie van wat aan die moeilijkheid ten grondslag ligt. Hierop doordenkend, kan
 worden gesteld dat het probleem vooral voortvloeit uit het bijzondere karakter van
 Nietzsches begrip van gegen. Dat begrip drukt bovenal een zich-los-maken uit. De
 voorname, solitaire persoon is iemand die zieh losmaakt van de gelijkheidsmoraal. Het
 waar-naar-toe van de losmaking blijft noodzakelijk onbepaald, daar zij anders een ide-
 ologisch karakter zou krijgen, en daarmee voor Nietzsche een schijn-losmaking zou
 worden. Het onderkennen van dit asymmetrische karakter van het gegen zou meer in-
 zicht kunnen verschaffen in de status van de paradox die aan de ontwikkeling van de
 solitaire persoon uit het kuddetype ten grondslag ligt.19 Maar het zou te ver voeren om
 hier nu dieper op in te gaan.

 18 Nachlaß Herbst 1887, KSA 12: 10[59], p. 491 e.v. en 10[61], p. 493 e.v.
 19 Vgl. Zur Genealogie der Moral II, 2, dat Müller-Lauter eerder kort aanhaalt, en Nachlaß Frühjahr-Sommer
 1883, 7[258], waar het soevereine individu als een vrucht van de gemeenschap wordt bepaald.
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 In het vijfde artikel, Über das Werden, das Urteilen, das Ja-sagen (p. 1 73-329) ,20 gaat
 Müller-Lauter uit van Nietzsches 'ervaring' van het verval van autoriteiten en traditio-
 nele waarden in de moderne tijd. De aanname van de "Verflüssigung aller Begriffe,
 Typen und Arten" (tweede Unzeitgemäße Betrachtung), die het wetenschappelijke den-
 ken van de 19de eeuw kenmerkte, wordt door Nietzsche geradicaliseerd en tot 'grond-
 principe' verklaard: "alles [is] im Flusse" (p. 181 e.v.).Vanuit de gedachte van dit pri-
 maat van het worden, geeft Nietzsche een verklaring van de aard van de zijnsfictie,
 zonder welke we volgens hem niet kunnen leven. En dat doet hij door in het eerste deel
 de status van onze oordelen, respectievelijk waardebepalingen, die ten grondslag liggen
 aan de zijnsfictie, te onderzoeken. Nietzsche benadert het oordeel vanuit zijn ontwikke-
 lingshistorische denken en voert het terug tot de pre-logische behoeften van de vroegste
 levende wezens. De geldigheid van onze oordelen berust op een geloof, dat op onze
 (geïncorporeerde) waardebepalingen gebaseerd is. Onze waardebepalingen verwijzen op
 hun beurt naar de 'oorspronkelijke' activiteit van het machtswillen. (p. 199 e.v.) Dit
 waardebepalen van de wil tot macht wordt in het tweede deel van het artikel gekarakte-
 riseerd als een Ja-zeggen. Müller-Lauter ontvouwt de verschillende stadia van dit Ja-
 zeggen: de weg voert van een voor-bewust Ja-zeggen, via het expliciet worden ervan, tot
 een alomvattend Ja-zeggen tegen het leven, dat tegenover alle vormen van levensont-
 kenning Staat. Nietzsches filosofie van het Ja-zeggen voltooit zieh zo in de gedachte en
 het geloof aan de eeuwige wederkeer van het gelijke, dat in het dionysische Ja zijn laatste
 uitdrukkingsvorm vindt. (p. 248 e.v.)
 Een grote Verdienste van Müller-Lauter is dat hij laat zien dat Nietzsches genealogi-

 sche afleiding van onze oordelen en waardebepalingen veel gelaagder, maar tegelijkertijd
 coherenter is dan zijn interpreten vaak hebben onderkend. Zijn soms bijna microscopi-
 sche analyses van de verschillende stadia van het oordeel in de ontwikkeling van het
 menselijke leven in het eerste deel van het artikel, bieden een oplossing voor veel incohe-
 renties die we in Nietzsches denken menen aan te treffen. Tegelijkertijd weet hij de
 soms zeer specialistische bevindingen in een breder kader te plaatsen, zodat de inzetten
 (er is in Nietzsches filosofie nooit sprake van één inzet) van Nietzsches naturalistische
 perspectief (bijvoorbeeld het bestrijden van transcendente bepalingen van het menselijke
 wezen door historisering van zijn geaardheid) begrijpelijk worden. Dit levert een minder
 gefragmenteerde Nietzsche op.
 Müller-Lauters genuaneeerde aanpak is zeer vruchtbaar, maar heeft soms ook nade-

 len. In het tweede deel van het artikel mist men soms de helderheid die het eerste deel

 zo leerzaam maakt. Met name in de tweede helft van het tweede deel is de redeneerlijn
 van Müller-Lauter soms moeilijk te volgen. Dat heeft deels te maken met zijn aandacht
 voor de chronologie in Nietzsches denken. Door de verschillende veranderingen en

 20 Voor het eerst in deze bundel versehenen. Aan de basis ervan ligt een eerder in het Engels versehenen arti-
 kel, namelijk: On Judging in a World of Becoming. A Reflection on the 'Great Change' in Nietzsche's Phil-
 osophy, in: B. BABICH (Ed.), Nietzsche. Theories of Knowledge and Critical Theory: Nietzsche and the Sciences I,
 1996, p. 159-185.
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 accentverschuivingen in Nietzsches werken in zijn betoog op te nemen, maakt hij het
 niet altijd makkelijk om de rode draad te blijven zien. 'Onhelderheid' is hier dus het
 resultaat van zeer genuanceerd willen zijn. Maar deels heeft het ook te maken met
 Nietzsches zeer moeilijk doordringbare leren van de eeuwige wederkeer en het (dionysi-
 sche) Ja-zeggen. Ook daarom zou minder streven naar volledigheid wellicht een beter
 leesbare tekst hebben opgeleverd. Wei verklaart Müller-Lauter dankzij zijn genuanceer-
 de aanpak op een overtuigende manier hoe Nietzsches ongeduldige en radicale activis-
 me, zijn "ungeduldige Tatphilosophie", in zijn werken van 1888 (noodzakelijkerwijs)
 leidt tot een wat grof polariserend denken (p. 266 e.v.).21 Ik noem dit omdat hiermee
 interpretaties die Nietzsches radicale en extreme uitspraken in zijn laatste werken vooral
 psychologisch of zelfs pathologisch verklaren, worden gerelativeerd - zonder dat ze
 worden uitgesloten.
 Het laatste artikel van dit boekdeel tensione, Der Wille zur Macht als Buch der 'Krisis'

 philosophischer Nietzsche-interpretation (p. 329-375),22 gaat over het effect van de in
 1906 door Elisabeth Förster-Nietzsche en Peter Gast onder de ti tel "Der Wille zur

 Macht" uitgegeven compilatie van Nietzsches nagelaten notities op de invloedrijkste
 Duitse Nietzsche-duidingen (Baeumler, Heidegger, Jaspers, Lowith, Schlechta en Fink).
 Müller-Lauter laat zien hoe de orientane op Nietzsches zogenaamde 'hoofdwerk' steeds
 weer een adequaat onderzoek naar wat hij onder het begrip "wil tot macht" verstaat
 heeft belemmerd, met name doordat filologische en filosofisene vragen in de discussie
 over de compilatie dikwijls niet goed zijn onderscheiden. Zo betekent bijvoorbeeld het
 feit dat Nietzsche zijn tijdelijke plan om een boek onder deze titel te schrijven uiteinde-
 lijk heeft laten vallen niet dat hij zijn met het woord "wil tot macht" verbonden visie op
 de werkelijkheid heeft opgegeven. Dit voorbeeld maakt duidelijk dat dit artikel niet
 alleen in historisch-filologisch, maar ook in filosofiseli opzicht waardevol is. In de bena-
 deringen van het niet authentieke boek Der Wille zur Macht ligt veelal een niet geëxpli-
 ceerde interpretatie besloten van Nietzsches begrip van de wil tot macht en een niet
 geëxpliceerd antwoord op de daarmee samenhangende vraag in hoeverre en in welke zin
 Nietzsches denken gesystematiseerd kan worden. Müller-Lauters kritiek op en vergelij-
 king van de verschillende posities spoort de lezer voortdurend aan om een standpunt in
 te nemen ten opzichte van deze problemen.

 21 Müller-Lauter schrijft: "Für die letzte Radikalisierung seines 'Aktivismus' zahlt Nietzsche auch den Preis
 literarischer Einengung. [...] Die intensivierung des 'Ja zum Leben', die hier ihren Ausdruck findet, ist darauf
 gerichtet, eine grundlegende Umwandlung in den menschlichen Ordnungen nicht nur zu fordern, sondern sie
 auch gewaltsam durchzusetzen. Nun wird die Expression wichtiger als die Argumentation, die aufhält oder auf
 Umwege führt (deren Ende sich nicht absehen läßt). Der Ausdruck wird gröber, weil die rasche Überwältigung
 des Gegners angestrebt wird." (p. 276 e.v.)
 22 Voor het eerst versehenen in het Italiaans in: Filosofia e Discussione Pubblica, 7/1994 als: 'La volontà di
 potenza' comme libro della 'Krisis' delle interpretazione filosofìche di Nietzsche in Germania, p. 170-189. Later
 in een meer uitgebreide Duitse versie versehenen in: Nietzsche-Studien, 24, 1995, p. 223-260.
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 Band II: Über Freiheit und Chaos

 In het tweede deel van de Nietzsche-Interpretationen, dat bestaat uit drie artikelen, of
 beter: uit een artikel en twee boeken, wordt Nietzsches ontwerp van een filosofìe van het
 worden als een filosofie van machtsprocessen in verschillende richtingen uitgewerkt en
 verdiept. Müller-Lauter onderzoekt hoe Nietzsche vanuit zijn notie van macht estheti-
 sche (de muziek van Wagner), morele (de wilsvrijheid) en sociaal-economische (de in-
 dustrialisering en modernisering) verschijnselen als zwak of gezond diagnostiseert.
 Zwakte wordt bepaald als het onvermogen om de interne veelheid van de met elkaar in
 strijd zijnde willen tot macht te organiserez Een eenheid, zoals de mens of de gemeen-
 schap, is sterk of gezond als er sprake is van een maximale interne strijd, die niet uit-
 mondt in chaos. In alle artikelen herkennen we opnieuw Müller-Lauters these dat een-
 heid voor Nietzsche altijd bestaat in en dankzij een onherleidbare veelheid van met
 elkaar in strijd zijnde krachten. Hij maakt duidelijk hoe Nietzsche diagnostiseert dat in
 de moderne cultuur een adequate organisatie van deze strijd uitblijft. In het eerste en het
 laatste artikel valt Müller-Lauters aandacht voor Nietzsches wetenschappelijke lectuur
 weer op.

 In het eerste artikel, Artistische décadence als physiologische décadence. Zu Friedrich
 Nietzsches später Kritik an Richard Wagner (p. 1-25),23 gaat Müller-Lauter exemplarisch
 na in welke zin de kunst van Richard Wagner voor Nietzsche een uitdrukking is van
 fysiologische decadentie. Exemplarisch, omdat het hem gaat om het leveren van een
 bijdrage aan Nietzsches begrip van decadentie überhaupt. Wagners kunst kenmerkt zieh
 volgens Nietzsche door een "Unfähigkeit zum organischen Gestalten", die zieh toont in
 het zelfs tandig worden van het deel ten opzichte van het geheel (p. 4). De aanval op
 Wagners persoonlijkheid indieeert dat Nietzsche niet alleen geïnteresseerd is in zijn
 decadentie als een esthetisch verschijnsel. Wagners kunst is een uitdrukking van fysiolo-
 gische decadentie, van een fysiologisch gebrek aan organisatiekracht. Zijn fysiologisch
 verval Staat niet op zichzelf, maar représentées voor Nietzsche een neergang van het
 leven die in de moderne tijd op alle gebieden te constateren is. Het kan als duidings-
 schema gebruikt worden om ook de decadentie in de filosofìe en in de religie zichtbaar
 te maken. (p. 9 e.v.)

 Wat dit artikel vooral de moeite waard maakt, is Müller-Lauters nauwkeurige analyse
 en problematisering van Nietzsches begrip van fysiologie. Hij wijst er allereerst op dat
 Nietzsches speeifieke invulling en gebruik van dit begrip in zijn late werk wordt voorbe-
 reid door zijn lectuur van Paul Bourgets Essais de psychologie contemporaine (1883).
 Müller-Lauters onderkenning van de invloed van Bourget op Nietzsche werpt veel licht
 op Nietzsches bepaling van decadentie. Decadentie wordt door Bourget bepaald als een
 procès waarin de delen van een organisme (de taal, maar ook de gemeenschap is zo'n

 23 Voor het eerst versehenen in Italiaanse vertaling in: G. PENZO (a cura di), Friedrich Nietzsche e il destino
 dell'uomo, Roma, Citta Nuova, 1982, p. 43-59 als: 'Decadenza artistica come decadenza fisiologica. La tarda
 critica di Nietzsche riguardante l'ultimo Wagner'.
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 organisme) zieh verzelfstan digerì, waardoor anarchie optreedt (p. 2). Vervolgens onder-
 scheidt Müller-Lauter drie betekenissen van het begrip "fysiologie" bij Nietzsche: 1) de
 betekenis die het heeft in de natuurwetenschappen van zijn tijd (dat wordt niet verder
 gespecifìceerd); 2) het somatische, zoals de organische funeties en het affectieve in de zin
 van het lichamelijk onmiddellijke; 3) de strijd van elkaar interpreterende willen tot
 macht (p. 12 e.V.). Müller-Lauter werkt Nietzsches kritiek van de decadentie uit vanuit
 de laatste, zijn interpretatie kenmerkende, betekenis van fysiologie - zonder de eerste
 en de tweede betekenis te ontkennen. Daarbij tracht hij de grove toepassing van het
 begrip in zijn late werk filosofiseli meer inhoud te geven. Dat doet hij enerzijds door te
 verklaren waarom Nietzsche zijn fysiologische benadering verengt24 en anderzijds door
 vanuit de derde betekenis van fysiologie de late Nietzsche als het ware te corrigeren.
 (p. 14)

 Müller-Lauters kritische en creatieve aanpak levert een inzicht op in de tegenstrijdig-
 heden waarin Nietzsche geraakt door zijn begrip van fysiologie te verengen. Decadentie
 wordt in zijn verengde fysiologisme teruggevoerd op degeneratie, en die kan alleen be-
 streden worden door 'amputane' en afstoting van de zieke Organen. Om zijn interpreta-
 tie van Nietzsches fysiologisch reductionisme te ondersteunen, wijst Müller-Lauter op
 Nietzsches lectuur van onder andere Dégénérescence et criminalité van de neuroloog en
 internist Charles Féré. Nietzsche heeft dit werk in 1888 kort na verschijning gelezen.
 (p. 17 e.v.) Nietzsche raakt met zichzelf in tegenspraak als hij bijvoorbeeld enerzijds de
 geschiedenis van het nihilisme als een immanente consequentie van de zelf-opheffing
 van moraal, Christendom en waarheid begrijpt, maar het anderzijds verklaart vanuit
 grove fysiologische voorstellingen (p. 18).

 De meest interessante bevinding van Müller-Lauters analyse is dat Nietzsches fysiolo-
 gisch reductionisme leidt tot een tegenstrijdig begrip van wat hij verstaat onder een
 gezond leven. Nietzsches herleiding van decadentie tot fysiologische degeneratie die kan
 bestreden worden door de eliminering van de zieke Organen, implieeert dat gezondheid
 en ziekte elkaar uitsluiten. Deze implicane is onverenigbaar met Nietzsches begrip van
 het gezonde leven als het alomvattende Ja-zeggen tegen een maximale veelheid van te-
 genstrijdige ervaringen, als de maximale en totale affirmatie van alle aspecten van het
 leven, ook de zieke, decadente aspecten.25 Deze incompatibili teit vinden we ook in zijn
 beschrijving van de weg naar de realisering van de Übermensch}^ Nietzsches fysiologisch

 24 Zie daarover ook het vijfde artikel van de eerste bundel.
 Müller-Lauter werkt deze coneeptie van het gezonde leven uit in het vijfde artikel van de eerste bundel.

 ' Müller- Lau ter schrijft: "Zum einen fordert er den Menschen der großen Synthese, der ein Maximum ge-
 gensätzlicher Erfahrungen, auch die der décadence, in sich vereinigt: solcher Ausweitung wegen habe er den
 höchsten Wert, auch wenn er sublim und zerbrechlich sei. Zum anderen steigert Nietzsche den Gedanken der
 auswählenden Horizontbildung zu dem der Abtrennung der 'entartenden' Teile von den 'gesunden' im Orga-
 nismus; in der Ausscheidung oder auch der 'Ausschneidung' der letzeren soll sich der mächtigste Mensch be-
 währen." Hij besluit met: "Jene Sublimierung und diese radikale (neinsagende, ja: vernichtende) Robustheit
 schließen einander jedoch aus." (p. 22)
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 reductionisme wordt teruggewezen vanuit de (Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie
 karakteriserende) these van de strijd.
 Het tweede artikel, Freiheit und Wille bei Nietzsche (p. 25-1 3 1),27 handelt over Nietz-

 sches deconstructie van het begrip van de wilsvrijheid. Müller-Lauter rieht zieh vooral
 op Nietzsches problematisering van dat begrip vanaf Menschliches, Allzumenschliches,
 daar hij (Nietzsche), na vele voorbereidingen, in dat werk in een kritische confrontatie
 met Schopenhauer en Kant zijn eigen weg inslaat. Om hun metafysische vooronderstel-
 lingen zichtbaar te maken en als dwalingen te ontsluieren, bedient Nietzsche zieh van
 genealogische afleidingen: schijnbaar bovenhistorische gegevenheden worden terugge-
 voerd op zogenaamd diesseitige (voor-)historische processen. Een transcendental) ge-
 fundeerde wilsvrijheid wordt zo verworpen. Nietzsche ondermijnt de realiteit van de
 traditioneel bepaalde wilsvrijheid door de metafysische presupposities ervan te vernieti-
 gen. Hij stelt tegenover de metafysische coneeptie van de wilsvrijheid zijn idee van de
 noodzakelijkheid van alle gebeuren. (p. 32 e.v.) De mens is voor hem niets anders dan
 een tijdelijke synthèse van willen tot macht, wier verenigen en uit elkaar vallen, over-
 eenkomstig bepaalde machtsconstellaties, zieh noodzakelijk voltrekt. Of de mens zich-
 zelf als vrij of onvrij begrijpt, is voor Nietzsche uiteindelijk een uitdrukking of symp-
 toom van de sterkte of zwakte van 'zijn' wil tot macht (p. 86 e.V.). Zijn notie van het
 vrijheidsgevoel van de Sterke, Staat Nietzsche toe te spreken van het "instinct der vrij-
 heid" als wil tot macht. De mens kan zieh weliswaar niet onttrekken aan de noodzake-

 lijke en onvrijwillige voortgang van het worden, maar tegelijkertijd is hij een kracht die
 dat gebeuren (mede) voortdrijft. Onder het begrip van de herwinning van de onschuld
 van het worden zi et Nietzsche, vanaf Also sprach Zarathustra, een taak voor de Sterke
 mens weggelegd, die hij op zieh dient te nemen. Op basis van de vrijheid van het
 machtsinstinet verwijst hij naar een nieuw, niet-metafysisch begrip van verantwoorde-
 lijkheid. (p. 96 e.v.)
 Müller-Lauters reconstruetie van Nietzsches kritiek op en omduiding van het metafy-

 sische vrijheidsbegrip is complex: er worden verschillende fasen en verschillende lagen
 onderscheiden, en tussen verschillende aspecten ervan worden verbanden gelegd. Ik
 moet in dit kader volstaan met een körte aanduiding en problematisering van een on-
 derscheid tussen twee 'nieuwe' bepalingen van vrijheid die zijns inziens door Nietzsche
 worden verdedigd: een negatieve en een positieve.
 Nietzsches negatieve vrijheidsbegrip vindt Müller-Lauter uitgewerkt in Menschliches,

 Allzumenschliches tot aan Die fröhliche Wissenschaft. Deze negatieve bepaling van vrijheid
 is het directe resultaat van Nietzsches ondermijning van de metafysische vooronderstel-
 lingen van het traditionele vrijheidsbegrip. Dat we onszelf denken als een vrij handelen-
 de oorzaak en ons zo een intelligibele causaliteit toekennen, wordt door Nietzsche te-
 ruggevoerd op ken theoretische en psychologische dwalingen. Hiermee toont zieh voor

 Het eerste deel van het artikel, 'Nietzsches Auf-lösung des Problems der Willensfreiheit', is voor het eerst
 versehenen in: S. BAUSCHINGER, S.L. COCALIS und S. LENNOX (Hrsg.), Nietzsche heute. Die Rezeption seines
 Werkes nach 1968, Bern/Stuttgart, 1988, p. 23-73.
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 hem ook ons bewustzijn van schuld en verantwoordelijkheid als dwaling (p. 37 e.V.).
 Müller-Lauter betoogt dat Nietzsche in de ontmaskering van het schuld- en verant-
 woordelijkheidsbewustzijn als dwaling een 'nieuwe - negatieve - vrijheid' ontdekt.
 Het onderkennen van de noodzakelijkheid van alle gebeuren, van de onvrijheid van
 onze wil dus, levert de vrijheid van de traditionele (met metafisica en religie ineenge-
 smolten) moraal op. De 'nieuwe' vrijheid heeft een negatief karakter, omdat ze een
 bevrijdingvan morele verantwoordelijkheid en schuld betekent. (p. 45 e.v.)
 Vanaf Also sprach Zarathnstra meent Müller-Lauter bij Nietzsche een positief vrij-
 heidsbegrip aan te treffen, dat voorbij elk moreel, religieus en metafysisch vrijheidsbe-
 grip ligt. Het gaat om een vorm van noodzakelijkheid als onvrijwilligheid die zieh met
 een gevoel van vrijheid verenigt. Dat gevoel van vrijheid is de uitdrukking van machts-
 gevoel. Deze vrijheid wordt gerealiseerd als de onschuld van het worden is herwonnen.
 De mens bereikt het gevoel en bewustzijn van volledige 'onverantwoordelijkheid' als hij
 alle tot dusverre aan hem van buiten opgedrongen "Verantwortungsinstanzen" doorlo-
 pen en verworpen heeft: "Es 'bleibt' dann nur das Ganze des Weltgeschehens, in das er
 sich verantwortungs-los hineingeknüpft versteht, in dessen notwendigem Gang er aber
 doch be-nötigt ist." (p. 103 e.v.) In het tweede essay van Zur Genealogie der Moral vindt
 Müller-Lauter de eigenlijke positieve uitwerking van deze 'nieuwe', herwonnen vrijheid
 (p. 105). De wil tot macht als instinct der vrijheid wordt onderkend als een positief
 bepaalde, constitutieve activiteit die in alle organische processen werkzaam is. Het is het
 soevereine individu dat deze nieuwe vrijheid en de daarbij hörende nieuwe verantwoor-
 delijkheid representeert.
 Müller-Lauter geeft enkele indicaties voor hoe je van een positief vrijheidsbegrip bij
 Nietzsche zou kunnen spreken, maar aan een expliciete en uitgebreide verantwoording
 van het bijzondere en problematische karakter ervan komt hij niet toe. Duidelijk is wel
 dat hij de realisering van het vrijheidsbegrip als dialectisch begrijpt.28 Deze karakterise-
 ring echter laat het probleem nog sterker naar voren komen: hoe kan een procès dialec-
 tisch zijn zonder dat het ideologisch (en dus metafysisch) is? Hoe kan Nietzsche spreken
 van verlossing en herwinning zonder dat het waar-naar-toe positief bepaald is? Door-
 denken op Müller-Lauters aanwijzingen is hier zeer vruchtbaar. Het prineipieel verwij-
 zende karakter van Nietzsches 'positieve' bepaling van vrijheid (wat onmiddellijk uit-
 drukt dat "positieve" tussen aanhalingstekens moet worden gezet) zou daarbij bijzonder
 in acht moeten worden genomen.29

 28 Op pagina 98 schrijft hij: "Der Gedanke von deren [de onschuld van het worden] Wiederherstellung ist
 natürlich dialektisch". Hij wijst daarbij op de drie fasen van de menselijke geschiedenis die Nietzsche in Jenseits
 von Gut und Böse, aforisme 32, onderscheidt: de voor-morele, de morele en de buiten-morele période. Op
 pagina 110 gaat hij in op Zarathustras leer van de drie transformaties van de geest: van kam eel, via leeuw, naar
 kind. En hij merkt daarbij op: "Die wechselseitige Steigerung von Gegensätzlichem, das zuletzt doch zusam-
 mengeführt wird, ist charakteristisch für sein Denken". De strijd tussen tegengestelde posities - Müller-Lauters
 centrale these - mondt uit in een synthèse die de innerlijke strijd niet vernietigt, maar bewaart en intensiveert.
 Müller-Lauter merkt één keer expliciet op (p. Ill) dat het "aktiven Bestimmtsein von Unschuld [...] we-

 sentlich [mijn cursivering] auf die Zukunft gerichtet" is.
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 Het derde en laatste artikel van dit boekdeel, Über 'das Ganze' und über 'Ganzheiten'

 in Nietzsches Philosophie (p. 13 1-413), 3° gaat over de verschillende betekenissen die het
 begrip "geheel" bij Nietzsche heeft. Onder "gehelen", Ganzheiten, zo legt Müller-Lauter
 uit, verstaat Nietzsche allereerst: dynamisch georganiseerde 'eenheden',31 waarvan de
 macht kan toenemen of afnemen. De wereld bestaat uit organisatievormen (zoals orga-
 nen en mensen) die deel zijn van of opgenomen kunnen worden in meer omvattende
 organisatievormen (zoals gemeenschappen en staten). Een geheel is altijd betrokken op
 een ander geheel: gehelen constitueren zieh in onderlinge strijd. Het zijn tijdelijk existe-
 rende exponenten van de wil tot macht. Afhankelijk van de externe en interne strijd kan
 een geheel opgaan in een ander geheel of uiteenvallen in meerdere gehelen. Deze vorm
 van gehelen moet strikt onderscheiden worden van een andere vorm, die Müller-Lauter
 aanduidt als "het Geheel" of "het AI", das Ganze, (p. 139 e.v.) Het AI is 'het geheel'
 waarin alles wat wordt en vergaat zieh voltrekt. Zelf is het geen organisme of organisatie,
 en het kan in die zin dan ook geen 'eenheid' zijn. Het AI wordt door Nietzsche uitge-
 legd als chaos. De bepaling "chaos" drukt niet alleen de uiterste horizon van het AI uit;
 ze is veeleer - en vooral - het 'innerlijkste', het innerlijk-laatste waarop we stuiten!
 Ook de mens is voor Nietzsche chaos. In tegenstelling tot het AI is hij weliswaar georga-
 niseerd, maar "nur als zeitweilige und höchst instabile Vereinigung zahlloser Wesen, die
 eine Zeitlang wachsen und als Ganzes bestehen kann" (p. 144). De mens is een georga-
 niseerd stuk chaos (p. 144, 149). En het is zijn innerlijke chaos die de voedingsbodem is
 waaruit de kracht moet worden geput voor de schepping van toekomstige machtiger
 vormen van menszijn, van machtiger organisaties. De notie "chaos" drukt het 'onsta-
 biele' karakter van de strijd uit, dankzij welke een organisatie (dat is: alle werkelijkheid)
 bestaat. Deze notie bevestigt wederom Müller- Lau ter s these van het primaat van de
 strijd en de veelheid. Vanuit zijn on twerp van het chaos-organisatie- model anticipeert
 Nietzsche, in het licht van de technische en economische ontwikkelingen in de 19de
 eeuw, op de toekomst van de mens(heid) en de mogelijkheid van grote individúen
 (p. 200 e.v.).
 Müller-Lauters uiteenzetting, dat je bij Nietzsche de gehelen moet onderscheiden van

 het Al, en dat het Al moet worden begrepen als chaos, weerspreekt de positie dat "vom
 Seienden im Ganzen" iets uitgezegd kan worden (p. 142). Het Al is, in tegenstelling tot
 de gehelen 'in' de wereld (zoals de mens), voor Nietzsche niet georganiseerd, waardoor
 spreken van het AI als een (metafysische) eenheid onzinnig is. Het Al is geen geordend
 geheel, of dat nu is in de zin van een absolute ruimte die het kader vormt voor al het

 *" Een samenvatting van enkele paragrafen uit het eerste deel van het artikel is in Franse vertaling eerder ver-
 sehenen onder de titel: 'La "volonté de puissance" comme organisation, mise en forme, machinalisation', in:
 W. MÜLLER-LAUTER, Nietzsche, physiologie de 'La volonté de puissance', Paris, 1998. Een samenvatting van
 enkele paragrafen uit het tweede deel is in Franse vertaling eerder versehenen onder de titel: 'De l'économie et
 de la culture chez Nietzsche', in: I. LE RIDER (réd.), Nietzsche moraliste. Revue Germanique Internationale, 11,
 1999, p. 123-135.

 Deze 'eenheden' zijn dus altijd enkel als organisatie een eenheid; ze mögen niet atomistisch gedacht wor-
 den.
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 gebeuren, een groot sensorium waarin het menigvuldige is geordend, een geest, een
 inventaris of kracht-magazijn (waarmee Nietzsche op Leibniz en zijn adepten zinspeelt),
 een machine die op een doel geconstrueerd is of een organisme, (p. 140) Deze verwer-
 ping van de gedachte van het Al als een georganiseerde eenheid, duidt weer op het pri-
 maat van de strijd en de veelheid. Immers: als de gehelen, de organisaties £in' het Al,
 georganiseerd zijn, dan moet er een principe zijn dat die gehelen organiseert; dan zou de
 veelheid dus herleid kunnen worden tot een eenheid. En dat is precies wat in Müller-
 Lauters karakterisering van het Al wordt ondermijnd.
 Ik wil ten slotte wijzen op Müller-Lauters uiteenzetting over de invloed van de eco-
 noom Emanuel Herrmann op Nietzsches economische duiding van de werkelijkheid.
 Nietzsche noemt Herrmann nergens in zijn teksten. Het was Montinari die Nietzsches
 Herrmann-receptie ontdekte, maar zonder haar grote invloed en betekenis te onderken-
 nen. Müller-Lauter laat zien dat zonder het in acht nemen van Nietzsches lectuur van

 Herrmanns boek Cultur und Natur (1887) veel van zijn late notiti es (vooral de noti ties
 die hij voor het tijdelijk geplande boek Der Wille zur Macht heeft samengesteld) niet
 alleen moeilijk te begrijpen, maar zelfs gedeeltelijk onduidbaar zijn. Zijn bevindingen
 corrigeren interpretaties zoals die van Pierre Klossowski,32 die in Nietzsches 'economi-
 sche fragmenten' een toepassing van het utilitarisme van Stuart Mill leest. Müller-
 Lauters weergave van hoe Nietzsche Herrmanns voorstelling van een alle natuur-, mens-
 en maatschappijprocessen kenmerkende 'interne economische efficiëntie' opneemt in
 zijn begrip van de wil tot macht is indrukwekkend.

 Band III: Heideggerund Nietzsche

 In het derde deel van de Nietzsche-Interpretationen, dat bestaat uit zeven artikelen,
 staan Heideggers filosofie en zijn discussie met Nietzsche centraal. Müller-Lauters these
 van het primaat van de strijd en de veelheid treffen we hier herhaaldelijk aan in zijn
 kritiek op verschillende aspecten van Heideggers Nietzsche-interpretatie.

 Het eerste artikel, Einleitung: Über die Stationen von Heideggers Weg mit Nietzsche
 (p. 1-33),33 geefr een globaal overzicht van hoe Heidegger vanaf de jaren van de Eerste
 Wereldoorlog tot aan zijn geschriften van de jaren vijftig door Nietzsche werd beïn-
 vloed. Dit artikel is verhelderend voor zover het Heideggers complexe en voortdurend
 veranderende waardering van Nietzsche enigszins schematiseert. Müller-Lauter geeft aan
 dat Heidegger Nietzsche weliswaar reeds in zijn Habilitationsschrift (1915/1916) ci teert,
 maar dat duidelijk is dat zijn interesse voor hem dan nog minimaal is (p. 2). Pas vanaf
 Die Grundbegriffe der Metaphysik uit 1929/1930 wordt Nietzsches invloed op hem
 groter. Hoe ambivalent zijn positie tegenover Nietzsche is - en door zijn hele werk

 32 In zijn voordracht: 'Circuì us vitiosus', in Nietzsche aujourd'hui I, 1973, p. 91-103.
 33 Het artikel is een uitwerking van een körte inleiding van een eerder in het Italiaans versehenen werk: Vo-

 lontà di potenza e nichilismo. Nietzsche e Heidegger, a cura di Claudio LA ROCCA, Trieste, 1998, p. 19-25.
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 heen blijft - , blijkt reeds uit dat werk. In de période na 1936 is Heidegger vooral
 geïnteresseerd in Nietzsches filosofie voor zover zij de laatste fase is van de geschiedenis
 van de zijnsvergetelheid. Dat hij vanaf eind 1935 meewerkt aan de heruitgave van de
 Historisch-kritische Gesamtausgabe van Nietzsches werken en brieven, bevestigt zijn
 steeds groter wordende interesse voor Nietzsche. Heidegger meent dat het vragen naar
 de waarheid van het zijn alleen in discussie met de geschiedenis en door een nieuwe
 ontsluiting ervan voltrokken kan worden. Deze discussie, die tegelijkertijd een kritiek
 van het nihilisme is, ziet hij met Nietzsche tot haar einde komen. Tussen 1936 en 1953
 wordt Nietzsche doorlopend door Heidegger getoetst op de vraag of zijn denken een
 sprong uit de metafysica in zieh bergt. Zijn inschattingen veranderen in de loop van
 deze jaren voortdurend, evenals zijn oordeel over de zin waarin Nietzsche enerzijds vol-
 tooier van de metafysica en anderzijds voorbereider van een overgang naar een hem
 geheel vreemd blijvende sfeer is. (p. 23 e.v.)
 In het tweede artikel, Konsequenzen des Historismus in der Philosophie der Gegenwart

 (p. 33-67),34 legt Müller-Lauter Heideggers denken en inzet uit vanuit het probleem
 van het historisch relativisme. Na een zeer körte bespreking van Dilthey (geschiedenis
 als leven) en Troeltsch (geschiedenis als een zinvol gebeuren), laat hij zien hoe Heideg-
 ger dat relativisme probeert te overwinnen. De fórmele "Strukturenzusammenhang"
 van het Dasein onttrekt zieh volgens Heidegger aan het relativisme, omdat het daarvan
 de mogelijkheidsvoorwaarde is. Müller-Lauters belangrijkste en meest overtuigende
 kritiek is dat Heideggers (formalistische) overwinning van het historisch relativisme
 ertoe leidt dat de concrete geschiedenis uit het oog wordt verloren (p. 62). Het benade-
 ren van Heidegger vanuit het relativisme-probleem werpt veel licht op wat hij wil met
 zijn filosofie. Dit is een erg mooi artikel, maar daar er geen relatie wordt gelegd met
 Nietzsche, laat ik het hierbij.
 Het derde artikel, Das Willenswesen und der Übermensch. Ein Beitrag zu Heideggers

 Nietzsche-Interpretationen (p. 67-1 3 5), 35 handelt over hoe Heideggers interpretatie van
 Nietzsches wil tot macht als wil tot willen leidt tot zijn uitlegging over de Übermensch
 als technoeraat. De wil tot macht, die Heidegger in 1940 begrijpt als "Ermächtigung
 zur Übermäch tigung", implieeert voor hem het bij-zichzelf-blijven van het bevelen "das
 darin zutage treten soll, daß der Befehlende im Befehlen dem einheitlichen 'Vollzug'
 eines 'Verftigens' als Befehlender gehorcht". Bevelen blijft daarom wezenlijk zelfover-
 winning. Dat wordt vanaf 1940 door Heidegger als "Wille zum Willen" begrepen,
 "wobei im ersten Willensbegriff das Befehlen und im zweiten das Verfugen über die
 Wirkungsmöglichkeiten gemeint ist", (p. 80 e.v.) Zo brengt hij ook "das Machtwollen
 in das Einfache einer Selbstentfaltung des Willenswesen, das sich in Nietzsches Philo-
 sophie gerade als dieses entbergt und zugleich verbergen soll". Hiermee wordt Nietzsche

 34 Eerder versehenen in: Zeitschrift fur Theologie und Kirche, 59, 1962, p. 226-255.

 35 Eerder versehenen in: Nietzsche-Studien, Band 10/11, 1982, p. 132-192.
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 binnen het schema van de aristotelische teleologie geplaatst. (p. 88) De wil tot willen
 manifesteert zieh voor Heidegger in het technisch- berekenende denken (p. 100).
 Op grond van zijn these van het primaat van de strijd en de veelheid brengt Müller-
 Lauter tegen Heideggers interpretatie van de wil tot macht als wil tot willen in dat 'een
 willende mens' niet zichzelf beveelt, maar iets in zichzelf dat gehoorzaamt of waarvan hij
 gelooft dat het gehoorzaamt. De wil wordt zo onthuld als iets dat in zichzelf verdeeld is
 (p. 87). Het Gegensatzcharakter van de wil tot macht verdraagt het niet in een aristote-
 lisch schema geplaatst te worden (p. 89).
 De dood van God voltooit voor Heidegger de onbegrensde subjectiviteit. In zijn be-
 paling als wil tot macht wordt de mens de enige zingevende instantie (p. 103). De
 Übermensch is voor Heidegger de laatste fase van deze ontwikkeling. Hij ervaart al het
 werkelijke en daarmee ook zichzelf op maximale wijze als een vorm van de wil tot
 macht. Hij is de laatste mens in zijn meest zuivere vorm (p. 1 18). Als de optimale repré-
 sentant van het technisch-berekenende denken is de Übermensch voor Heidegger de
 technocraat die de heerschappij over de wereld wil. Een voorwaarde daarvoor is "eine
 vollständige 'Machinalisierung' der Dinge" en "die Züchtung des Menschen" (p. 105).
 Nietzsches ideaal van de Übermensch Staat volgens Heidegger voor een volkomen gema-
 chinaliseerde eultuur.

 Dat Nietzsche zieh vooral vanaf 1887 positief uitlaat over de machinalisering van
 mens en werkelijkheid, kan niet ontkend worden.36 Wat Heidegger volgens Müller-
 Lauter miskent, is dat de machinalisering van de mens door de Übermensch voor Nietz-
 sche geen doel is, maar een middel dat hogere vormen van mens-zijn moet mogelijk
 maken (p. 111). Op zichzelf beschouwd, beoordeelt Nietzsche de "Machinen-Cultur"
 vrijwel altijd negatief, daar zij eenvormigheid representeert (p. 105). Herinnerend aan
 het vierde artikel van het eerste boekdeel, voeg ik hieraan toe dat voor Nietzsche het
 antagonisme van het kuddetype en de hogere mens noodzakelijk is.
 Vanaf het begin van de jaren vijftig krijgt Also sprach Zarathustra groter gewicht voor
 Heidegger. Hij concentreert zieh bovenal op Nietzsches begrip van het wezen van de
 wraak. In het vierde artikel, Heidegger über Zarathustras 'Geist der Rache' (ç. 135-159),37
 bespreekt Müller-Lauter Heideggers interpretatie van dit thema van de wraak. Wraak
 wordt door Heidegger gedefiniëerd als: "das widersetzliche, herabsetzende Nachstellen"
 (p. 140). Deze volgens Müller-Lauter discutabele bepaling steh hem in Staat om de
 wraak in verband te brengen met het voor-stellen dat voor hem het westerse denken
 kenmerkt.38 Nietzsches adagium "Die Wüste wächst: weh Dem, der Wüsten birgt!" uit
 de vierde Zarathustra, waardeert Heidegger als "weit vorausblickend aus höchstem
 Standort". Hij acht het een juiste vooruitblik van het steeds sterker om zieh heen grij-

 36 Zie hierover ook het laatste artikel van boekdeel twee.

 Eerder versehenen als: 'Der Geist der Rache und die ewige Wiederkehr - Zu Heideggers später Nietz-
 sche-Interpretation', in: Redliches Denken, Stuttgard-Bad Cannstatt, 1981, p. 92-113.
 Zo legt hij bijvoorbeeld een verband tussen het "herabsetzende Nachstellen" en het "blinzelnde Vorstel-

 len" van de laatste mens (p. 141).

This content downloaded from 
������������130.89.110.223 on Fri, 12 Feb 2021 07:53:18 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 MÜLLER-LAUTERS NIETZSCHE-INTERPRETATI E 761

 pende nihilisme. Waar Nietzsche volgens hem echter niet in slaagt, is de overwinning
 "des metaphysischen Rachewesens". Beslissend voor Heidegger is dat het de eeuwige
 wederkeer is die voor verlossing van de wraak zorgt. In de eeuwige wederkeer, die hij
 begrijpt als "het eeuwig zi chzelf willen van de wil" en als "die beständigste Beständigung
 des Bestandlosen" (vaststellen van het worden) ziet hij niet de overwinning, maar de
 hoogste triomf van de wilsmetafysica (p. 144, 147). Fragment 617 uit Der Wille zur
 Macht,y) waarop Heidegger zieh vanaf 1936 voortdurend beroept, wordt gebruikt om
 aan te tonen dat Zarathustra uiteindelijk zelf ten prooi valt aan de geest van de wraak
 van de metafysica. Op grond van dit fragment vat hij de wil tot macht op als essende, de
 eeuwige wederkeer als existentie, hetgeen voor Heidegger Nietzsches positie als voltooier
 van de metafysica bevestigt.

 Müller-Lauter wijst erop dat Heideggers fixatie op het onderscheid essentie-
 existentie, dat hij ten onrechte in Nietzsches denken projeeteert, hem de toegang ver-
 spert tot wezenlijke inzichten in het fragment uit de nalatenschap waaraan hij refereert.
 De belangrijkste aspecten die hij noemt zijn: dat wat is (en daarmee elke essentie) voor
 Nietzsche altijd het resultaat is van een vervalsen of verdichten en dat het worden (dat
 voor Nietzsche ontologisch eerder is dan het zijn) onkenbaar is (p. 1 50 e.V.).
 In de laatste paragraaf van het artikel (p. 155-158) bestrijdt Müller-Lauter Heideg-

 gers conclusie vanuit zijn centrale these van Nietzsches denken als een dionysische filo-
 sofie van tegen-stellingen. Waardevol is in het bijzonder de volgende kritiek: "Rache am
 Leben kann solches aufprägen [van het zijn op het worden] schon deshalb nicht
 besagen, weil Leben (und damit Werden) sich nur als Aufprägen im Kampf gegen ande-
 re Aufprägungen vollzieht" (p. 155). Hiermee wordt tevens Heideggers interpretatie van
 zijn en worden bij Nietzsche als quasi-absolute tegenstelling ondermijnd.
 In de laatste drie artikelen Staat het thema van het nihilisme centraal. Het vijfde arti-

 kel, Nihilismus als Geschichte und Entscheidung. Ein Beitrag zu Heideggers Auseinanderset-
 zung mit Nietzsche (p. 159-267), dat eigenlijk bestaat uit drie artikelen, behandelt Hei-
 deggers interpretatie van Nietzsches denken als onverborgen nihilisme. Heidegger
 onderscheidt twee bepalingen van nihilisme: 1) "daß es mit dem Seienden nichts ist"; 2)
 "daß es 'nicht nur mit dem Seienden, sondern sogar mit dem Sein nichts ist'." (p. 232
 e.v.) Door het nihilisme als ontwaarding van alle hoogste waarden te begrijpen, ervaart
 Nietzsche volgens hem de eerste vorm van nihilisme. Maar door in de wil tot macht een
 herwaardering van alle zijnden en daarmee de overwinning van het nihilisme te zien,
 blijft hij binnen het domein waarin alleen het zijnde telt. Nietzsche begrijpt het zijn als
 waarde en daarmee als zijnde. Dat betekent voor Heidegger dat Nietzsches metafysica
 niet minder nihilistisch is dan die van Plato. Het verschil is dat bij Plato het nihilisme
 verborgen blijft, terwijl het bij Nietzsche manifest wordt. In Nietzsches orientane kon-

 ■V) Waarin Nietzsche schrijft: "Dem Werden den Charakter des Seins aufzuprägen - das ist der höchste Wille
 zur Macht [...]. Daß alles wiederkehrt, ist die extremste Annäherung einer Welt des Werdens an die des Seins: Gipfel
 der Betrachtung."
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 digt zieh volgens Heidegger de tweede, eigenlijke, vorm van nihilisme aan, waardoor de
 eerste vorm als oneigenlijk wordt onthuld.
 Heideggers interpretatie dat Nietzsche het zijn als waarde en daarmee als zijnde be-
 grijpt, wordt door Müller-Lauter bekritiseerd door aan te geven dat Heidegger Nietz-
 sches opvatting van zijn miskent. Tegenover het voortdurende worden is alle zijn voor
 Nietzsche gefabriceerd en fictief. (p. 164) Nietzsche is er niet op uit "in seiner Philoso-
 phie die Wesensmöglichkeiten der platonischen Metaphysik zu erschöpfen, ist doch für
 ihn alle Metaphysik in sich selbst schon Erschöpfung". De herwaardering van alle waar-
 den kan, zoais in zijn late werk sterk naar voren treedt, enkel "aus der Gesundheit des
 'reichen Lebens' heraus erfolgen", (p. 174 e.v.)
 Uit het feit dat Nietzsche een beslissende betekenis toekent aan het leven, leidt Hei-

 degger af dat Nietzsche het leven opvat als laatste instantie, als "Grundwirklichkeit" en
 grond van waarheid - het ware is dan het bestendige, over eenkoms tig de platonische
 traditie (p. 221). Tegenover Nietzsche stelt hij dat "die Entscheidung nicht ein Aus-
 druck kumulierter 'Lebensstärke' [ist], sie wird dem Menschen vielmehr zugespielt"
 (p. 215). Het nihilisme is voor Heidegger niet een zaak van de mens, maar een zaak van
 het zijn, en daarmee een zaak van het wezen van de mens, en in deze volgorde (het is
 beslissend zieh dat te realiseren) een zaak van de mens (p. 25 1 e.v.).
 Tegenover Heideggers bezwaar dat Nietzsche het leven tot laatste metafysische grond
 verklaart, stelt Müller-Lauter dat bij Nietzsche geen sprake is van het leven als een ge-
 heel of een eenheid; als het leven wil tot macht is, kan het, overeenkomstig Müller-
 Lauters interpretatie van de wil tot macht in termen van strijd en veelheid, ook geen
 eenheid zijn. Hierdoor kan het leven bij Nietzsche, zoals Heidegger beweert, niet grond
 van waarheid zijn. Daar bovendien bestendigen of vast-stellen voor Nietzsche altijd
 vervalsen betekent, kan bij hem niet van een traditioneel waarheidsbegrip gesproken
 worden (p. 223). Ook wijst hij erop dat Heidegger door de wil tot macht uitsluitend als
 een "geschichtliches Spätphänomen" te begrijpen, veronachtzaamt dat deze voor Nietz-
 sche veelal als een duidingsprineipe geldt (p. 241).
 In het zesde artikel, Über den Nihilismus und die Möglichkeit seiner Überwindung
 (p. 267-30 1),40 vinden we ongeveer dezelfde uiteenzetting van Heideggers opvatting van
 het nihilisme en zijn kritiek van Nietzsches begrip ervan als in het vorige artikel. Wel
 gaat Müller-Lauter in dit artikel uitgebreider in op Heideggers interpretatie van Nietz-
 sches wil tot macht als een wil tot willen. Het wezen van de wil tot macht moet volgens
 Heidegger vanuit de wil tot willen begrepen worden. De wilsmetafysica is pas te onder-
 kennen wanneer deze " 'bereits in den Übergang' zum Seinsdenken 'eingegangen ist'
 (p. 278). Müller-Lauter zet hier twee kanttekeningen bij: "Zum ersten wird Nietzsches
 Denken zu viel zugesprochen, wenn es diesen Willen repräsentieren soll. Zum anderen
 ist nicht einzusehen, wieso der Wille zum Willen erst vom Seinsdenken her erfahren

 werden können soll" (p. 279).

 40 Eerder versehenen in de Schrifienreihe der Martin-Heidegger-Gesellschafi, Band 3, 1993, p. 43-71.

This content downloaded from 
������������130.89.110.223 on Fri, 12 Feb 2021 07:53:18 UTC������������� 

All use subject to https://about.jstor.org/terms



 MÜLLER-LAUTERS NIETZSCHE-INTERPRETATI E 763

 In het laatste deel van het artikel bespreekt Müller-Lauter kort het bekende Lenzer-
 Heide-fragment41 om de relatie tussen Nietzsches leer van de eeuwige wederkeer en zijn
 bepaling van het nihilisme uit te leggen, en zijn uitleg te confronteren met Heideggers
 interpretatie van Nietzsches nihilisme-kritiek. De overwinning van het nihilisme ziet
 Nietzsche, aldus Müller-Lauter, in een onvoorwaardelijk ja-zeggen tegen wat is, wat
 was, en wat zijn kan. De leer van de eeuwige wederkeer zondert de Sterken, die deze
 affirmatie aankunnen, af van de zwakken, die de affirmatie niet aankunnen. (p. 289)
 Door de eeuwige wederkeer te begrijpen als "die beständigste Beständigung des Be-
 standlosen" en deze bepaling te verbinden met het wezen van de moderne techniek (dat
 is: "die ständig rotierende Wiederkehr des Gleichen", p. 290) en het Gestell (het "Her-
 stellen und Be-stellen des Naturhaften zum Zwecke seiner Verfugbarmachung", p. 294)
 reduceert Heidegger de complexe relatie tussen de eeuwige wederkeer en het nihilisme,
 zoais uiteengezet in de Lenzer-Heide-tekst, tot enkele denkbeeiden die in het kader van
 zijn nihilisme-kritiek passen.
 In het zevende en laatste artikel, Nietzsche und Heidegger als nihilistische Denker. Zu

 Gianni Vattimos 'postmodernistischer' Deutung (p. 301-349),42 gaat Müller-Lauter in
 discussie met Vattimo, die doordenkend op Nietzsche en Heidegger een 'nihilistisch
 alternatief ontwerpt. Vattimo duidt dit alternatief aan als een ontologie van het verval.
 Hij pleit voor 'zijnsverzwakking' en een positieve waardering van nihilistische verschijn-
 selen, zoals wat Heidegger Gestell noemt en "die Erfahrungen von Massengesellschaf-
 ten" (p. 320). Müller-Lauters beslissende tegenwerping is dat Vattimo volstrekt geen
 oog heeft voor de gevaren van zwakte - wat hem radicaal onderscheidt van Nietzsche
 (p.334).

 Müller-Lauter geeft in deze bundel een degelijke uiteenzetting van Heideggers positie
 en inzet, en van zijn interpretatie en waardering van Nietzsche. Zeer waardevol daarbij
 is zijn onderkenning en uiteenzetting van Heideggers complexe verhouding tot Nietz-
 sche, zowel chronologisch als systematisch. Ook wijst hij op belangrijke punten die
 Heidegger volgens hem in zijn Nietzsche-interpretatie miskent. Wat mij enigszins te-
 leurstelt is dat die punten weinig uitgewerkt worden en dat daarop geen kritiek volgt
 vanuit Nietzsches denken, waarmee het heideggeriaanse kader geproblematiseerd en
 overstegen had kunnen worden (in het voorlaatste artikel gebeurt dat enigszins, maar
 nog te weinig). Dat zou een interessante confrontatie tussen Heidegger en Nietzsche
 opgeleverd kunnen hebben. Van een echte confrontatie, die door de titel van deze bun-
 del wordt gesuggereerd, kan niet gesproken worden. Dit boek gaat allereerst, wat óók
 uit de titel kan worden opgemaakt, over Heidegger.

 41 Te vinden in: KSA 12, noticie 5[71], pag. 211; KGW VIII-1, pag. 215.
 '" Eerder versehenen in: Nietzsche-Studien, 27, 1998, p. 52-81. Een körte uitweiding over Derridas différance-

 begrip en een andere over Baudrillards begrip van nihilisme zijn toegevoegd.
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 Tot slot

 Ik heb in mijn bespreking van Müller-Lauters boeken geprobeerd de betekenis en
 waarde van zijn Nietzsche-interpretatie inhoudelijk in kaart te brengen. Door kritisch te
 reflecteren op zijn analyses heb ik laten zien hoe hij te werk gaat en wat zijn manier van
 werken zo bijzonder maakt. De kracht van zijn benadering van Nietzsches werk is, en
 dat zou als vierde kenmerk van Müller-Lauters Nietzsche-interpretatie kunnen worden
 aangeduid, dat hij enerzijds zo dicht bij Nietzsches tekst blijft dat hij zoveel mogelijk
 Nietzsche zelf laat spreken en dat hij anderzijds genoeg afstand neemt van de tekst om
 te kunnen uitleggen wat Nietzsche zegt. Het eerste aspect voorkomt dat hij ideeën in
 Nietzsches tekst projecteert die niet van Nietzsche zijn. Het tweede aspect voorkomt dat
 zijn Nietzsche-interpretatie zo immanent wordt dat zij weinig verheldert en dat een
 kritische confrontane met Nietzsche onmogelijk wordt. Het is vooral deze balans, die
 een heel enkele keer uit evenwicht raakt doordat ze iets te dicht bij de tekst blijft, die
 Müller-Lauter in Staat heeft gesteld het bijzondere karakter van Nietzsches denken te
 onthullen. Door zijn grote zorgvuldigheid, die tevens blijkt uit de grote hoeveelheid
 voetnoten (zelfs in zijn voorwoorden; gemiddeld vier per pagina), heeft hij recht kunnen
 doen aan de meerduidigheid van Nietzsches werk zonder te vervallen in willekeur.
 Müller-Lauter heeft gehoor gegeven aan Nietzsches verzoek om hem goed te leren lezen.

 SUMMARY: The Significance of Müller-Lauter' s Nietzsche Interpretation

 Wolfgang Müller-Lauter, the author of one of the most important Nietzsche
 books, if not the most important one of the last four decades, died on the 9th August,

 2001. His book Nietzsche. Seine Philosophie der Gegensätze und die Gegensätze seiner
 Philosophie (1971) and his many articles have been of decisive significance for inter-
 national Nietzsche research. In his last two years, these articles were brought together
 by him in three volumes called Nietzsche-Interpretationen. On the basis of a critical

 review of these three collections, this study explicates the constant motif of his Nietz-

 sche interpretation. That motif is characterized by: the attention to strife and multi-
 plicity in Nietzsche's philosophy, and (connected with that) the criticism of Heideg-

 ger's Nietzsche interpretation; as well as the attention given to Nietzsche's interest in
 (natural) science and its influence on his (naturalistic) thinking. His careful reading of
 Nietzsche's texts, a fourth characteristic, has enabled Müller-Lauter to disclose the

 peculiar, polysémie character of Nietzsche's thinking.
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