
UvA-DARE is a service provided by the library of the University of Amsterdam (https://dare.uva.nl)

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nietsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is

Weijers, E.M.J.T.

Publication date
2000

Link to publication

Citation for published version (APA):
Weijers, E. M. J. T. (2000). Nietsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is. [,
Universiteit van Amsterdam]. Uitgeverij Agora.

General rights
It is not permitted to download or to forward/distribute the text or part of it without the consent of the author(s)
and/or copyright holder(s), other than for strictly personal, individual use, unless the work is under an open
content license (like Creative Commons).

Disclaimer/Complaints regulations
If you believe that digital publication of certain material infringes any of your rights or (privacy) interests, please
let the Library know, stating your reasons. In case of a legitimate complaint, the Library will make the material
inaccessible and/or remove it from the website. Please Ask the Library: https://uba.uva.nl/en/contact, or a letter
to: Library of the University of Amsterdam, Secretariat, Singel 425, 1012 WP Amsterdam, The Netherlands. You
will be contacted as soon as possible.

Download date:23 May 2023

https://dare.uva.nl/personal/pure/en/publications/nietsche-als-verteller-hoe-het-lichaam-wordt-wat-het-is(cad84e11-ef0c-4bc2-97e7-9122b284a233).html


Voorwoord 

Voorwoord 

De dag dat John Neubauer mijn interesse voor het Nietzsche-project polste ben ik jubelend 

naar huis gefietst. Op menig kraakpand stond in die tijd te lezen 'Wyers blijft' en ik jubelde 

'Weijers blijft'. Mijn gang naar Letteren was niet vanzelfsprekend geweest maar bleek een 

gelukkige stap. Nooit eerder hoorde en las ik zoveel interessante dingen, ncx»it eerder ont

moette ik zoveel interessante mensen. Elke opdracht was een speurtocht in de wereld van het 

denken en schrijven over literatuur. Een wereld die veel meer dan wordt verondersteld een 

vorm van sociale kennis biedt. Een aanstelling als aio zag ik als een unieke mogelijkheid om 

mijn toegang tot deze contreien te verlengen. 

De overgave was groot. Toch lijkt het of mijn promotieproject n<x>it de prioriteit kreeg die 

het nodig had. Zwanger begon ik aan mijn onderzoeksopdracht en na de geboorte van mijn 

z<x>n was Nietzsche nooit meer de eerste man in mijn leven. Bewust van het feit dat een tweede 

kind nog meer ten koste van 'de wetenschap' zou gaan, heb ik in het derde jaar toch ook die 

stap gezet. Van actief betrokken vakgroepslid werd ik in het Bungehuis, 'ein gern aber selten 

gesehener Gast'. De mythe van bet moederschap van Elisabeth Badinter had ik met overtui

ging gelezen maar het moederschap voelde, hoe zeer ook constructie, erg lijfelijk. 

Desalniettemin ben ik al die jaren gepassioneerd met het werk van Nietzsche bezig 

geweest. Victors toelichting (als driejarige) bij een tekening 'mama met heel grote handen om 

te lezen' zal ik niet licht vergeten. Maar toen mijn aanstelling afliep was het proefschrift niet 

af. De universiteit bcxxj bovendien geen toekomstperspectief. Ook niet aan gepromoveerden. 

Opnieuw kreeg het proefschrift niet de eerste prioriteit. Ik wilde en vond een andere baan. 

Maar wel met de bedoeling 'het' af te maken. Toen ik me op een gegeven moment, al weer 

twee jaar later, realiseerde dat Nietzsche in 2000 honderd jaar d<xxj zou zijn, besloot ik dat 

het dat jaar of nooit zou zijn. Ik verzocht mijn huidige werkgever om een sabbatical en in 

1999 werd mij een periode van zes maanden gegund. Hiervoor bedank ik het stadsdeel 

Zuideramstel, in het bijzonder Henry van Geen en Ted Neervoort. Ook mijn directe collega's 

die de plannen moreel ondersteunden bedank ik. 

Na een crisisachtige start van het sabbatical waarin John Neubauer me als echte 

Doktorvater heeft toegesproken, leken vroegere tijden te herleven. Elk hoofdstuk leverde 

momenten van flow die voelden als beloning v<x>r het stugge doorzetten. Uiteraard was er 

ook telkens de twijfel. Mijn eerste lezers hielpen deze te overwinnen. Mijn man Gerrit van 

Vegchel las en bekritiseerde, met de inzet alsof het zijn eigen werk betrof, alles wat ik schreef. 

De kritiek van zo dichtbij was niet altijd gemakkelijk maar ik realiseer me dat wat wij samen 

kunnen heel kostbaar is. Oud-collega en vriend Paul van der Heijde meldde zich aan als tekst-
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dokter'. Hij was aangenaam scherp in zijn commentaar en observaties. Ook na onze sessies -

het was nog lang zomer in 1999 - toonde hij zich de ideale gast. Ik bedank hem hiervoor en 

voor het feit dat hij mijn paranimf wil zijn. Uiteraard las ook mijn promotor John Neubauer 

de stukken die ik schreef. Zijn commentaar was altijd kort maar prikkelend en daagde mij uit 

mijn bevindingen scherper te formuleren. Mijn gang moet John wel eens gestoord hebben 

maar hij toonde altijd vertrouwen in mijn inzet. Hiervcxir en voor alles wat ik van hem geleerd 

heb bedank ik hem. De vriendschap met hem en zijn vrouw Ursula ervaar ik als bijzonder. 

Nooit eerder heb ik me zo uitgedost als voor hun fin de siècle feest op de Keizersgracht. 

Met plezier kijk ik terug op de samenwerking met collega Jan van Luxemburg. Hij nodig

de mij uit samen college te geven en was gul met zijn kennis en tijd. Hij reageerde enthousiast 

toen ik mijn Nietzsche-project weer oppakte en was zo goed commentaar bij de voorlaatste 

versie van het proefschrift te leveren. Ik bedank hem hiervoor en vind het prettig dat hij in 

mijn promotiecommissie zit. Ook de andere commissieleden, Mieke Bal, Irene de Jong, 

Willem Westeijn en Maarten van Nierop wil ik lx;danken voor hun deelname. Alle oud-colle-

ga's, ik noem Ineke Mok, Shi Xu en Frans Willem Korsten maar denk ook aan alle anderen, 

bedank ik voor de discussies (en lotgenoot-gesprekken) die altijd inspirerend waren. Maartje 

Gereadts, misschien wel de wijste in het Bungehuis, bedank ik voor haar altijd opbouwende 

woorden. Met Eloe Kingma van ASCA had ik voornamelijk schriftelijk contact maar het was 

altijd hartelijk en daarvoor bedank ik haar. Linda Kleverlaan bedank ik voor de daadkrachtige 

begeleiding van de opmaak van het proefschrift, Adriaan van Meerten voor de correctie van 

de Engelse samenvatting en Marieke van Driel voor de algemene tekstcorrecties. 

Veel vrienden, waartoe ik ook de fijne ouders van groep vier en zeven van de 

Willemsparkschool en de lieve mensen in de Bors van Waverenstraat reken, vonden dat ik 

'het' af moest maken. Hun bemoedigende woorden hielpen me, vaker dan ze waarschijnlijk 

zelf beseften, een eind in de goede richting. Arnoud en Noortje noem ik omdat ze ondanks 

het verlies van hun Bente zo'n warme belangstelling op kunnen brengen. Emy en Rob omdat 

we het samen vanuit Amstelveen doen en ze altijd voor komen rijden als het nodig is. Paul 

en Jos omdat wij, en onze kinderen, het niet beter hadden kunnen treffen. Kitty Jonker omdat 

ze al sinds de Titaantjes 'mijn getuige' is en mijn paranimf wil zijn. Ingrid van Iersel omdat ze 

me altijd trouw is gebleven ondanks al mijn drukte. Mieke Smits-Veldt bedank ik omdat ze 

bleef geloven in mijn annunzione' en mij dit jaarlijks liet weten. Geraldine Stigter noem ik 

omdat ze altijd alles begrijpt en mij laat zien dat oud worden heel mooi kan zijn. 

Mijn broers Erwin en Peter wil ik hier noemen omdat we per slot allemaal van Weijers 

zijn. Mijn zus Irma omdat zij en haar man Ferdy mijn gang altijd met belangstelling zijn blij

ven volgen en ons regelmatig ondersteund hebben. Hun huis in de Achterhoek is al geruime 

tijd de ideale plek voor familiebijeenkomsten. Daarvoor bedank ik ze. Mijn ouders bedank ik 

omdat ze me de ruimte gaven. Zij leerden me lang voordat ik met het werk van Nietzsche 

kennismaakte: 'als je je niets verbeeldt ben je niets'. 

Aan Gerrit en onze kinderen Victor en Anne Sophie wil ik dit boek opdragen. Wat 

Nietzsche ook van de getrouwde denker moge vinden, zij zijn voor mij het allerbelangrijkste. 


