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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. 
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Hoofdstuk 1 Inleiding Nietzsche ah verteller 

1 Inleiding Nietzsche als verteller 

Zuletzt kann Niemand aus den Dingen, die Bücher eingerechnet, 
mehr heraushören, als er bereits weiss. Wofür man vom Erlebnisse 
her keinen Zugang hat, dafür hat man kein Ohr. TEcce Homo 
'Warum ich so gute Bücher schreibe' 1) 

Elke tijd, en misschien wel elke lezer, kent zijn eigen Nietzsche. Darwinist, 
nihilist en existentialist zijn maar enkele van de vele noemers die in de loop 
der tijd aan hem zijn toegekend. De Nietzsche van nu, althans in de lite
raire kritiek, is de deconstructionist avant la lettre die niet alleen elke illu
sie van een te vinden waarheid onderuit argumenteert, maar ook zijn eigen 
beweringen, door de meerduidige, metaforische en parodistische vorm van 
zijn werk, ondergraaft. Dit beeld van Nietzsche is in Frankrijk geboren en 
geniet sinds The New Nietzsche (1977), een bundel publicaties van Franse 
denkers als Granier, Blanchot, Blondel, Deleuze, Derrida, Kofman, 
Klossowksi e.a., internationale bekendheid. Hun Nietzsche is de antimeta-
fysische cultuurcriticus, de literator die de representatieve functie van taal 
in twijfel trekt; de notie van een persoonlijk zelf of ego kritiseert en de con
cepten intentionaliteit en causaliteit ondermijnt.' 

Nietzsches opvatting dat er geen waarheid onafhankelijk van interpre
tatie bestaat, dat niet het verleden maar het nu de waarde of betekenis van 
iets bepaalt, is voor veel wetenschappers in de Letteren en verwante stu
dies, aanleiding om het zoeken naar 'waarheid' of 'totaliteit' op te geven. 
In navolging van denkers als Roland Barthes en Jacques Derrida, 
beschouwt men een (historische) tekst als een veld van oneindige beteke
nisgeving waarbij de intentie van een auteur niet ter zake doet.2 Niet de 
passie of intentie van een auteur, maar de kritische wil tot weten van het 
moment, van de lezer, bepaalt de betekenis van een tekst. Het gaat niet lan
ger om afgeronde betekenis maar om 'sens valable': afhankelijk van een 
kader waaruit een tekst onderzocht wordt, bepaalt men een mogelijke 
betekenis. 

Bovenstaande tekstopvatting is een consequentie die zeker uit 
Nietzsches denken getrokken kan worden. Het lijkt zelfs de meest logische 
en voor de hand liggende. Maar Nietzsche verbindt niet enkel logische con-

11 
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sequenties aan zijn inzichten. Dat blijkt onder andere uit het feit dat hij zegt 
te verlangen naar een lezer die de tekst begrijpt zoals hij zelf. Hoewel hij 
weet dat zijn visie een interpretatie is die onmogelijk voorgeschreven kan 
worden, dat ook zijn waarheid een subjectieve stellingname is, verlangt 
Nietzsche naar een lezer die zijn werk ervaart als de totaliteit die hij zelf 
zegt waar te nemen. Waar de Franse denkers, en door hun denken geïn
spireerde critici, het werk fragmentarisch benaderen, dat wil zeggen zich 
afhankelijk van hun kader van tekstpassages bedienen, verlangt Nietzsche 
naar een lezer die zich 'het geheel' aantrekt (zie Intermezzo). 

Blijkbaar heeft Nietzsche meer te vertellen dan zijn filosofie logischer
wijs impliceert. Dat maakt niet alleen zijn beeld van de ideale lezer, maar 
vooral zijn manier van vertellen duidelijk. Behalve een kritische denker is 
Nietzsche ook een vertellend lichaam. In postmetafysisch perspectief blijft 
dit lichaam onderbelicht omdat Nietzsches persoonlijke opstelling onder
geschikt wordt gemaakt aan de eigen (tekst)opvatting., De verhalen die 
Nietzsche verspreid over het gepubliceerde werk vertelt, laten echter zien 
dat er meer speelt dan het kritische weten. Dat maak ik zichtbaar in mijn 
analyse van deze verhalen. Alvorens mijn benadering verder toe te lichten, 
schets ik hieronder als context een beknopt (en zeer onvolledig) overzicht 
van de Nietzsche-receptie in de twintigste eeuw. 

De Duitse Nietzsche 

Friedrich Nietzsche werd geboren in 1844. In 2000 is hij honderd jaar dood. 
In deze honderd jaar hebben, naast een niet te overziene hoeveelheid 
populaire en wetenschappelijke interpretaties, vele stromingen en ideolo
gieën zich op zijn werk beroepen. Tijdens zijn leven bestond nauwelijks 
belangstelling voor de publicaties van Nietzsche, bijna alle uitgaven wer
den door hem zelf in kleine oplage gefinancierd. In de twintigste eeuw 
werd hij een van de belangrijkste filosofen. Wij leven in wat wel het post-
Nietzscheaanse tijdperk genoemd wordt. 

De Nietzsche-legende begon eind vorige eeuw toen Nietzsche nog in 
leven, maar hopeloos krankzinnig was. Elisabeth Nietzsche, weduwe van 
Bernhard Förster, actief lid van de Duitse antisemitische beweging, ont
fermde zich niet alleen over haar zieke broer maar ook over diens gepu
bliceerde en onuitgegeven werk. Na een fiasco in Paraguay waar zij met 
haar echtgenoot een raszuivere kolonie wilde stichten, keerde Elisabeth in 
1889 terug naar Duitsland. Hier nam zij de verzorging van Nietzsche op 

12 
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zich die in januari 1889 was ingestort en sindsdien krankzinnig was. Vanaf 
toen beheerde zij het werk van haar broer, waarvoor zij een archief opricht
te, en stelde zij het ter beschikking van ideologen van het Duitse Rijk. De 
bundel Der Wille zur Macht, een titel die Nietzsche enkele keren aankon
digt, is nooit door hem zelf samengesteld. Elisabeth heeft de nalatenschap 
van meer dan duizend aforismen geordend, gewijzigd en uitgegeven naar 
eigen (propagandistisch) inzicht.' Met deze publicatie legde Elisabeth de 
basis voor de hardnekkige mythe dat Nietzsches ongeordende Nachlass 
dezelfde status heeft als het gepubliceerde werk. En andersom, dat het 
gepubliceerde werk in feite even ongeordend is als de Nachlass. Via de 
populaire biografieën die zij uitgaf verspreidde ze de idee dat haar broer 
sympathiseerde met haar eigen groot-Duitse gedachte.' Zo bereidde zij de 
weg voor de meest fatale stroming die zich op Nietzsche beriep, het natio-
naal-socialisme. Waar de diversiteit van vorm en inhoud van Nietzsches 
teksten de verklaring vormt voor de enorme verscheidenheid aan interpre
taties in de loop der tijd, werd het gebruik door de nazi's mogelijk gema
kt door de politieke opvattingen van Nietzsches zuster Elisabeth. 

In Otobiograpbies zegt Jacques Derrida dat er geen mogelijkheid bestaat 
het categorische misbruik dat de nazi's van Nietzsches teksten maakten uit 
te sluiten; de reactieve ontaarding kan dezelfde taal, dezelfde woorden, uit
spraken en oplossingen uitbuiten als de actieve krachten. Hierbij doet het 
er volgens hem niet toe wat Nietzsche gedacht, gewild of gedaan zou 
hebben. Want, zo stelt Derrida, refererend aan de dood van de auteur, 
Nietzsche is voor zijn naam gestorven (1984). Deze opvatting zegt meer 
over Derrida's tekstopvatting dan over Nietzsches teksten. In The Limits of 
Interpretation claimt Umberto Eco, als kritische reactie op de vrijheid die 
de lezer mede door toedoen van zijn vroegere Opera aperta krijgt toege
kend, dat een interpretatietheorie - ook wanneer zij ervan uitgaat dat een 
tekst openstaat voor meerdere lezingen - 'must also assume that it is pos
sible to reach an agreement, if not about the meanings that a text encou
rages, at least about those that a text discourages' (1991:45). In deze zin 
verwijs ik naar ZurGenealogie der Moral(III.24) waarin Nietzsche zich hef
tig uitspreekt tegen de antisemitische praktijk van zijn tijd en naar zijn cor
respondentie waar hij duidelijk afstand neemt van de partij van zijn zuster." 
Lange tijd stelt hij zich voorzichtig op, bang de vroeger zo innige band met 
Elisabeth te beschadigen. Maar nadat hij Zarathustra genoemd heeft gezien 
in het antisemitische partijblad, schrijft hij haar in december 1887: 

13 
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Seitdem habe ich Mühe, etwas von der alten Zartlichkeit und Schonung wie ich sie gegen 

Dich so lange gehabt habe zu Deinen Gunsten geitend zu machen, die Trennung zwi-

schen uns ist ja gerade damit in der absurdesten Weise festgestellt. Hast Du gar nichts 

begriffen, wozu ich in der Welt bin? (...) ich bin jetzt gegen die Partei Deines Gatten im 

Zustand der Notwehr. Diese verfluchten Antisemiten-Fratzen sollen nicht an mein Ideal 

greifenü (Samtlicbe Brie/e Band 8: 218).7 

Het was Walter Kaufmann die na de Tweede Wereldoorlog met bovenstaande 
geschiedenis het taboe in de Angelsaksische wereld rond Nietzsche door
brak. In Nietzsche Philosopher, Psychologist, Antichrist (voor het eerst ver
schenen in 1950) laat hij zien dat Nietzsche de krachten bestrijdt waarmee 
hij geïdentificeerd wordt. Hij toont aan dat Nietzsches verwijdering van 
Elisabeth, en van Richard Wagner, werd ingegeven door zijn afkeer van hun 
'Reichsdeutsche' neigingen. Door Kaufmanns systematische bespreking van 
zijn teksten en leven kreeg Nietzsche in de Angelsaksische wereld zijn plek 
als een van de belangrijkste denkers van deze eeuw. In Duitsland doorbrak 
het werk van onder andere Karl Löwith, Karl Jaspers en Karl Schlechta 
(ieder met een eigen Nietzsche-beeld) het taboe op Nietzsche.8 Wanneer in 
1961 de beroemde studie van de existentialist Martin Heidegger verschijnt, 
waarin Nietzsche als de laatste grote metafysicus voorgesteld wordt, ont
staat, mede als reactie op deze megastudie, in Frankrijk enorme belang
stelling voor Nietzsche. 

De Franse of aforistische Nietzsche 

Door Nietzsches Nachlass niet alleen als gelijk aan, maar zelfs boven het 
gepubliceerde werk te waarderen, zet Heidegger in zekere zin de door 
Elisabeth ingezette lijn voort.9 Wanneer men zich in Frankrijk, ook in de 
jaren zestig, intensief met Nietzsche bezig gaat houden, blijft de indruk 
bestaan dat Nietzsches gepubliceerde oeuvre eenzelfde incoherentie kent 
als de Nachlass. 

Al in 1949 verscheen in Frankrijk het invloedrijke Sur Nietzsche van 
Georges Bataille. Maar vanaf begin jaren zestig wordt Nietzsche echt popu
lair. Tot ver in de jaren zeventig verschijnen talloze Franse Nietzsche-stu
dies die door de eerdergenoemde bundel internationaal bekend werden. 
Kenmerkend voor de Franse benadering is de aandacht voor het hóe in 
Nietzsches teksten. Door de vorm van de teksten bij het filosofisch onder
zoek te betrekken, hebben de Fransen een Nietzsche voor het voetlicht 
gebracht die in eerdere studies verborgen bleef. Zij benadrukken vooral het 

14 



Hoofdstuk l Inleiding Nietzsche ab verteller 

veelvoud van Nietzsches stijlen. Maar desondanks richt hun vraag naar de 
vorm van Nietzsches werk zich, met name in het werk van Jacques Derrida 
en Gilles Deleuze, vooral op het aforisme. 

Sara Kofman spreekt zich niet zozeer uit over het aforisme maar in haar 
studie naar Nietzsches metaforen presenteert ze een visie die verwijst naar 
de schriftopvatting van Derrida: 

L'écriture du gai savoir répète en déplacant. mettant en pieces d'anciens assemblages, 

recompasant en accouplant Ie différent en séparent Ie semblahle: nouvelle construction 

ludique. Écriture, eest jouer, c'est parodier (1972:171). 

'Écriture' is Derrida's naam voor de problematiek van het geschreven 
woord, voor zijn visie op het schrift als een zich constant vertakkend stel
sel dat telkens naar andere betekenissen leidt."' In zijn beroemde Éperons. 
Les styles de Nietzsche bespreekt Derrida Nietzsches oeuvre als exempla
risch voor deze visie. Hij stelt dat Nietzsches aforismen zich onttrekken aan 
elke context, dat de teksten zich hebben 'geëmancipeerd' van elke intentie 
en dat het aan de lezer is om een grens te trekken. Op basis van een wille
keurige zin uit Nietzsches Nachlass zegt Derrida: 

la totalité du texte de Nietzsche est peut-être, énormement, du type, "j'ai oublié mon para-

pluie". Autant dire qu'il n'y aurait plus de "totalité du texte de Nietzsche", fut-elle frag-

mentaire et aphoristique (Derrida 1976:102/4). 

In feite borduurt Derrida verder op het beeld van Nietzsches werk als inco
herent en onsystematisch. Hij projecteert zijn visie op de tekst als 'écriture', 
dat wil zeggen het geschreven woord waarvan de betekenis steeds 
opnieuw moet worden gerealiseerd, op Nietzsches oeuvre. 

Deleuze onderschrijft de stelling dat de betekenis van Nietzsches afo
rismen puur afhankelijk is van 'externe krachten': 

Een aforisme wil niets zeggen, betekent niets en kent significant noch significaat. Dat zou

den vormen zijn om de innerlijkheid van een tekst te herstellen. Een aforisme is een toe

stand van krachten waarvan de laatste, dat wil zeggen tegelijk meest recente, actuele en 

voorlopig laatste ook de meest uitwendige is (1981:54). 

Zowel Derrida als Deleuze leggen de betekenisvorming bij de lezer. 
Nietzsches aforismen zijn willekeurig geplaatste uitingen waarvan de lezer 
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uitmaakt wat ze betekenen. De aforistische Nietzsche is de 'vrolijke weten
schapper' die via de vorm getuigt van een fragmentarische, ongefundeerde 
visie op het bestaan en de betekenis aan de lezer overlaat. 

Het is zeker waar dat Nietzsche de lezer die eenduidige waarheden ver
wacht dwarsboomt. De aforLstische presentatie speelt hierin een belangrij
ke rol. Maar wat opvalt in Nietzsches reflecties over de eigen stijl, is de 
nadruk op het streven een ervaring over te willen brengen en de behoefte 
aan een lezer die in staat is 'das Ganze' waar te nemen. Hierop kom ik 
terug in het Intermezzo. Hier wil ik benadrukken dat het Franse perspec
tief op Nietzsche geen waarde hecht aan dergelijke (tekstuele) intenties en 
het streven het geheel te kennen, het streven naar volledigheid, afwijst. Wat 
dit voor de geschiedschrijving betekent wordt duidelijk in het werk van 
Michel Foucault. 

Nietzsche als genealoog 

Voor de historicus Foucault is 'discontinuïteit' het kernbegrip. Hij richt zich 
op Nietzsches geschiedenisbeschouwing en stelt dat Nietzsche het zoeken 
naar de oorsprong afwijst en een vernietigende analyse van het verleden 
bepleit. 

Dat wat het vertroostende spel der herkenningen mogelijk maakt, moet in stukken worden 

gebroken. Weten betekent ook op het gebied van de geschiedenis niet "terugvinden" en 

vooral niet "onszelf terugvinden". De geschiedschrijving wordt in die mate "werkelijke" 

geschiedschrijving als zij het discontinue in ons eigen zijn introduceert. Zij zal onze 

instincten dramatiseren; zij zal ons lichaam vermenigvuldigen en tegen zichzelf opzetten. 

(...) Het fundament waarop men haar zou willen laten rusten zal zij ondergraven en tegen 

haar vermeende continuïteit zal zij strijd leveren. Want het weten is niet om te begrijpen, 

maar om te snijden (1981:27). 

Zoals Derrida de afwezigheid van intentie, betekenis en totaliteit in 
Nietzsches teksten benadrukt, zo benadrukt Foucault de kritische geschied
schrijving als wil tot weten die de illusie van de geschiedenis als eenheid 
ontleedt. Nietzsche bekleedt volgens Foucault de rol van kritisch historicus 
zoals hij die in Vom Nutzen unci Nacbtheil der Historie für das Leben 
beschrijft. De bezwaren die Nietzsche destijds uit naam van het leven tegen 
de kritische geschiedschrijving inbrengt, omzeilt hij volgens Foucault door 
de vormen van geschiedschrijving die hij in Vom Nutzen beschrijft een 
metamorfose te laten ondergaan: 'de verering van monumenten wordt 
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parodie; het respekt voor aloude kontinuïteiten wordt stelselmatige ont
binding; de kritiek op de onrechtvaardigheden van het verleden (...) wordt 
tot de vernietiging van het kennissubjekt door een aan de wil tot weten 
eigen onrechtvaardigheid' (1981:42). Parodie tegenover herinnering, disso
ciatie tegenover continuïteit, vernietiging van de waarheid tegenover de 
geschiedschrijving als kennis: dit zijn de vormen die volgens Foucault in 
Nietzsches werk onthullen dat elke identiteit slechts parodie is en dat alle 
kennis op uitsluiting en onderdnikking berust. Nietzsche als kritische histo
ricus 'vernietigt de beschermende illusies; hij vernietigt de eenheid van het 
subjekt; hij ontketent in hem alles wat op zijn ontbinding en vernietiging 
uit is' (1981:38-40). De kritische Nietzsche is voor Foucault geen verteller 
maar een ontrafelaar van verhalen en de vernietiger van het subject dat zich 
verbeeldt identiteit te bezitten. Vanuit een andere invalshoek, vanuit de lite
raire benadering die zich 'deconstructie' noemt, wordt dit beeld bevestigd. 

Nietzsche als deconstructionist 

In Éperons introduceert Derrida de term 'deconstmctie' voor zijn opvatting 
dat het inzicht in het illusoire karakter van de waarheid altijd opnieuw moet 
worden gerealiseerd. De opvatting dat elke ontkenning van de logisch-
grammaticale orde (destmctie) zelf discursief is opgebouwd en daarmee 
(als constructie) de orde bevestigt die zij tracht te ondermijnen, vormt de 
basis voor de deconstructieve praktijk die de criticus Paul de Man heeft ont
wikkeld." Traditionele geschiedschrijving, verhalen over het verleden 
gestmctureerd als oorzaak en gevolg, noemt De Man geschiedschrijving 
volgens het 'organische model'. Deconstmctie van dit model, dat wil zeg
gen het blootleggen van zijn fictieve basis, is zijn doel. De effecten zijn het
zelfde als de kritische geschiedschrijving in de zin van Foucault: 

it creates radical discontinuities and disrupts the linearity of the temporal process to such 

extent that no sequence of actual events or no particular subject could ever acquire, by 

itself, full historical meaning (1979:81). 

Net als de Franse critici richt De Man zich op concepten als subject, origine 
en betekenis. Deze concepten zijn door de logica van de taal gecreëerde 
ficties en hun deconstaictie beschouwt De Man als 'natuurlijke' leeshouding, 
als een tekstbenadering die logisch voortvloeit uit de wetenschap dat elke 
tekst in feite is gebaseerd op haar eigen onmogelijkheid.u Volgens De Man 
zijn in elke tekst 'two incompatible mutually self-destnictive points of view' 
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aan het werk waardoor elke waarheidsclaim of mening op losse schroeven 
komt te staan (1979:31). Waar hij deze theorie op Die Geburt der Tragédie 
toepast en de tekst onder verwijzing naar fragmenten uit Nietzsches 
Nachlass deconstrueert, bevestigt ook hij de visie op Nietzsches oeuvre als 
in principe fragmentarisch: 

The dependance of narrative, continuous texts, such as The Birth of Tragedy, on discon

tinuous, aphoristic formulations (...) turns out to be a recurrent structural principle of 

Nietzsche's work from the start (1979:101). 

Volgens De Man is ook Nietzsches meest coherente tekst in feite afhanke
lijk van fragmentarisch geformuleerde inzichten.13 Deconstructie van de 
persoonlijkheid, tekstuele (zelf)ondermijning en de onwaarheid als voor
waarde voor waarheid zijn de drie items die hierbij centraal staan. De Man 
legt, net als Foucault, de nadnik op Nietzsches ondermijning van het subject. 
Hij citeert onder andere uit Zur Genealogie der Moral waarin Nietzsche 
zegt: 'Der Thater ist zum Thun bloss hinzugedichtet...' (GdM 1.13). Dat 
Nietzsche tegelijkertijd, ondanks het pejoratief klinkende 'bloss', grote 
waarde hecht aan het 'hinzudichten' en dit zelf in praktijk brengt, blijft bij 
De Man onzichtbaar. De literaire en constnictieve Nietzsche verdwijnt uit 
het zicht, mede door het feit dat De Man Nietzsches teksten fragmentarisch 
benadert. Hij citeert bij voorkeur uit de Nachlass en kent de meer cohe
rente (persoonlijke) verhalen in Nietzsches gepubliceerde werk geen rele
vantie toe.N 

In De Mans visie heeft een verteller de status van een grammaticaal vo-
rnaamwoord, een talige functie die losstaat van de persoonlijkheid. 
Weliswaar herbergt het voornaamwoord als retorische functie de illusie van 
een intentioneel subject, maar, zo redeneert De Man, 'the rhetoric is super
seded by a grammar that deconstaicts it' (1979:18). De Man stelt 'gramma
tica' boven de 'retorische' poging van het individu door middel van taal zin 
te geven. De waarheid dat taal losstaat van de werkelijkheid overheerst 
volgens hem het streven naar zingeving en daarom concludeert hij keer op 
keer dat (Nietzsches) taal zichzelf ontkracht.'^ 

De Nietzsche van De Man is een Franse Nietzsche, dat wil zeggen een 
fragmentarische denker die elke poging tot totaliseren ondermijnt. 
Alexander Nehamas, leerling van Walter Kaufmann, stelt de eenzijdige 
nadruk op de fragmentarische ofwel aforistische Nietzsche ter discussie. 
Volgens hem stelt 'literatuur' Nietzsche in staat een positieve attitude te 
handhaven. 
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Nietzsche als literair personage 

In Nietzsche: Life as Literature (1985) brengt reeds Alexander Nehamas de 
eenzijdigheid van de 'Franse' Nietzsche naar voren. Hij benadmkt de vele 
andere genres die Nietzsche inzet en stelt dat de stilistische variatie 
exemplarisch is voor Nietzsches perspectivisme, de opvatting dat er geen 
waarheid onafhankelijk van een subjectief standpunt bestaat. De constante 
stilistische aanwezigheid maakt de lezer volgens Nehamas attent op het feit 
dat wat we lezen, 

is always Nietzsche's own interpretation of life and the world. Nietzsche depends on many 

styles in order to suggest that there is no single, neutral language in which his views, or 

any others, can ever be presented. His constant stilistic presence shows that theories are 

as various and idiosyncratic as the writing in which they are embodied (1985:37). 

Volgens Nehamas streeft Nietzsche ernaar om te worden herkend als lite
rair personage, maakt hij een kunstwerk van zichzelf als positief antwoor 
op het inzicht dat het onmogelijk is een objectieve werkelijkheid te repre
senteren. 

Nietzsche's effort to create an artwork out of himself, a literary character who is a 

philosopher, is then also his effort to offer a positive view without falling back into the 

dogmatic tradition he so distaisted and from which he may never have been sure he escaped. 

His estheticism is, therefore, the other side of his perspectivism (ib.:8). 

In Nehamas' optiek profileert Nietzsche zich als literair personage om zijn 
filosofie herkenbaar te maken als afkomstig van dit personage. Nietzsches 
schrijfpraktijk is een manier om een literair karakter te worden dat echt 
bestaat en tegelijkertijd de auteur van dat karakter te zijn, zo redeneert 
Nehamas. Niet alleen Ecce Homo maar 'the work itself, results in the con-
stmction of' a character whose "biography" it turns out to be' (ib.:199). In 
feite schrijft Nietzsche met zijn filosofie zijn levensverhaal; hij construeert 
zichzelf in het model van zijn teksten. Dat model heeft in het ideale geval, 
wanneer men de vraag of men zijn leven nog eens zou willen leven 
positief kan beantwoorden, de vorm van het perfecte verhaal. Volgens 
Nehamas is de eeuwige wederkeer de psychologische formule die dit 
mogelijk maakt. 
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The eternal recurrence is therefore not a theory of the world but a view of the ideal life. 

It holds that a life is justified only if one would want to have again the same life one had 

already had, since, as the will to power shows, no other life can ever be possible. The 

eternal recurrence therefore holds that our life is justified only if we fashion it in such a 

way that we would want it to be exactly as it had been already (ib.:7). 

De eeuwige wederkeer is volgens Nehamas een psychologisch concept dat 
het individu dat zijn leven zin moet geven ter beschikking staat. Het is vol
gens Nehamas het ijkpunt van waaruit teruggekeken wordt en van waaruit 
het leven vorm wordt gegeven. Het leven is 'to be fashioned', zegt 
Nehamas en Nietzsches nadruk op 'het worden wie je bent' is een pleidooi 
voor de constructie van een zelf volgens het principe van de eeuwige 
wederkeer. Volgens Nehamas bepleit Nietzsche de constmetie van het zelf 
als coherent geheel. 

A person consists of absolutely everything one thinks, wants and does. But a person of 

admiration, a person who has (or is) a self, is one whose thoughts, desires, and actions 

are not liapliazard but are instead connected to one another in the intimate way that indicates 

in all aspects the presence of style. A self is just a set of coherently connected episodes, 

and an admirable self, as Nietzsche insists again and again, consists of a large number of 

powerful and conflicting tendencies that are controlled and harmonized (ib.:7). 

In tegenstelling tot de Franse critici en De Man legt Nehamas de nadruk op 
de constructie van het subject. Het subject dat Nietzsche waardeert is vol
gens hem een affirmatieve persoonlijkheid die streeft naar coherentie. Hij 
baseert dergelijke uitspraken, en zijn stelling over het perfecte verhaal als 
ideale vorm, op een veelheid aan tekstpassages maar niet op een stilisti
sche of narratologische analyse. Gary Shapiro (1989) stelt dat dit ook niet 
mogelijk is. Volgens hem is Nietzsche eerder een structuralistisch criticus 
dan een alwetende auteur: 'Nehamas' claim should be revised by repre
senting Nietzsche not as a selfcreated character but as a text, and not as an 
omniscient and omnipotent author but as a structuralist critic who aims at 
revealing the laws of the text's transformations (1989:161)'. In Nietzschean 
Narratives levert Shapiro dit beeld. 

Nietzsche als kritisch narratoloog 

Shapiro erkent dat de radicale fragmentatie die Derrida c.s. veronderstellen 
moeilijk te herkennen is in het gepubliceerde werk van Nietzsche. Volgens 
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hem is Nietzsche geen antinarratief maar een kritisch narratief denker. Hij 
wijst erop dat de concepten die Nietzsche in 'Die vier grossen Irrthümer' 
(Götzen-Dammenmg) bekritiseert als de grote vergissingen, de concepten 
subject, intentie, origine en causaliteit, de structurerende principes van de 
narratieve vorm zijn. Hij noemt de kritiek op deze noties, op het subject als 
een bewust handelende identiteit en op het oorzaak-en-gevolgdenken, een 
statement van Nietzsches 'kritische narratologie'. Zo specificeert Shapiro als 
het ware De Mans bepaling van Nietzsches metafysicakritiek als kritiek op 
de verhalende vorm."' In plaats van de antinarratieve denker zoals bij De 
Man echter noemt hij Nietzsche een kritisch narratief denker omdat 
Nietzsche zich volgens hem niet onthoudt van, maar zich kritisch verhoudt 
tot narrativiteit. Volgens Shapiro erkent Nietzsche de narratieve vorm als 
onvermijdelijke menselijke (droom)vorm, maar wijst Nietzsche het alles
omvattende of alles verklarende metaverhaal af. Nietzsches alternatief voor 
de metaverhalen van de traditionele westerse filosofie is volgens Shapiro 
derhalve geen fragmentatie maar een essentieel narratief pluralisme: 
'Nietzsche proposes a way around and out of this oscillation by describing 
and exemplifying a battery of narrative forms and styles' (1989 Introduction 2). 

Francois Lyotard definieert het postmodernisme als de systematische 
verwerping van metanarratie. In deze zin stelt Shapiro dat Nietzsche een 
postmoderne auteur is die een compleet pluralistische narrativiteit nastre-
ft. 'I am suggesting that Nietzsche believes that our awareness of histoiy, 
ourselves and the world is always mediated by narratives (or texts) and that 
no unique narrative (or text) takes precedence over or excedes all the 
others (...)' (1989:12). De alternatieve structuur van de verhalen die 
Nietzsche produceert, verhindert volgens hem de illusie van een metaver
haal. Aan de hand van 'Wie die "wahre Welt" endlich zur Fabel wurde. 
Geschichte eines Irrthums' (Götzen-Dammening) licht hij deze stelling toe. 
Hij benadmkt de afwezigheid van een collectieve verteller (die identificatie 
van de lezer mogelijk zou maken), noemt het fragment een vertelling met 
een dubbele structuur en wijst erop dat het verhaal de geschiedenis van 
een vergissing en niet van de waarheid vertelt. Zonder deze kritische ele
menten zou het verhaal volgens Shapiro leiden tot 'the production of a text 
that would offer an alternative to philosophical metanarration' (1989:32). In 
Shapiro's optiek erkent Nietzsche de noodzaak van de narratieve vorm 
maar wanneer hij zelf vertelt, doet hij dat op een manier die niet alleen de 
pretentie van het metaverhaal vermijdt, maar in de vorm ook zijn eigen 
onmogelijkheid laat zien. De structuur van Nietzsches narratieve aforismen 
wordt gedeconstrueerd door 'a number of gaps, inconsistencies, and dou
ble codings' (ib.:23). 

21 



Nietzsche ah verteller Hoofdstuk 1 

Shapiro presenteert, net als Derrida, Foucault en De Man, Nietzsche als ont-
rafelaar van narratieve staicturen: 'Nietzsche's conception of text and inter
pretation (...) is deconstaictive and dispersive rather than totalizing and 
integrating' (1989:86). Nehamas' beeld van een naar coherentie strevend 
personage vervangt hij door het beeld van een taaimachine die eindeloos 
nieuwe variaties genereert. 

Nehamas' way of putting Nietzsche together is attractive, for it manages to preserve some 

of the traditional values of coherence and integration while acknowledging Nietzsche's 

critique of substance and identity. Yet the structural (or machine) model of the self that 

governs Ecce Homo is, I believe, more radical and not subsumable under even such a 

generously expanded conception of the unity of the 'figure or character or author or per

son' (1989:154). 

De noemer 'structural (or machine) model' tegenover Nehamas' term 'per
sonage' maakt het contrast tussen de twee denkers over Nietzsche mooi 
duidelijk. Net als Derrida, De Man e.a. ontkent Shapiro de mogelijkheid van 
een coherente persoonlijkheid. Deze illusie moet ook uit de benoeming 
van de vertelsituatie geweerd worden. Om de illusie van 'a masterful com
manding subject' terug te brengen tot 'at most a shifting function of codes 
or figures of speech' (1989:151-4), typeert hij Nietzsche als een 'tekstmachine'.'7 

In Shapiro's benadering is Nietzsche, ondanks zijn erkenning van de 
onvermijdelijkheid van de narratieve vorm, de ondermijner van zijn eigen 
woord, de tekstmachine die breekt met de 'logocentrische', 'fonocentrische' 
cultuur en de oplossing van zijn eigen ik belijdt. Shapiro's 'narrativist rea
ding' van Nietzsches teksten is toch vooral een ingenieus interpreteren in 
het kader van Franse denkers en bevestigt het beeld van Nietzsche als 
deconstructionist.18 Door middel van een narratologische close reading van 
Nietzsches verhalen bevestig ik in deze studie Nehamas' beeld van 
Nietzsche als pleitbezorger van de positieve constructie. Nietzsche als ver
teller bevestigt het beeld van de affirmatieve Nietzsche dat nog onderbe
licht is in de literaire benadering van zijn teksten.1'' 

De strijdende visies van Nehamas en Shapiro zijn exemplarisch voor de dis
cussie over de thema's die centraal staan in het actuele Nietzsche-debat: 
totaliteit, innerlijkheid, betekenis, intentie, origine en causaliteit zijn de 
klassieke filosofische thema's die de postmetafysische filosofie via haar 
Nietzsche-commentaren ter discussie stelt. Kern van de kritiek is dat de tra
ditionele thema's 'totaliserende principes' zijn die in feite op niets berusten. 
Er bestaat volgens de postmetafysische kritiek geen objectieve werkelijk-
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heid die gerepresenteerd kan worden; er bestaat geen identiteit die uit
drukking geeft aan zijn intentie; taal is geen teken van een diepere bete
kenis omdat er geen diepere betekenis bestaat; de mens kan noch zichzelf 
noch de werkelijkheid kennen omdat er buiten de taal niets is om te kennen. 

Al deze wijsheid wordt mede ontleend aan het werk van Nietzsche. Het 
is zeker niet mijn bedoeling om te ontkennen dat Nietzsche de basis legt 
voor deze opvattingen of inzichten. Maar het is de vraag of de 'Franse' 
ofwel postmetafysische reactie op zijn weten, het afzien van het subject en 
het afzien van het streven naar totaliteit, Nietzsches denken en presentatie 
niet tekortdoet. Het is de vraag of inhoud en vorm van Nietzsches verha
len de positie die Derrida c.s. ontlenen aan Nietzsches werk, rechtvaardigen. 

De idealisering van Nietzsches oeuvre als oneindige pluraliteit die elke 
poging tot systematisering tegenwerkt, is in mijn ogen het gevolg van wat 
McHale het postmoderne 'discours of anti-totalization' noemt (1992:19).2" 
Omdat vertellen een vorm van totaliseren is, is 'vertellen' een problema
tisch 'traditioneel' genre geworden. Dit verklaart waarom het verhaal in 
Nietzsches werk wordt genegeerd, gedeconstaieerd, of, in Shapiro's geval, 
als alternatieve kritische vorm wordt voorgesteld/1 Het traditionele vertel
len, het vertellen zonder de kritische elementen die Shapiro ontwaart, het 
vertellen alsof er een causale ontwikkeling wordt doorgemaakt, past niet in 
het plaatje van Nietzsche als vernietiger van traditionele, concepten. De 
nadruk ligt op de onmogelijkheid van identiteit en betekenis. De vorm van 
Nietzsches werk moet dit bevestigen. Daarom negeren Derrida en Deleuze 
de verhalen en reduceren de critici die de verhalen erkennen, De Man en 
Shapiro, de verteller Nietzsche tot technische instantie, tot taaimachine. 

In dit proefschrift laat ik zien dat Nietzsche juist een fysieke attitude ont
wikkelt als reactie op het inzicht dat God dood is: dat hij zich verzet tegen 
de machinale productie van wetenschappers die geen karakter hebben, die 
zich niet opstellen als personage. Het inzicht in de onwaarheid leidt bij 
Nietzsche niet tot zelfdestructie maar tot het streven naar 'gezondheid'. 

Zowel via zijn vertoog als via zijn manier van vertellen maakt Nietzsche 
duidelijk dat hij een gezonde conditie nastreeft. 'Gezondheid' is de meta
foor waarmee Nietzsche het effect van de kracht tot totaliseren, het cohe
rent betekenis geven, beschrijft (zie ook Schrift 1990:177). Nietzsches 
erkenning en gebaiik van de narratieve vorm zijn ingegeven door zijn visie 
op het lichaam als emotieve veelheid die de werkelijkheid beleeft als een 
worden in ruimte en tijd. Het individu ervaart de werkelijkheid zoals een 
personage het verhaal en is genoodzaakt naar deze beleving te handelen. 
Niet het zoeken naar waarheid, maar deze fysieke ervaring zet (Nietzsche) 
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aan tot het vertellen. Zonder Nietzsches kritiek op de metafysica te willen 
ontkennen, laat ik zien dat Nietzsche het 'vertellen' verdedigt en in praktijk 
brengt met het oog op het lichaam. 

Nietzsche als verteller-met-lijf 

Via expliciete ik-verhalen over ziekte, via ik-fragmenten ingebed in een 
argumentatieve structuur of verweven met reflecties over zijn filosofie, op 
de rol van het lijden voor dit denken, door het gebaiik van fysieke 
metaforen, door emotief te vertellen over historische gebeurtenissen of 
personen, 'verpersoonlijkt' of 'karakteriseert' Nietzsche zijn filosofie zoals 
Nehamas beschrijft. Mijn narratologische close reading van Nietzsches 
verhalen bevestigt, hoewel Shapiro met betrekking tot Ecce Homo stelt dat 
dit niet mogelijk is, Nehamas' visie op Nietzsches constructieve attitude. In 
tegenstelling tot Nehamas echter die stelt dat Nietzsche zijn begrip van de 
wereld (en van de constnictie die de mens nodig heeft) baseert op het 
model dat de literatuur hem levert (1985:39), benadmk ik dat Nietzsches 
estheticisme niet literair maar fysiek, niet abstract maar zintuiglijk van aard 
is. Ik presenteer Nietzsche als verteller-met-lijf om te benadrukken dat het 
(esthetische) handelen zijn oorsprong heeft in een fysieke constellatie en 
conditie." 

De typering vertellen-met-lijf is een verwijzing naar het concept 'Ich-mit-
Leib' van de verteltheoreticus Franz Stanzel. Stanzel stelt dat een ik-vertel-
ler aan zijn lijfelijkheid is gebonden ook als het hem tot last wordt 
(1979:124). Dit is in de context van Nietzsches filosofie, waarin het (eigen) 
lichaam een centrale rol speelt, een interessante invalshoek. Stanzel reserveert 
de term Ich-mit-Leib voor het vertellen in de eerste persoon omdat de ik-
verteller, in tegenstelling tot de auctoriële (externe, alleswetende) verteller, 
gedreven wordt door existentiële motieven. Ik gebruik de term vertellen
met-lijf voor zowel de ik- als de derdepersoonsvertelsituatie in Nietzsches 
verhalen omdat vertellen zonder lijf, onafhankelijk van fysieke waarneming 
en beleving, onmogelijk is. Hoe onzichtbaar ook, ook het vertellen in de 
derde persoon veronderstelt een visie, een waarnemend lichaam ofwel wil-
tot-macht, dat richting geeft aan het vertellen.-3 

Vanuit dit concrete perspectief laat ik zien dat er in Nietzsches werk eer
der sprake is van vertellen op basis van beleving dan van machinale tekst
productie. Ik maak zichtbaar hoe Nietzsche zich manifesteert als een 
emotieve grootheid die door zijn fysieke beleving gedreven wordt, of ten-
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minste doet alsof dit zo is, een standpunt, een historische positie, in te 
nemen. Door de beschrijving van deze attitude van Nietzsche als (histo
risch) verteller en de analyse van zijn verhalen, relativeer ik de visie dat 
Nietzsches stijl en denken extreem fragmentarisch zijn. Waar Derrida, De 
Man e.a. de nadnik leggen op het aforisme, bespreek ik tekstpassages wa
rm Nietzsche zijn inzichten in verhaalvorm aanbiedt. In tegenstelling tot 
Shapiro, die Nietzsche als kritisch narratoloog voorstelt, laat ik zien dat er 
in Nietzsches werk heel wat verhalen verteld worden waarin de kritische 
elementen van Shapiro ontbreken. Talloos zijn de voorbeelden in 
Nietzsches teksten waar de lezer via een 'wir' wordt betrokken bij het ver
telde en Nietzsche de inzichten als gezamenlijke verworvenheid voorstelt. 
Ook het door Shapiro geciteerde Götzen-Dammerung, als het ware een 
ingedikte versie van Nietzsches eerdere teksten, vertoont allerlei narratieve 
kenmerken.2' Het collectieve 'wir' is ook daar geregeld aanwezig, zelfs in 
de vierde fase in het fragment dat Shapiro bespreekt.is Nietzsche zegt in 
Götzen-Dammerung ironisch dat slechts 'höflicher Weise' in de wij-vorm 
gesproken wordt ('Die "Vernunft" in der Philosophic' 5), maar dat neemt 
niet weg dat hij de collectieve noemer inzet en zo het door Shapiro ont
kende identificerende effect op de lezer uitoefent. Bovendien claimt 
Nietzsche geregeld de 'echte' of 'ware' geschiedenis te vertellen. 'Ich kehre 
zurück, ich erzahle die achte Geschichte des Christenthum' zo heet het in 
Der Antichrist (39).-'' Dit betekent niet (automatisch) dat Nietzsche 
metanarratie in de traditionele zin van het woord nastreeft. Net zo min als 
aforistisch zonder meer identiek is aan fragmentarisch, is narratief zonder 
meer synoniem met een metafysisch of transcendenteel wereldbeeld. Maar 
het betekent wel dat 'deconstructie' ofwel zelf-ondermijning niet Nietzsches 
exclusieve attitude of strategie is. 

Also sprach Zarathustra en Ecce Homo zijn de meest bekende teksten wa-
rin Nietzsche als verteller optreedt. Maar ook zowel in de aforistische tek
sten Menschliches, Allzumenschlicbes, Morgenröthe, Die fröhliche 
Wissenschaft, Jenseits von Gut unci Böse en Götzen-Dammerung als in het 
essayistische Die Geburt der Tragödie, de 'Unzeitgemasse Betrachtungen', 
Zur Genealogie der Moral en Der Antichrist wordt geregeld, zowel in de 
eerste als in de derde persoon, verteld. Naast een ik-verteller die uitweidt 
over zijn gezondheid, over zijn persoonlijke opvattingen over filosofie en 
wetenschap en over zijn persoonlijke motivatie voor het verkondigen van 
tegendraadse visies, is er geregeld een (alwetende) verteller aan het woord 
die over de westerse cultuur, over een ideale Griekse cultuur en over 
historische personages vertelt. Via de analyse van dergelijke verhalen wil ik 
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laten zien dat er naast de Nietzsche die de heersende verhalen kritisch ont
leedt, een Nietzsche opereert die narratieve tekststrategieën ontwikkelt om 
recht te doen aan zijn fysieke beleving van de werkelijkheid. Met behulp 
van noties uit de verteltheorie analyseer en interpreteer ik deze strategieën. 

De theorie van vertellen en verhalen 

In De theorie van vertellen en verhalen (1986) benadmkt Mieke Bal het 
onderscheid tussen 'vertellen' en 'zien'. Bal leert dat het van belang is om 
op tekstniveau te kijken wie het woord voert en op verhaalniveau naar het 
gezichtspunt van waaruit tegen de elementen van de geschiedenis wordt 
aangekeken. Gebeurtenissen worden namelijk altijd weergegeven vanuit 
een bepaalde visie. Afhankelijk van de waarneming van een spreker of ver
teller krijgt de lezer een bepaalde visie meegedeeld. Om antwoord te geven 
op de vraag hoe die visie is en van wie die afkomstig is, gebruikt Bal de 
term 'focalisatie'.27 Daarmee duidt ze de relatie tussen de visie en datgene 
wat 'gezien' ofwel waargenomen wordt en geeft ze de verteltheorie als het 
ware een Nietzscheaanse ofwel 'perspectivistische' wending (1986:108). 

Het standpunt van een ander kunnen we alleen weergeven voorzover 
we dat standpunt kennen en begrijpen. Dit is voor Bal aanleiding om te 
stellen dat er geen verschil is in focalisatie tussen zogenaamde ik-verhalen 
en derdepersoonsverhalen. Ook achter het vertellen in de derde persoon 
gaat in feite een ik schuil. In principe is er altijd een ik die de visie over
heerst (Bal 1986:117-118). Deze visie sluit aan bij Nietzsches 
'Perspektivismus', de opvatting dat er geen waarheid onafhankelijk van 
waarneming, onafhankelijk van een subjectief standpunt, bestaat.-8 

Nietzsches visie impliceert dat er niet verteld kan worden zonder waarne
mend ik, dat er ook in verhalen waar over een ander of het andere ver
teld wordt, in principe een verlangend ik, een wil-tot-macht, aan het woord 
is. Met behulp van Bals notie focalisatie onderzoek ik in hoeverre de visie 
van dat ik in het verhaal infiltreert en het verhaal manipuleert. Om te bena
drukken dat deze visie afkomstig is van een lichaam, noem ik de verteller 
een ik-met-lijf.29 

Bij het lezen van filosofische teksten is het gebruikelijk om de ik in de tekst 
te verstaan als de auteur. In de verteltheorie is het een gouden regel om 
onderscheid te maken tussen de historische auteur en de woordvoerder in 
de tekst. Men spreekt bij voorkeur over de verteller of vertelinstantie en de 
naam van de schrijver is taboe (Bronzwaer 1977:229). Ik gebnük desondanks 
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de eigennaam Nietzsche voor de verteller. Hoewel bepaalde filosofen 
stellen dat 'de woorden zelf een stem hebben' en dus ook het ik in een 
filosofische tekst niet zonder meer als de schrijver beschouwen (IJsseling 
1997:66), wil ik juist de gebondenheid van Nietzsches stem aan een 
lichaam benadrukken. Het reduceren of verdwijnen van de vertelpositie in 
de narratieve tekst wordt wel beschouwd als het meest markante kenmerk 
van teksten waarin gereflecteerd wordt over het feit dat het onmogelijk is 
het enig ware verhaal te vertellen (Wicht 1985). Hoewel dit bewustzijn in 
Nietzsches teksten heerst en uitgedragen wordt, is er in zijn verhalen eer
der sprake van een zich constituerend dan van een verdwijnend ik. 
Nietzsche is een 'Ich-mit-Leib', dat wil zeggen een verteller die zijn lijfe
lijkheid en zijn persoonlijke beleving in het spel brengt en zo de gebon
denheid van het denken aan het lichaam, de lijfelijke verwantschap tussen 
beleven en vertellen, benadrukt.*' Zowel door de manier van vertellen 
(door middel van grafische tekens, het gebniik van de erlebte Rede, pathe
tische uitroepen en door zijn 'discours van het lichaam'), als door wat hij 
vertelt (de herontdekking van het zelf na een crisiservaring is een terugke
rend thema), 'verpersoonlijkt' Nietzsche de vertelpositie. Daarom noem ik 
Nietzsche een verteller-met-lijf, een verteller die zijn fysieke motieven dui
delijk maakt en zich door middel van emotieve inbreng manifesteert als een 
lichaam dat ondanks het bewustzijn van de schijn 'handelt alsof', dat wil 
zeggen: zich opstelt alsof hij iemand 'is'; zich opstelt als iemand die handelt 
naar de beleving van zichzelf als 'waar'. 

De opbouw van het boek 

Wie verwacht dat ik Also sprach Zarathustra, Nietzsches literaire product 
bij uitstek, hier uitvoerig zal bespreken moet ik teleurstellen." Het is mijn 
bedoeling juist die teksten te bespreken die in de gangbare Nietzsche-kritiek 
niet algemeen als verhalend worden beschouwd. Expliciet als vertellende 
tekst komen aan de orde: Die Geburt der Tragödie (1872); de 'unzeit-
gemasse Betrachtung' Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben 
(1874); de ingebedde verhalen over uitzonderlijke personages 
('Ausnahmen') in Menschlicbes, Allzumenschliches (1878), Morgenröthe 
(1881) en Die fröhliche Wissenschaft (1882); enkele verhalen in Zur 
Genealogie der Moral (1887); Nietzsches autobiografie Ecce Homo (1888) en 
de voorwoorden op Menschlicbes, Allzumenschliches, Die fróbliche 
Wissenschaft (in 1886 toegevoegd) en Zur Genealogie der Moral (1887).3-

In hoofdstuk twee bespreek ik Die Geburt der Tragödie. Deze tekst 
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beschouw ik, net als Vom Nutzen unci Nachtheil der Historie für das Leben, 
als metatekst, dat wil zeggen als een tekst die een visie óp het vertellen 
verwoordt. Naast een demonstratie hoe verhalen de argumentatie onder
steunen, laat ik aan de hand van deze tekst zien dat Nietzsche het vertellen 
verdedigt met het oog op het lichaam. Ik benadnik Nietzsches beschrijving 
van de schijn in Die Geburt der Tragödie; zijn stelling dat de schijn door het 
lichaam wordt beleefd als een worden in niimte en tijd. 'Het worden in 
ruimte en tijd' is het typische kenmerk van de verhalende vorm en daarom 
noem ik Nietzsches visie op het fysieke bestaan de 'narratieve conditie'. In 
het tweede deel van het hoofdstuk laat ik aan de hand van fragmenten uit 
Die fröhliche Wissenschaft en Jenseits von Gut und Böse zien dat ook de 
zogenaamd late Nietzsche de narratieve conditie verwoordt. In tegenstelling 
tot de postmetafysische claim dat narratieve coherentie een literaire vorm 
is die het leven in feite vreemd is, laat ik zien dat de verhalende vorm in 
Nietzsches optiek, in het ideale geval, strookt met de ervaring van het 
lichaam. 

In hoofdstuk drie bespreek ik Vom Nutzen und Nachtheil von der 
Historie für das Leben, een tekst die veel explicieter dan Die Geburt een 
pleidooi is voor het vertellen. Ik laat zien dat Nietzsche historische verhalen 
een belangrijke functie toekent in de ontwikkeling van een gezonde per
soonlijkheid of cultuur. Maar dat hij tegelijkertijd de sterke persoonlijkheid 
als voorwaarde voor het vertellen ziet. Geschiedenis ofwel het vormen van 
het verleden in een verhaal is in Nietzsches optiek de wisselwerking tussen 
dat wat als waar beleefd wordt, tussen de fictie van het ik, en de reflectie 
op deze werkelijkheid, dat wil zeggen de gedistantieerde waarneming van 
het ik.33 Nietzsche bepleit erkenning van het historische verhaal als een 
vorm van biografie, dat wil zeggen als een vorm van persoonlijke kunst die 
in een terugblik het leven mogelijk en zichtbaar maakt. 

Na de eerste drie hoofdstukken bied ik, ter introductie op de hoofd
stukken waar de vertelpraktijk centraal staat, het Intermezzo 'Nietzsche als 
auteur' aan. Het Intermezzo wijkt af van het hoofdthema 'Nietzsche als 
verteller' maar is zeker zo belangrijk. Het stelt het beeld van Nietzsche als 
auteur die niet begrepen wil worden bij. Aan de hand van Nietzsches 
reflecties over het (eigen) lezen en schrijven laat ik zien dat en hoe 
Nietzsche het interpretatieproces voelbaar wil maken. 

Op het Intermezzo volgen vier hoofdstukken waarin Nietzsches vertel
praktijk wordt besproken. In hoofdstuk vijf analyseer ik de verhalen over 
uitzonderlijke types die Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches, 
Morgenröthe en Die fröhliche Wissenschaft vertelt. Ik laat zien hoe het 
vertellen over de unieke ander, een voorbeeld van monumentaal vertellen, 
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in feite een zich (zelf) vertellen is. Het feit dat de verhalen telkens opge
bouwd zijn rondom een mentaal crisisgegeven, dat de vertelde gebeurte
nissen psychologisch en fysiek gemotiveerd worden, interpreteer ik als 
bevestiging van Nietzsches erkenning van de mogelijkheid van een 
substantiële ervaring. In tegenstelling tot Shapiro, die stelt dat Nietzsche 
geen voorkeur heeft voor een bepaald narratief model, constateer ik dat 
Nietzsches verhalen een duidelijk grondpatroon hebben. Net als de grote 
geschiedenis in Die Geburt der Tragödie en Vom Nutzen und Nachtheil der 
Historie für das Leben, structureert Nietzsche de kleine verhalen als 'crisis-
verhaal', dat wil zeggen als een ontwikkeling naar een crisis die de weg 
naar de eigen verlossing blijkt. 

In hoofdstuk zes bespreek ik verhalende fragmenten uit Zur Genealogie 
der Moral. Zowel in de geschiedenis van de mensheid, als in zijn verhalen 
over de priester en historische personages als Schopenhauer en Wagner, 
vertelt Nietzsche in feite de(zelfde) geschiedenis van de onderdnikking 
ofwel de rol van het lichaam als in zijn eerdere crisisverhalen. Aandacht 
voor Nietzsches typische vocabulaire en zijn discours van het lichaam 
maakt niet alleen de verwantschap met eerdere verhalen, maar ook de door 
Shapiro (1990) ontkende identiteit van de woordvoerder in Zur Genealogie 
der Moral zichtbaar. 

In hoofdstuk zeven komt Nietzsche als ik-verteller aan het woord. Met 
een analyse van Ecce Homo ondersteun ik Nehamas' visie op Nietzsches 
'worden wie je bent'. Ik laat zien dat het 'worden wie je bent' de positieve 
incorporatie betekent van alles wat men heeft beleefd: dat het zichzelf ver
tellen de gewilde productie van een coherent verhaal is. Het idee van de 
eeuwige wederkeer als psychologische formule dient in Ecce Homo als 
actief vertelprincipe. 

In hoofdstuk acht ondersteun ik het beeld van Nietzsche als coherente 
ik-verteller met een lezing van de voorwoorden op Menschliches, 
Allzumenscbliches, Die fröhlicbe Wissenschaft en Morgenröthe als ik-ver-
haal. In een terugblik op zijn werk, als (her)lezer van zijn teksten, toont 
Nietzsche zich de vervolmaker van zijn eigen rondgang. Hij beschouwt zijn 
werk achteraf als een noodzakelijke ontwikkeling en stelt dat het schrijven 
zijn 'handelen alsof' is: dat zijn teksten de uitdrukking van de esthetische 
act van zijn lichaam zijn. Door te vertellen over 'crisis' als voorwaarde voor 
deze attitude en over 'gezondheid' als het resultaat, eigent hij zich het alsof 
met temgwerkende kracht toe als fysieke realiteit. 

In een 'Tot slot' concludeer ik dat Nietzsches fysieke vertelstrategie, het 
vertellen alsof het gepresenteerde aan den lijve ondervonden is, recht doet 
aan Nietzsches visie op het leven als narratieve conditie. Zijn filosofie van 

29 



Nietzsche ak verteller Hoofdstuk 1 

het 'als ob', de visie op het individu als fysieke grootheid die leeft van de 
illusie, leidt naar een vorm van handelen, het vertellen-alsof, die het 
lichaam bevestigt. Voor de filosoof betekent dit dat hij bereid is verant
woordelijkheid te nemen voor de uitvergroting van persoonlijke inzichten 
tot verhalen of zo men wil ficties, die het leven dienen. Waarheid is voor 
Nietzsche 'geleefde werkelijkheid' en in het ideale geval getuigt de vorm, 
de manier waarop een perspectief wordt gepresenteerd, van zijn fysieke 
oorsprong. Niet enkel om zo de enig mogelijke autoriteit te claimen, maar 
vooral om dat wat gepresenteerd wordt sociaal te positioneren: om te laten 
zien vanuit welke positie gesproken wordt. 

Alle hoofdstukken samen vormen een beeld van Nietzsche die als ver
teller getuigt van een menselijke, al te menselijke ofwel lichamelijke positie. 
Dit beeld relativeert de visie op Nietzsche als 'arche-debunker' (De Man 
1979) of 'tekstmachine' (Shapiro 1989). Naast een Nietzsche die zich en de 
werkelijkheid elke betekenis ontzegt, zet ik Nietzsche als een verteller-met
lijf die zich door middel van het vertellen identiteit toe-eigent en de lezer 
eenzelfde ervaring voorspiegelt. Uiteraard is ook dit beeld van Nietzsche 
een constructie. Nietzsches stelling dat niemand meer uit zijn werk kan 
lezen dan hij er vanuit zijn persoonlijke ervaring inlegt, geldt ook voor het 
beeld van Nietzsche als verteller. 
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2 De (her)geboorte van de tragedie ofwel het 
verhaal als verlossing 

Hinter deinen Gedanken und Gefühlen, mein Bruder, steht ein 
machtiger Gebieter, ein unbekannter Weiser - der heisst Selbst. In dei-
nem Leibe ivohnt er, dein Leib ist er. (Also sprach Zarathustra 'Von 
den Veracbtern des Leibes') 

Wanneer Friedrich Nietzsche in 1872 Die Geburt der Tragödie laat verschij
nen, blijft het in eerste instantie pijnlijk stil. Zijn collega's op de universiteit 
van Basel hadden nieuwsgierig uitgekeken naar de publicatie van de jonge 
professor die al was benoemd voordat hij een dissertatie afleverde. Maar de 
speculatieve verhandeling over de oorsprong van de tragedie voldoet niet 
aan de verwachtingen. De steunbetuiging aan Wagner in een wetenschap
pelijke tekst wordt als onbehoorlijk ervaren. Het ontbreken van voetnoten, 
van historische verantwoording voor het begrippenpaar apollinisch en dio-
nysisch, en vooral de ongebruikelijke vorm, stilistische kunstgrepen in 
plaats van de gebruikelijke wetenschappelijke argumentatie, maken de 
publicatie in academische kring moeilijk aanvaardbaar. Wanneer de stilte 
wordt doorbroken is dit met een vijandig pamflet waarin Nietzsche 
onwetenschappelijkheid en onzorgvuldigheid wordt verweten (zie Magnus 
and Higgins 1996). Hoewel Nietzsche zich teleurgesteld toont, zich verdedigt 
bij zijn leermeester Ritschl en zijn vriend Rohde aanmoedigt een tegenre
actie te publiceren, begrijpt hij waarschijnlijk maar al te goed waar de reactie 
vandaan komt. Met Die Geburt der Tragödie levert hij een soort hybride 
tekst tussen wetenschap en literatuur, een beeldend essay dat via de 
Griekse geschiedenis een persoonlijke visie op de moderne cultuur en de 
psychologie van het menselijk bestaan verwoordt (zie ook Silk and Stern 
1981). Deze visie loopt vooruit op de later expliciet verkondigde opvatting 
dat de mens zijn eigen werkelijkheid schept en kondigt eigenlijk al de 
breuk met de traditionele wetenschap aan.' 

In dit hoofdstuk bespreek ik de visie op de menselijke conditie zoals 
die in Die Geburt der Tragödie verwoord wordt. Ik laat zien dat Nietzsches 
visie een narratieve positie impliceert. Nietzsche stelt dat de mens is 
genoodzaakt de schijn als een worden in aiimte en tijd te beleven, dus dat 
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de mens het bestaan narratief percipieert. Deze stelling breng ik in verband 
met zijn verdediging van het apollinische als noodzakelijk visioen van het 
bestaan. En met Nietzsches discours over het lichaam in latere teksten. 

Aan de hand van Nietzsches reflecties over de noodzaak van de droom 
en de door hem gehanteerde vertelstrategie, laat ik zien hoe de narratieve 
conditie door de verkondiger van deze waarheid in praktijk wordt 
gebracht. In het eerste deel van dit hoofdstuk bespreek ik Nietzsches 
vertelstrategie en laat ik zien dat de beeldende manier van vertellen en 
betogen wordt ingezet om de lezer fysiek te prikkelen. Deze 'lijfelijke' 
benadering is Nietzsches reactie op de socratische verheffing van de rede. 
Niet het verstand maar de intuïtie ofwel het lijf van de lezer wordt aange
sproken om hem de noodzaak van de hergeboorte van de tragedie te laten 
beleven. 

De (her)geboorte van de tragedie 

In Die Geburt der Tragödie vertelt Nietzsche aan de hand van beelden uit 
de Griekse oudheid over de oorspronkelijke kunstdriften van de mens. 
Apollo, de god van de beeldende kracht, van de droom, illustreert volgens 
hem het apollinische verlangen de werkelijkheid te beleven als individu. 
Het apollinische is de ordenende, beeldende kracht die de chaos leefbaar 
maakt. Dionysos, de god van de roes, leidt naar de muziek, naar de col
lectieve oerervaring. Het dionysische werkt de illusie van een zinvol 
bestaan tegen en staat voor de chaos. Het is het veranderlijke, het niet-vatbare, 
het muzikale. Gezamenlijk vormen de twee krachten de gelijktijdig werk
zame driften van de mens. De oorspronkelijke Griekse tragedie verbeeldde 
volgens Nietzsche de gelijktijdigheid van de kunstdriften en daarmee hun 
betekenis voor het leven. Deze vorm van tragedie is volgens Nietzsche ver
stoord door de socratische houding: de eenzijdige aandacht voor de logi
ca. Het primaat van de ratio heeft de muziek verdreven en daarmee het 
wezen van de tragedie, ofwel de oorspronkelijke bestaansvorm, aangetast. 
Deze ontwikkeling beschrijft Nietzsche als crisis van de westerse cultuur. 
De crisisgeschiedenis die hij op individueel niveau in het latere werk tel
kens weer herhaalt, presenteert hij hier als cultuur-historisch gegeven. In 
de muziek van Wagner zegt hij de mogelijkheid te beluisteren de crisis te 
overwinnen en de hergeboorte van de tragedie mogelijk te maken. Hij 
voert Wagner op als culturele held die het tij kan keren en de hergeboorte 
van de tragedie, en dus de beleving van de tragische bestaansvorm, 
opnieuw mogelijk maakt. Om de lezer deze persoonlijke (Wagner-) ervaring 
over te brengen, leidt Nietzsche hem rond in een tekst vol levendige beelden. 

32 



Hoofdstuk 2 De (hergeboorte van de tragedie ofwel bet verbaal ah verlossing 

De Griekse (ik-)ervaring 

Nietzsche presenteert zich in Die Geburt der Tragödie in eerste instantie als 
argumentatief woordvoerder die de lezer aanspreekt door middel van 'wir': 

Wir werden viel für die esthetische Wissenschaft gewonnen haben, wenn wir nicht nur 

zur logischen Einsicht, sondern zur unmittelbaren Sicherheit der Anschauung gekommen 

sind, dass die Fortentwicklung der Kunst an die Duplicitat des Apollinischen und des 

Dionysischen gebunden ist (...) (25). 

Met deze openingszin plaatst Nietzsche zijn verhandeling in de esthetische 
wetenschap. Maar hij geeft tegelijkertijd aan dat niet argumentatieve bewijs
voering maar 'Sicherheit der Anschauung' zijn doel is. Nietzsche wil niet 
enkel overtuigen maar ook laten 'zien'. Daarom stelt hij zich op alsof hij 
een gezelschap rondleidt, alsof er sprake is van een gezamenlijke tocht 
door de wereld waarover hij vertelt: 'Hier gewahren wir nun zuerst die 
herrlichen olympischen Göttergestalten, die auf die Giebeln dieses 
Gebaudes stehen (...)' (34). Tijds- en plaatsbepalingen in combinatie met 
een waarnemingswerkwoord of het werkwoord 'naderen', lijken de indnik 
te moeten bewerkstelligen dat de lezer oog in oog staat met de gepresen
teerde beelden.2 De tijdsaanduidingen worden ook na de rondleiding 
voortgezet: 'Ich weiss, dass ich jetzt den theilnehmend folgenden Freund 
auf einen hochgelegen Ort einsamer Betrachtung führen muss' (147). Zo 
bouwt Nietzsche de tekst op als een noodzakelijke rondgang, als een ont
wikkeling in tijd en ruimte, die de lezer doorloopt.' 

Het retorische 'we' is in veel cultuurkritische teksten een belangrijke 
strategie die tot stand komt in oppositie met anders denken (Korsten 
1998:84). Dit geldt ook voor Die Geburt der Tragödie waar Nietzsche met 
een verondersteld gehoor samenspant tegen het socratische denken. Maar 
waar de wetenschapper het meervoud volgens Korsten meestal inzet 'to 
emphasize his aloofness or to obscure the precariousness and constructedness 
of his epistemic position' (ib.: 69), wordt de wir-vorm in Die Geburt der 
Tragödie gebatikt om de lezer te verleiden de tocht door de Griekse wereld 
als een gezamenlijke onderneming te ervaren. Nietzsche doet bovendien 
geen moeite om de eigen positie in de kennisproductie te verbergen. 
Integendeel. Via ik-reflecties getuigt hij expliciet van het feit dat de geschie
denis die hij vertelt gebaseerd is op zijn persoonlijke ervaring. Een voor
beeld hiervan is de belangrijke passage die volgt op de stelling dat 'wir' 
zelfs te midden van de droomwerkelijkheid nog licht bewust zijn van de schijn: 
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(...) wenigstens ist dies meine Erfahrung, für deren Haufigkeit, ja Normalitat, ich manches 

Zeugniss und die Aussprüche der Dichter beizubringen hatte (26). 

Als ik onderbouwt Nietzsche zijn filosofische generalisatie. Hij stelt het voor 
alsof zijn visie op het bewustzijn van de schijn berust op de persoonlijke 
beleving. In wat volgt vertaalt hij de gepresenteerde ervaring opnieuw in 
een stelling, om vervolgens weer over te schakelen naar het argumentatieve 
betoog: 'Wie sich nun der Philosoph zur Wirklichkeit des Daseins, so ver-
halt sich der künstlerisch erregbare Mensch zur Wirklichkeit des Traumes 
(...)' (27). Met de filosoof wordt Schopenhauer bedoeld die als voorbeeld 
voor de persoonlijke ervaring werd opgevoerd. De esthetisch gevoelige 
mens slaat op Nietzsche zelf, die immers berichtte over zijn persoonlijke 
verhouding tot de droom. Waar hij zich voor zijn stelling beriep op zijn per
soonlijke ervaring, als ik-verteller getuigde van de ervaring van de schijn, 
poneert hij een algemene waarheid om de persoonlijke beleving te onder
bouwen. 

Van het algemene naar het ik en van het ik naar het algemene. Dat is 
de beweging die Nietzsche in Die Geburt der Tragödie maakt. Persoonlijke 
ervaringen worden getransformeerd naar algemene waarheden over de 
esthetisch gevoelige (esthetisch te prikkelen) mens. En andersom. Waar 
Nietzsche de attitude van de ware estheticus beschrijft, beschrijft hij ook 
zichzelf: 'er sieht genau und gern zu: denn aus diesen Bildern deutet er sich 
das Leben, an diesen Vorgangen übt er sich für das Leben' (27). In de derde 
persoon vertelt Nietzsche over de esthetisch gevoelige mens die de droom 
als rolmodel gebaiikt, die zich aan de hand van de schijn 'oefent' voor het 
leven. Maar zijn personage doet dit met hetzelfde bewustzijn waarover 
Nietzsche net vertelde: 

(...) nicht ohne jene tlüchtige Empfindung des Scheins; und vielleicht erinnert sich 

Mancher, gleich mir, in den Gefahrlichkeiten und Schrecken des Traumes sich mitunter 

ermuthigend und mit Erfolg zugerufen zu haben: 'Es ist ein Traum! Ich will ihn weiter tra-

umen!'(27). 

Opnieuw herleidt Nietzsche een algemene waarheid tot een persoonlijke 
ervaring. Zijn beleving geldt als exemplarisch voor de ervaring van de kun
stenaar-filosoof en voor de mens in het algemeen. Het vertellen over de 
ander of het andere blijkt telkens een vorm van zelf-vertellen. Nietzsche 
maakt zich zo, door de verwijzingen naar zijn persoonlijke positie, kenbaar 
als verteller die ook personage is: als een woordvoerder die zijn opvatting 
dat men alleen kan kennen wat men heeft ervaren, in praktijk brengt. Hij 
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getuigt van de eerder beschreven ervaring zich te midden van de schijn
wereld bewust te zijn van de schijn. En deelt mee ondanks dit bewustzijn 
te wensen dat de schijn in stand wordt gehouden. Deze persoonlijke ervaring 
claimt hij vervolgens als grond van het bestaan in het algemeen. In de stel
ling dat 'unser innerstes Wesen, der gemeinsame Untergmnd von uns allen, 
mit tiefer Lust und freudiger Nothwendigkeit den Traum an sich erfahrt' 
vertaalt Nietzsche zijn toestand opnieuw als toestand van de wereld (27). 
De eigen beleving levert het model voor het begrip van de wereld. 

Dat wat Nietzsche zegt te ervaren, is voor hem de 'gemeinsame 
Untergmnd von uns allen'. De persoonlijke noodzaak van de voortzetting 
van de droom wordt vergemeenschappelijkt en vervolgens geprojecteerd 
op Apollo, de figuur waarin de Grieken volgens Nietzsche hun ervaring van 
de noodzaak van de droom uitdrukten. Hij voert Apollo op als het arche
type van de dromende Griek en het is duidelijk dat deze figuur vorm krijgt 
op basis van de eerder besproken persoonlijke ervaringen. Deze projecte
rende beweging maakt Nietzsche ook bij de andere personages waarover 
hij vertelt in Die Geburt der Tragödie. 

Tussen vertellen en beleven 

De persoonlijke getuigenissen vormen in Die Geburt der Tragödie het voorspel 
voor het vertellen over de Griekse wereld. 'Jetzt öffnet sich uns gleichsam 
der olympische Zauberberg und zeigt uns seine Wurzeln' (35). Het 
verhaal dat Nietzsche dan gaat vertellen, leert dat de Griek de Olympische 
droomwerkelijkheid moest scheppen om te leven met de verschrikkingen 
van de natuur. Met dit verhaal bereidt Nietzsche de lezer voor op de later 
herhaalde argumentatie over de noodzaak van de droom. 

Der Grieche kannte und empfand die Schrecken und Entsetzlichkeiten des Daseins: um 

überhaupt leben zu können, musste er vor sie liin die glanzende Traumgeburt der 

Olympischen stellen. Jenes ungeheure Misstrauen gegen die titanische Machte der Natur. 

jene über allen Erkenntnissen erbarmungslosen thronende Moira, jener Geier des grossen 

Menschenfreundes Prometheus, jenes Schreckenslos des weisen Oedipus, jener 

Geschlechtsfluch der Atriden, der Orest zum Muttermorde zwingt, kurz jene ganze 

Philosophic des Waldgottes. sammt ihren mythischen Exempeln. an der die schwermü-

thigen Etrurier zu Grimde gegangen sind - wurde von den Griechen durch jene künstle-

rische Mittelwelt der Olympiër fortwahrend von Neuem überwunden. jedenfalls verhüllt 

und dem Anblick entzogen (35). 
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Als externe verteller bericht Nietzsche in de derde persoon over de 
werkelijkheidservaring van de Grieken. De waarneming wordt via 'kannte 
und empfand' aan hen toegeschreven. Dit wekt de indnik alsof de geschie
denis vanuit het bewustzijn van de Grieken (vanuit een ervaring) verteld 
wordt. Door deze empathische manier van vertellen (de dramatische 
opsomming geeft het vertelde een pathetische lading), krijgen echter ook 
Nietzsches emoties een plaats in het verhaal. Het 'binnen' waarover gerap
porteerd wordt, lijkt niet (enkel) dat van de Grieken te zijn. De modale 
bepalingen 'ungeheuere' en 'erbarmungslosen' versterken de pathetische 
lading en zo maakt Nietzsche zich zichtbaar of tenminste voelbaar als getui
gende acteur. De Griek focaliseert maar op een manier die de verteller als 
verwante ziel laat kennen. 'Urn leben zu können, mussten die Griechen 
diese Götter, aus tiefster Nöthigung schaffen', zo luidt dan ook de argu
mentatieve bevestiging van het vertelde. Zoals de argumentatie overging in 
het vertellen, gaat het vertellen over in instemmend verklaren. 

Waar ingehaakt wordt op de opsomming, waar de onvermijdelijkheid 
van het lot van Prometheus en Oedipus ter sprake komt, wordt opnieuw 
de waarneming van de Griek weergegeven. 

'Titanenhaft' und 'barbarisclï dünkte dem apollinischen Griechen auch die Wirkung, die 

das Dionysische erregte: ohne dabei sich verhehlen zu können. dass er selbst doch 

zugleich auch innerlich mit jenen gestürzten Titanen und Heroen verwandt sei. Ja, er musste 

noch mehr empfinden: sein ganzes Dasein mit aller Schönheit und Massigung ruhte auf 

einem verhüllten Untergrunde des Leidens und der Erkenntniss, der ihm wieder durch 

jenes Dionysische aufgedeckt wurde. Und siehe! Apollo konnte nicht ohne Dionysos 

leben! Das Titanische' und das 'Barbarische' war zuletzt eine eben solche Nothwendigkeit 

wie das Apollinische! (40). 

Ook hier rapporteert Nietzsche als externe verteller over de Griekse bele
ving. Hij maakt in principe geen deel uit van het verhaal. De waarne
mingswerkwoorden 'dünkte', 'sich verhehlen' en 'empfinden' leggen de 
focalisatie bij de Grieken. Maar door de interjectie 'ja', typisch voor een 
mondelinge presentatie, toont hij opnieuw zijn betrokkenheid. Ook via het 
triomfantelijke 'Und siehe!' infiltreert Nietzsches emotie in het verhaal. Door 
zijn manier van spreken, door het uiten van gevoelens op verhaalniveau, 
gaat het verhaal indirect ook over degene die vertelt. Hoewel hij de foca
lisatie aan het personage toeschrijft ('der ihm aufgedeckt wurde'), maakt de 
verteller Nietzsche zijn deel aan de visie die gepresenteerd wordt, merk
baar. Hij manifesteert zich als wat Mieke Bal een virtuele (mogelijke, nog 
niet gerealiseerde) acteur noemt (1986:135). Ook via de laatste consta-
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teringen, die nog binnen de waarneming van het personage worden gepre
senteerd, maar niet expliciet aan de Griek worden toegeschreven, gebeurt 
dit. Elke declaratieve attributie ontbreekt, er wordt niet gezegd 'zo dacht de 
Griek' en er staan ook geen aanhalingstekens. Hierdoor zijn de laatste twee 
zinnen, net als het 'Und siehe!', formeel gezien vertellerstekst. Maar het is 
evident dat hier de mentale beleving van de Grieken wordt weergegeven. 
Wat in principe personagetekst is, wordt ingebed in de vertellerstekst. Zo 
ontstaat er vermenging van niveaus, van beleven en vertellen, en neemt de 
verteller de gestalte aan van een personage. De ervaring dat het schone 
bestaan op het lijden berust, dat zowel het dionysische als apollinische 
noodzakelijk is, lijkt ook Nietzsches ervaring. De uitroeptekens die de 
indruk van een persoonlijke of emotieve spreeksituatie versterken, geven 
uitdnikking aan de emoties van zowel personage als verteller. 

Het weergeven van onuitgesproken gedachten, gevoelens en waarne
mingen van een andere persoon dan de spreker, en zo meer te vertellen 
dan 'geweten' kan worden, is typisch voor narratieve fictie: '(...) narrative 
fiction is the only literary genre as well as the only kind of narrative, in 
which the unspoken thoughts, feelings, perception of a person other than 
the speaker can be portrayed' (Cohn 1978:7). In Transparent Minds onder
scheidt Dorrit Cohn drie mogelijkheden om in de context van derdeper
soonsvertellingen te laten zien 'how another mind thinks, another body 
feels', hoe met andere woorden het innerlijk leven kan worden weergege
ven: 'psycho-narration', het discours van de verteller over het bewustzijn 
van een karakter; 'quoted monologue', het mentale discours van een karakter 
en 'narrated monologue', het mentale discours van een personage verborgen 
in het discours van de verteller (1978:7). Van deze laatste vorm, in het Duits 
de 'erlebte Rede' en in het Nederlands 'vrije indirecte rede' genoemd, 
maakt Nietzsche in Die Geburt der Tragödie, en ook in latere teksten, vaker 
gebruik.' Hij vertelt alsof iets in een bewustzijn of innerlijk geformuleerd 
wordt, maar identificeert het niet als dusdanig. Op deze manier benadrukt 
hij de potentiële relatie tussen beleven en vertellen, tussen lichaam en stem, 
omdat het gebmik van de erlebte Rede de indnik wekt dat de waarnemingen 
onontkoombaar leiden naar conceptuele expressie (Cohn 1978:104). In 
Nietzsches tekst lijkt de waarneming van de Griek samen te vallen met, of 
als vanzelf te leiden naar, het relaas van Nietzsche. Die het geleverde beeld 
dan ook inzet als logische volgende stap: 'Und nun denken wir uns, wie in 
diese (.) Welt: denken wir uns' (40). Het verhaal moest de lezer blijkbaar 
rijp maken voor het waarnemen in de zin van Nietzsche. De lezer wordt 
geacht de geschetste beleving te delen. Door de presentatie van historische 
figuren zoals Euripides en Socrates alsof hij direct inzage heeft in hun 

37 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 2 

bewustzijn, tracht Nietzsche de lezer steeds meer op te laten gaan in deze 
wereld. 

In de geschiedenis die Nietzsche in Die Geburt der Tragödie vertelt, 
voert hij historische personages op om de (fysieke) motieven achter een 
cultuur zichtbaar te maken. Waar hij Euripides ervan beschuldigt het dio-
nysische element uit de tragedie te hebben verdreven, vertelt Nietzsche 
over de gevoelens die Euripides hiertoe aanzetten. 

Euripides fühlte sich - das ist die Lösung des eben dargestellten Riithsels - als Dichter wohl 

über die Masse, nicht aber über zwei seiner Zuschauer erhaben (...). 

Als verklaring voor de stelling dat Euripides het einde van de tragedie op 
zijn geweten heeft, vertelt Nietzsche over diens gevoelens. Euripides' 
mentale toestand moet blijkbaar de breuk met vroegere tragedieschrijvers 
verklaren. Nietzsche meldt dat Euripides zich niet verheven 'voelde' boven 
twee van zijn toeschouwers. Zo, via een persoonlijk verhaal, levert hij het 
'tieferes Verstandniss' dat het betoog volgens hem nodig heeft (79)- In de 
tegenwoordige tijd stelt Nietzsche vervolgens dat Euripides zelf, niet als 
dichter maar als kritisch denker, een van deze toeschouwers is. Om hierna 
te vertellen hoe Euripides het werk van zijn voorgangers (niet) begrijpt. 
Nietzsche stelt hem zittend in het theater voor, gebogen over het werk van 
zijn voorgangers. En vertelt dat dat wat hij de lezer al argumentatief mee
deelde, tot Euripides doordringt. Wat Euripides ervaart is het tegenstrijdige 
effect, het tegelijkertijd ont- en verhullen, van de oorspronkelijke tragedie. 

Dasselbe Zwielicht lag über dem Bau des Drama's, zumal über der Dedeutung des Chore. 

Und wie zweifelhaft blieb ihm die Lösung der ethischen Probleme! Wie fragwürdig die 

Behandlung der Mythen! Wie ungleichmassig die Vertheilung von Glück und Unglück! 

Selbst in der Sprache der alteren Tragödie war ihm vieles anstössig, mindestens rSthsel-

haft; besonders fand er zu viel Pomp für einfache Verhaltnisse, zu viel Tropen und 

Ungeheuerlichkeiten für die Schlichtheit der Charaktere. So sass er, unrühig grübelnd, im 

Theater, und er, der Zuschauer, gestand sich, dass er seine grossen Vorganger nicht verstehe. 

Opnieuw maakt Nietzsche gebniik van de erlebte Rede om een levendig 
beeld te schetsen. De opsomming 'Und wie...! Wie..! Wie...!' is onmisken
baar de weergave van Euripides' 'grübeln' en moet net als de bekentenis 
op het eind en de andere zinnen, die via 'war ihm' en 'fand er' expliciet 
aan Euripides worden toegeschreven, als personagetekst begrepen worden. 
Maar dat wordt nergens formeel aangegeven en opnieuw lijkt Nietzsche 
deel te hebben aan het drama. Door de opsommingen, grafisch versterkt 
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door de uitroeptekens, maken ook zijn emoties deel uit van het verhaal. 
Door de mentale toestand van Euripides op te nemen in het eigen discours, 
door de vermenging van beleven en vertellen, wekt Nietzsche de illusie dat 
hij (en de lezer) direct toegang hebben tot de vertelde wereld. 

Nietzsche benadaikt de gewenste betrokkenheid van de lezer door een 
beroep te doen op een gezamenlijke herinnering. Hij verwijst naar 'unsere 
eigene Befremdung dem Chore und dem tragischen Helden jener Tragödie 
gegenüber' (81). Nietzsche doet alsof de lezer al heeft doorgemaakt wat 
Euripides doormaakt. Ook zijn ideale lezer, dat wil zeggen de lezer die zich 
opstelt zoals Nietzsche beoogt, heeft geworsteld met het paradoxale wezen 
van de tragedie, 'bis wir jene Doppelheit selbst als Unsprung und Wesen 
der Griechischen Tragödie wiederfanden, als den Ausdruck zweier in 
einander gewobenen Kunsttriebe, des Apollinischen und des Dionysischeif 
(82). Nietzsche blikt terug op de tocht door de Griekse wereld en stelt het 
voor alsof de gelijktijdigheid van de kunstdriften, alsof het wezen van het 
tragische bestaan, een gezamenlijke ervaring is. Zijn lezer moet de tragedie 
begrijpen en beleven zoals Nietzsche. Om zo de ernst van het verwijt dat 
Euripides het dionysische element uit de tragedie heeft verwijderd, nog 
beter te kunnen invoelen. 

Onder andere door te vertellen dat Euripides de ratio als de grond van het 
bestaan zag, plaveide Nietzsche de weg van Euripides naar Socrates. Nu 
vertelt hij dat Socrates de tweede toeschouwer was waarboven Euripides 
zich niet kon verheffen. Ook over Socrates vertelt Nietzsche als iemand die 
gedreven wordt door zijn persoonlijke constitutie (90). Ook hij wordt 'lijfe
lijk' verbeeld, dat wil zeggen als waarneembare persoonlijkheid die handelt 
op basis van zijn gevoel. Nietzsche vertelt over Socrates' waarneming alsof 
hij diens beleving kent. 

Mit Staunen erkannte er, class alle jene Berühmtheiten selbst über ihren lieruf ohne rich-

tige und sichere Einsicht seien und denselben nur aus Instinct trieben (89). 

De kwalificatie 'nur aus Instinct' volgt uit de waarneming van Socrates. Dat 
Nietzsche hem deze woorden in de mond legt blijkt waar hij deze woor
den herhaalt in zijn betoog. Hij stelt namelijk dat de afwijzing van de 
instincten de kern van het Socratisme uitdrukt. Om vervolgens de draad 
van het verhaal weer op te pakken. 
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Von cliesem Punkte aus glaubte Sokrates das Dasein corrigieren zu mussen: er, der 

Einzelne, tritt mit der Miene der Nichtachtung und der Überlegenheit, als der Vorlaufer 

einer ganz anders gearteten Cultur, Kunst und Moral, in eine Welt hinein, deren Zipfel mit 

Ehrfurcht zu erhaschen wir uns zum grössten Glücke rechnen würden (89-90). 

Uit de laatste zin spreekt Nietzsches enorme bewondering voor de Griekse 
wereld. Socrates bejegent deze wereld met de omgekeerde houding. In de 
eerste helft van de eerste zin van het citaat vertelt Nietzsche over de attitude 
van Socrates. Achter de dubbele punt vermengt hij het vertellen met het 
wir-betoog: in dezelfde zin waar hij in de verleden tijd de gezichtsuitdruk
king van Socrates schilden, en Nietzsche dus nog 'lijfelijk' verbeeldt, is 
sprake van een collectief 'wir' dat in de tegenwoordige tijd commentaar 
levert. De vertelling is minimaal maar wordt geacht in combinatie met het 
betoog een afdoende beeld te leveren: 

Dies ist die ungeheuere Bedenklichkeit, die uns jedesmal, angesichts des Sokrates, ergreift 

und die uns immer und immer wieder anreizt, Sinn und Absicht dieser fragwürdigsten 

Erscheinung des Alterthums zu erkennen (90). 

Socrates kan niet op het toneel verschijnen zonder twijfel aan zijn geloof
waardigheid op te roepen. De lijfelijke confrontatie prikkelt tot afwijzing. 
Hier maakt Nietzsche nog eens expliciet wat hij met zijn presentatie beoogt. 
Het 'angesichts' verwijst naar de functie die hij aan het vertellen toekent: 
de lezer moet 'zien' wat voor type de theoretische mens is. De lijfelijke ver
beelding, Euripides als wroegende denker, Socrates als een soort 
'Monstrocitat' (90) die met een 'Cyklopenauge' de tragedie bekijkt (92), 
moet de lezer gevoelig maken om Socrates te bekijken, te beleven, vanuit 
het licht dat Nietzsche laat schijnen: 'Schauen wir jetzt, mit der Fackel dieses 
Gedankens, auf Sokrates hin...' (99). 

'Jetzt' zegt Nietzsche, dus nu hij de blik van de lezer juist heeft inge
steld, kan de volgende stap gezet worden. Het lijfelijk vertellen en de 
beeldende argumentatie moeten (het oog van) de lezer gevoelig maken 
voor de afwijzing van Socrates. Als reactie op de eenzijdige verheffing van 
de ratio spreekt Nietzsche de zintuiglijke vermogens aan. De lezer wordt 
geen voorgeschreven betekenis opgelegd maar aangesproken als iemand 
die moet beleven wat gezegd wordt. Dit verklaart Nietzsches appèl op het 
oog van de lezer. 
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Lezen als ervaring 

Op een cruciaal punt in de verhandeling, daar waar de overgang naar de 
Duitse muziek wordt gemaakt, treedt Nietzsche opnieuw als ik-verteller op. 
Hij vertelt dat Wagners theorie over het onderscheid tussen muziek en 
beeld hem ertoe aanzette het wezen van de tragedie te bestuderen. 

Nach der Erkenntniss jenes ungeheuren Gegensatzes fühlte icii eine starke Nöthigung, 

mich dem Wesen der Griechischen Tragödie und damit der tiefsten Offenbarung des hel-

lenischen Genius zu nahen: denn erst jetzt glaubte ich des Zaubers machtig zu sein, über 

die Phraseologie unserer iiblichen Aesthetik hinaus, das Urproblem der Tragedie mir leib-

haft vor die Seele stellen zu können (...) (104). 

Zoals Nietzsche het verhaal over de noodzaak van de Olympische droom
wereld inluidde door te vertellen over de persoonlijke ervaring van de no-
dzaak van de schijn, zo luidt hij de verhandeling over de muziek in door 
zijn Wagner-ervaring. Hij laat zich zo opnieuw kennen als emotieve wo
rdvoerder en empathisch verteller, als iemand die, net als de figuren wa-
rover hij vertelt, handelt uit existentiële motieven. Nietzsche stelt zich op 
alsof hij wordt gedreven door een ervaring. Hij vertelt dat Wagners muziek
theorie hem een 'Nöthigung' liet voelen, hem als het ware dwong de stu
die van de Griekse tragedie op te pakken, en dat dit hem in staat stelde 
zich het probleem 'leibhaft' voor te stellen. De lijfelijke confrontatie met de 
Grieken, het vertellen alsof hij deel uitmaakt van de Griekse wereld, alsof 
hij heeft meegemaakt wat hij vertelt, werd Nietzsche, althans zo stelt hij het 
voor, mogelijk gemaakt door de ervaring die Wagners visie bewerkstellig
de. 

De vertelde werkelijkheid, zowel die van zijn personages als die van 
Nietzsche, wordt opgevoerd als voortkomend uit een mentale of fysieke 
constellatie van een bepaald moment. Zo ondersteunen de verhalen in Die 
Geburt der Tragödie de argumentatie over de schijn van het bestaan. Voor 
zowel het begrip (het lezen) als het verkondigen (betogen of vertellen) van 
waarheid, is beleving, ofwel fysieke waarneming, blijkbaar de voorwaarde. 
Dit verklaart de stelling, in menige tekst van Nietzsche, dat enkel de lezer 
met een identieke ervaring de tekst kan 'verstaan'.' Die Geburt der 
Tragödie, dat wat deze tekst mee wil delen, moet door de lezer worden 
'beleefd'. Dat wordt niet alleen expliciet gesteld (129; 155), maar blijkt ook 
uit de opbouw van de tekst als een ontwikkeling in de tijd. 
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Het beroep op het oog van de lezer is een ander belangrijk onderdeel van 
de vertelstrategie. Dat het oog van de lezer wordt aangesproken, blijkt uit 
de typering 'der Beschauer' (35) en uit het veelvuldige gebmik van visue
le termen.6 Nietzsche zet overduidelijk een visuele (= apollinische) strate
gie in als reactie op het socratische rationalisme. Waar hij in een terugblik 
de lezer expliciet op de 'Sehkraft seiner Augen' aanspreekt, bevestigt hij 
deze kunstgreep (140). Een verklaring voor deze benadering levert Die 
fröhliche Wissenschaft, waarin Nietzsche stelt dat het zien een alsof-
beleving, dat wil zeggen de illusie van een direct aanschouwen, bewerk
stelligt (FW 79; zie ook Intermezzo). Het verlangen naar het volledig zicht
bare is dat wat het individu volgens Nietzsche motiveert (esthetisch gevoe
lig maakt). Deze prikkel wil hij via het oog, via fysieke waarneming, over
brengen op de lezer. De lezer moet ooggetuige worden om zelf ziener 
ofwel verteller te worden. 

De lezer als ooggetuige is een terugkerend beeld in Nietzsches oeuvre. Zo 
wordt de lezer in Jenseits von Gut und Böse (1886) gepaaid met de opmer
king dat hij hetzelfde oog bezit: 'Wir Umgekehrte, die wir uns ein Auge' 
0 44). Net als in Die Geburt der Tragödie wordt een ideale lezer opgevoerd 
die de ervaring van de woordvoerder deelt: '- wer gleich mir-' zo heet het, 
'der hat vielleicht damit (...) sich die Augen für das umgekehrte Ideal auf-
gemacht...' 0 56).7 

Nietzsche wil zijn lezer verleiden door 'beelden' die een fysieke erva
ring bewerkstelligen. Daarom ondersteunt hij de argumentatie in Die 
Geburt der Tragödie met levendige verhalen en zijn ook de argumentatie
ve beschrijvingen 'beeldend': de 'Freude' van Beethoven beschrijft 
Nietzsche als 'ein Gemalde' (29); Rafaëls schildering 'Transfiguratie' inter
preteen hij als de verbeelding van de wederzijdse noodzakelijkheid van het 
apollinische en dionysische (39); citaten van Schopenhauer betitelt hij als 
'Schilderung' (28;47) en Schopenhauer beschrijft hij via het beeld van 
Dürers ridder (131). Ook Nietzsches beeldende betoog doet zo een beroep 
op het oog van de lezer. Niet een socratisch overtuigen maar het prikkelen 
van een fysiek zintuig moet zijn lezer naar 'de waarheid' leiden. 

Nietzsche heeft voor zijn lezers een ontwikkeling op het oog. De rondlei
ding in de Griekse wereld moet hem van toehoorder tot toeschouwer, tot 
belevend ooggetuige, maken. Om vervolgens te worden herboren als 
'esthetisch gevoelige mens'. Waar Nietzsche zichzelf als 'esthetisch gevoelige 
mens' presenteert door over zijn droomervaring te vertellen en hij zijn tekst 
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hetzelfde effect als de tragedie toeschrijft," wordt de lezer, door de ervaring 
van het paradoxale effect van de tragedie tot 'waarachtig esthetische toe
schouwer'. 

Wer dies nicht erlebt hat, gleich schauen zu mussen unci über das schauen hinaus sich zu 

selinen, wird sich schwerlich vorstellen, wie bestimmt und klar diese beide Prozesse bei 

der lietrachtung des tragischen Mythus nebeneinander bestehen und nebeneinander emp-

funden werden: wahrend die wahrhaft asthetischen Zuschauer mir bestatigen werden, 

dass unter den eigenthümlichen Wirkungen der Tragödie jenes Nebeneinander die merk-

würdigste sei (150). 

Het 'zien' en het tegelijkertijd verlangen deze positie te overstijgen, is de 
esthetische positie van de ideale lezer van Die Geburt der Tragödie. Het is 
de positie die leidt naar reflectie op het eigen bestaan. Met het vertellen 
over het tragische effect wil Nietzsche de lezer rijp maken voor een blik op 
de werkelijkheid die de eigen toekomst mogelijk maakt; voor een blik op 
het ideaal dat hem zelf drijft.9 

De manier waarop de lezer in Die Geburt der Tragödie aan de hand 
wordt genomen, de presentatie van de tekst alsof een ontwikkeling in tijd 
en ruimte wordt doorgemaakt, alsof de lezer (net als Nietzsche) ervaart wat 
beschreven wordt, spiegelt de werking die Nietzsche toeschrijft aan de 
schijn. Volgens hem is het fysieke geprikkeld zijn de basis voor het vormen 
van een visioen en wordt deze ontwikkeling bewerkstelligd door de erva
ring van de schijn. De schijn die de menselijke kunstdriften creëren, 
beschrijft hij als de sfeer die de geboorte van het subject mogelijk maakt. 

De noodzaak van het visioen 

Nietzsche vertelt over de Griekse wereld alsof zowel hij als de lezer het tra
gische bestaan aan den lijve ondervinden. Zo brengt hij in praktijk wat hij 
toeschrijft aan Apollo. 

Dies ist die wahre Kunstabsicht des Apollo: in dessen Namen wir alle jene zahllosen 

Illusionen des schonen Scheins zusammenfassen, die in jedem Augenblick das Dasein 

überhaupt lebenswerth machen und zum Erleben des nachsten Augenblicks drangen 

(155). 
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Apollo verbeeldt de schijn, de waarneembare werkelijkheid die het leven 
de moeite waard maakt en verleidt 'tot het beleven van het volgende ogen
blik'. Deze omschrijving verwijst naar Nietzsches intentie om de lezer een 
ontwikkeling te laten doormaken. Volgens Nietzsche beleeft het individu de 
schijnwereld als een worden in ruimte en tijd en zijn tekst moet verleiden 
tot deze ervaring. 'Het beleven van het volgende ogenblik' is noodzakelijk 
om personage te worden. Het apollinische verleidt, zoals Nietzsches 
vertelstijl in Die Geburt der Tragödie, de werkelijkheid te beleven als een 
persoonlijk verhaal. 

Het apollinische is de verhalende kracht die de werkelijkheid vormt 
naar de individuele beleving. Dat Nietzsche deze vorm bewondert blijkt 
niet alleen uit zijn gebruik van de verhalende vorm, maar maakt ook zijn 
beschrijving van de volmaaktheid van de Griekse dromen duidelijk. 

(...) bei der unglaublich bestimmten und sicheren plastischen Befahigung ihres Auges, 

sammt ilirer hellen und aufrichtigen Farbenlust, wird man sich nicht entbrechen können, 

zur Beschamung aller Spatergebornen, audi für ihre Traume eine logische Causalitat der 

Linien und Umrisse, Farben und Gruppen, eine ihren besten Reliefs ahnelnde Folge der 

Scenen vorauszusetzen, deren Vollkommenheit uns, wenn eine Vergleichung möglich 

ware, gewiss berechtigen würde, die traumenden Griechen als Homere und Homer als 

einen traumenden Griechen zu bezeichnen (...) (3D. 

Nietzsche beschrijft de Grieken als meesters van de plastische kunst. Hun 
dromen werden volgens hem gekenmerkt door een volkomen vorm. Hij 
benoemt deze vorm als logische causaliteit, als noodzakelijke opeenvol
ging. Causaliteit en opeenvolging zijn, zoals ook Gary Shapiro in 
Nietzschean Narratives laat zien, de typische compositieprincipes van het 
verhaal (zie Inleiding). Nietzsches waardering voor de droom kunnen we 
dan ook vertalen als waardering voor de narratieve vorm. Zijn voorstelling 
van de grote verteller uit de oudheid als een dromende Griek en de dro
mende Grieken als grote vertellers, ondersteunt deze visie. 'Droom' staat in 
Nietzsches vertoog voor de verhalende vorm die het bestaan een volkomen 
aanzien verschaft. 

Nietzsche noemt Homenis het monument voor de overwinning van de 
apollinische illusie (38). Waar hij vertelt dat Homerus zich te midden van 
de droomwereld toeroept: 'es ist ein Traum, ich will ihn weiter traumen' 
(38), wordt opnieuw duidelijk dat Nietzsche zich identificeert met deze 
positie. De woorden die hij eerder als ik-verteller uitsprak, legt hij hier in 
de mond van Homenis. 
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De erkenning van het verlangen verder te dromen is niet alleen eigen aan 
de vroege Nietzsche.1" In Die fröbliche Wissenschaft (1882) wordt in 
'Bewusstsein vom Scheine' op soortgelijke wijze de schijn als 'ervarings-
werkelijkheid' erkend." Net als in Die Geburt der Tragödie waar Nietzsche 
de apollinische schijn verdedigt omdat 'de waarheid' het handelen doodt,12 

stelt hij hier dat ook de wetenschapper zijn deel heeft en moet hebben aan 
het menselijke schouwspel: 'dass unter allen diesen Traumenden auch ich, 
der "Erkennende", meinen Tanz tanze' (FW 54). Ook de wetenschapper 
maakt deel uit van het spel van schijn en wezen. In feite is hij een cere
moniemeester die het bestaan in goede banen leidt. De inzichten die hij 
weet te leveren zijn bijdragen om 'die Dauer des Traumes aufrecht zu 
erhalteri (ib.). 

Ook Shapiro stelt dat de uitroep 'Es ist ein Traum! ich will ihn weiter 
traumen!' het bewustzijn van de onvermijdelijkheid van het verhaal uitdrukt 
(1989:27). Hij stelt dat de ware wereld door Nietzsche 'has been displaced 
by a tale. In other words (of Nietzsche's) we might say that deconstruction 
and genealogy are the reinscription of "It is a dream! I will dream on!" 
(ib.:34). Of Nietzsche inderdaad deconstructie als herschrijving van de ervaring 
van het bewustzijn van de schijn zou willen zien is maar de vraag." Want 
waar deconstructie de ondermijnende blik vereist, verwoordt Nietzsche, 
onder andere via Homerus, de noodzaak om de 'schreckliche Tiefe der 
Weltbetrachtung', het inzicht in het dionysische fundament (ofwel in de 
onwaarheid als voorwaarde voor waarheid), draaglijk te maken door 
middel van de apollinische droom- ofwel vertelkunst." Nietzsche trans
formeert zijn persoonlijke ervaring van de noodzaak van de schijn als 
universele noodzaak. 

so möchte ich doch bei allem Anschein einer Paradoxie, für jenen geheimnissvollen 

Grund unseres Wesens, dessen Erscheinung wir sind, gerade die entgegengesetzte 

Werthschatzung des Traumes behaupten. Je mehr ich namlich in der Natur jene allgewal-

tigen Kunsttriebe und in ihnen eine inbrünstige Sehnsucht zum Scliein. zum Erlöstwerden 

durch den Schein gewahr werde, um SO mehr fühle ich mich zu der metaphysischen 

Annahme gedriingt, dass das Wahrhaft-Seiende und Ur-Eine, als das ewig Leidende und 

Widerspruchsvolle, zugleich die entzückende Vision, den lustvollen Schein, zu seiner ste-

ten Erlösung braucht (38). 

De persoonlijke waarneming van de apollinisch-dionysische krachten ('je 
mehr ich... gewahr werde'), is aanleiding voor het poneren van een uni
versele waarheid over het menselijk bestaan. Hoewel Nietzsche geregeld 
de indruk wekt het dionysische boven het apollinische te waarderen -
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vandaar dat hij zegt zich bewust te zijn van de paradox - zegt hij zich 
'gedrangt' te voelen om te stellen dat het bestaan steeds weer verlost moet 
worden door het apollinische visioen; dat de kunstdriften telkens weer lei
den naar de verlossing door de esthetische ervaring. Nietzsche doet geen 
enkele moeite om te verbergen dat hij deze wijsheid ontleent aan zijn eigen 
ervaring. Het 'mich gedrangt fühlt' verwijst naar zijn existentiële motivatie 
en ook het 'allgewaltig' dat de kracht van een emotie uitdrukt, maakt de 
vertelsituatie persoonlijk. Betogen en ik-vertellen vallen hier samen. In feite 
is de stelling over de noodzaak van een verlossend visioen een persoon
lijke bekentenis. De eigen beleving van de kunstdriften, de beleving van de 
esthetische kracht van het lichaam, is voor Nietzsche aanleiding tot het for
muleren van een metavisie. Zo schept hij zich zijn eenheid met de (vertelde) 
wereld en ontpopt hij zich als verkondiger van het tragische bewustzijn 
dat het lijden (aan het inzicht in de dionysische verschrikkingen) telkens 
opnieuw moet worden verlost door een apollinisch visioen: moet worden 
verlost door een verhaal dat de beleefde werkelijkheid vormgeeft. 

Het verhaal als verlossing 

Waar Nietzsche de ervaring van de schijn omschrijft, attendeert hij indirect 
op de onvermijdelijkheid en noodzaak van het verhaal voor het individu 
als belevend lichaam. 

welchen Schein wir, völlig in ihm befangen und aus ihm bestellend, als das Wahrhaft-

Nichtseiende d.h. als ein fortwahrendes Werden in Zeit, Raum und Causalitat, mit ande

ren Worten, als empirische Realitat zu empfïnden genöthigt sind (ib.:39). 

Nietzsche beschrijft de schijn als de werkelijkheid die voelt alsof zij volgens 
de wet van oorzaak en gevolg is gestructureerd. De causale structuur is 
geen gegeven maar het lichaam (be)leeft hem als zijn empirische werke
lijkheid. Het leven bezit geen logische causaliteit maar het individu ervaart 
het alsof 'dit wel het geval is. De schijn is de droom die door de mens nood
zakelijkerwijs ervaren wordt zoals een personage het verhaal (be)leeft; als 
een causale ontwikkeling in ruimte en tijd." De schijn die uit het lijden 
verlost, het apollinische visioen, opgeroepen door het lijden, wordt geken
merkt door de verhalende vorm: de beleving van de werkelijkheid als 
verhaal is de realiteit waarin het lijden zin krijgt."' 

In de Nietzsche-receptie bestaat, zoals over bijna alle centrale thema's 
van Nietzsche, geen eenduidigheid over de betekenis van zijn uitspraken 
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over de schijn. Zo stelt Paul de Man in Allegories of Reading, een van de 
bekendste studies die deconstructie heeft opgeleverd, dat het hierboven 
besproken fragment dient 'to stress the double fantastic quality of all nar
rative realism' (1979:91). Hij citeert, of beter parafraseert, het fragment als: 

In this reality, we must view ourselves, 'as the truly nonexistent, i.e., as a constant beco

ming in time, space, and causality, or, in other words, as empirical reality' (1979:91). 

De Man vervangt 'zu empfinden genötigt sind' door 'we must view oursel
ves'. Dit is een reductie van Nietzsches woorden: de stelling over de ware 
'beleving' van het niet-zijn, over de fysieke ervaring van het bestaan, ver
wordt tot een oproep om te reflecteren op de ervaring als een vorm van 
niet-bestaan. Zoals Michael Milam in Philosophy and Literature stelt, 'tends 
[deconstruction] to do away with cultural and historical perspective' 
(1992:126). Hier zien we een voorbeeld hoe De Man dit bewerkstelligt. 
Door Nietzsches nadruk op de fysieke beleving te omzeilen, door de licha
melijke dimensie weg te laten (door het 'empfinden' te vervangen door 'to 
view'), omzeilt hij de positie van de mens als historisch personage.17 De 
Man maakt Nietzsches visie op het bestaan ondergeschikt aan het weten, 
aan het rationele beschouwen, terwijl Nietzsche, met name in de tweede 
Unzeitgemasse Betrachtung Vom Nutzen und Nachtheit der Historie für das 
Lehen, de wetenschap onder de optiek van het leven beschouwt.18 Voor de 
deconstructionist De Man is schijn 'just the dreamlike illusion that makes 
no claim beyond that of its own beauty' (1979:98)." Voor Nietzsche is de 
schijn de werkelijkheid van het lichaam, dat wil zeggen 'das Lebende und 
Wirkende selber' ofwel dat wat effect heeft {Die fröhliche Wissenschaft 58). 

Reeds in Die Gehurt der Tragödie staat niet de vraag naar waarheid maar 
de vraag hoe het individu zich tot zijn werkelijkheid verhoudt centraal. De 
stelling dat de schijn wordt ervaren als een worden in ruimte en tijd, dat 
het individu zichzelf beleeft als een historisch personage, impliceert 
Nietzsches erkenning van de onvermijdelijkheid van wat hij later de meta
fysische 'vergissingen' noemt. Zo stelt Nietzsche in Die fröhliche 
Wissenschaft dat het intellect eeuwenlang niets dan 'Irrthümer' heeft voort
gebracht maar stelt hij 'jenen uralten einverleibten Grundirrthiimem' 
tegelijkertijd voor als organische werkelijkheid (FW 'Ursprung der 
Erkenntniss' 110). In een aforisme getiteld 'Die vier Irrthümer' herhaalt 
Nietzsche: 'Der Mensen ist duren seine Irrthümer erzogen worden (...)' (FW 
115). En in Zur Genealogie der Moral zegt hij dat enkel door de werking 
van taal, '(und der in ihr versteinerten Gnindirrthümer der Vernunft)', de 
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illusie ontstaat dat alle gebeuren door een handelende, 'durch ein "Subjekt" 
wordt veroorzaakt (GdM I 13). Het bestaan is volgens Nietzsche niet 
gestructureerd volgens de wetten van oorzaak en gevolg, maar het lichaam 
voelt en handelt, zoals Nietzsche zelf als verteller, alsof dit wel het geval is. 
Het lichaam dwingt de causale illusie te scheppen om zo het individuele 
bestaan mogelijk te maken of, zoals het in Nietzsches eerste gepubliceerde 
tekst heet, te verlossen uit het lijden. In het latere werk verwoordt 
Nietzsche de noodzaak van deze verlossing via zijn discours over het 
(zieke) lichaam. 

De schijn als medicijn ofwel het genezende vertellen 

Het apollinische toont 'wie die ganze Welt der Qual nöthig ist, damit durch 
sie der Einzelne zur Erzeugung der erlösenden Vision gedrangt werde (...)' 
(GdT 39). Deze visie dat het lijden dwingt tot het vormgeven van het (zelf-) 
verlossende visioen, is een terugkerend thema in het oeuvre van Nietzsche. 
Zo stelt hij in Morgenrótbe (1881) dat elke stap in de menselijke ontwik
keling met geestelijk en fysiek lijden bevochten is (M 18) en dat ziekte en 
pijn een dermate nieuw perspectief mogelijk maken dat verderleven hoogst 
begerenswaardig lijkt (M 114). De genezing die volgt op het lijden, 
beschrijft Nietzsche hier als de terugkeer van het genot aan de schijn; als 
de terugkeer van 'die Zaubereien der Gesundheit' (ib.). 

'Gezondheid' is een van de metaforen uit Nietzsches lijfelijke discours 
die verwijzen naar de conditie van het lichaam dat zich de vorm weet te 
scheppen die het (eigen) leven mogelijk maakt. Dat deze vorm het verhaal 
is, de vorm die de illusie wekt van causaliteit en intentionaliteit, blijkt uit 
Nietzsches gelijkstelling van schijn met gezondheid zowel in Morgenrótbe 
als in andere teksten.20 Ook in het voorwoord op Diefröbliche Wissenschaft 
noemt Nietzsche het lijden een heilzame ervaring voor de denker. Ziekte 
beschrijft hij als een crisis van het zelf, als een soort zelfonderzoek, dat het 
'kijken' verfijnt. 

Man lernt nach einer derartigen Selbst-Befragung, Selbst-Versuchung, mit einem feineren 

Auge nach Allem. was überhaupt philosophiert worden ist, hinsehn; man errath besser als 

vorher die unwillkürlichen Abwege, Seitengassen, Ruhestellen, Sonnenstellen des 

Gedankens, auf die leidende Denker gerade als Leidende geführt und verführt werden, 

man weiss nunmehr, wohin unbewusst der kranke Leib und sein Bedürfniss den Geist 

driingt, stösst, lockt - nach Sonnen, Stille, Milde, Geduld, Arznei. Labsal in irgend einem 

Sinne (Vorrede 2). 
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Nietzsche brengt de conditie waarnaar het lichaam verlangt, gezondheid, in 
verband met de erkenning van de illusie waarin het lichaam gedijt: met de 
verlossing die hij in Die Geburt der Tragödie op het oog heeft wanneer hij 
stelt dat het lijden in apollinisch perspectief zin krijgt. Het lijden (de 
beleving van de strijd tussen het dionysische en apollinische) is de nood
zakelijke prikkel die het lichaam motiveert de eigen genezing ter hand te 
nemen, dat wil zeggen verkondiger ofwel verteller van een nieuw 
perspectief te worden. De schone schijn ofwel de krachten van het lichaam, 
de erkenning van de condities die het lichaam (zon, stilte, warmte) nodig 
heeft, maakt de geboorte ofwel constructie van het subject mogelijk.21 Dat 
is precies de opdracht die in Die Geburt der Tragödie aan de kunst wordt 
toegedicht: 'das Auge vom Bliek in's Grausen der Nacht zu erlösen und das 
Subject durch den heilenden Balsam des Scheins aus dem Krampfe der 
Willensregungen zu retten' (126). Het beeld dat 'dem Krampfe der 
Willensregungen' oproept doet denken aan het lichaam dat, zoals in 
Morgenröthe en Die fröhliche Wissenschaft, lijdt aan het verlangen te 
willen. Al in Die Geburt der Tragödie zegt Nietzsche dat 'kunst' de verlos
sing biedt. Waar hij de Hamletleer in een dramatische schets toelicht heet 
het: 'Jetzt verfangt kein Trost mehr, die Sehnsucht geht über eine Welt nach 
dem Tode (...). Hier, in der höchsten Gefahr des Willens, naht sich, als 
rettende, heilkundige Zauberin, die Kunst; sie allein vermag jene 
Ekelgedanken über das Entsetzliche oder Absurde das Daseins in 
Vorstellungen umzubiegen, mit denen sich leben lasst' (57). 

'Kunst' ofwel de gezonde schijn biedt genezing, dat wil zeggen de kracht 
zich vorm te geven naar het eigen verlangen. Deze redenering vinden we 
terug in Die fröhliche Wissenschaft. Hier zegt Nietzsche dat zonder kunst 
'die Einsicht in den Wahn und Irrthum als in eine Bedingung des 
erkennenden und empfindenden Daseins' ondraaglijk zou zijn (FW 107). In 
feite herhaalt hij het vroege thema van de noodzaak van het 'dromen'. Het 
bewustzijn van het dionysische (Wahn und Irrthum) als voorwaarde voor 
het zijn, is enkel leefbaar door de esthetische werking, het gelijktijdige 
apollinische. Kunst ofwel het 'esthetische' staat bij Nietzsche voor het vorm
geven van de ervaring, voor het creëren van een gezonde conditie. 

De 'vergissingen', de principes van causaliteit en intentionaliteit die het 
verhaal structureren, zijn volgens Nietzsche een noodzakelijke voorwaarde 
voor het gezonde bestaan. Net als in Die Geburt der Tragödie verwoordt hij 
ook in andere teksten dat het leven en weten afhankelijk zijn van de schijn, 
afhankelijk zijn van 'kunst'. Dat kunst hier een bredere betekenis heeft dan 
artistieke productie, blijkt waar Nietzsche kunst de noodzakelijke 'tegen-
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macht' noemt en beschrijft als 'de goede wil tot schijn' (FW 107).n Net als 
in de eerder besproken fragmenten legt hij verband tussen het esthetische 
handelen en de schijn (ofwel de gezondheid) waarnaar het lichaam ver
langt. 'Schijn', 'gezondheid' en 'kunst' zijn de noemers die Nietzsche 
gebruikt om te verwijzen naar de ervaringswerkelijkheid. Hij erkent de 
fysieke ofwel narratieve positie van het individu als empirisch gegeven. In 
Die Geburt der Tragödie noemt Nietzsche het lichaam impliciet in zijn 
beschrijving van de schijn en de kunstdriften. In Die fröhliche Wissenschaft 
worden de lichamelijke verwijzingen expliciet door, net als reeds in Vom 
Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben, over 'gezondheid' te 
spreken als de conditie waarnaar het fysieke bestaan verlangt. Bovendien 
benadnikt Nietzsche hier, net als in Die Geburt der Tragödie, de rol van 'het 
oog' ofwel de zintuiglijke waarneming in het proces van betekenisgeving: 
'wir verwehren es unserm Auge nicht immer, auszurunden, zu Ende zu 
dichten', zo stelt hij (FW 107). De fysieke waarneming is in Nietzsches 
optiek het gegeven dat leidt tot het vertalen van de ervaring in een geheel. 
Volgens Nietzsche wordt via de zintuigen het esthetische vermogen ofwel 
de kunstdrift van het lichaam geprikkeld om van de wereld en zichzelf een 
afgeronde eenheid te maken. 

Als asthetisches Phanomen 1st uns das Dasein immer noch ertriiglich, und durch die Kunst 

ist uns Auge und Hand und vor Allem das gute Gewissen dazu gegeben, aus uns seiber 

ein solches Phanomen machen zu können. Wir mussen zeitweilig von uns ausruhen, 

dadurch, dass wir auf uns hin und hinab sehen und, aus einer künstlerischen Ferne her, 

über uns lachen oder über uns weinen (...) (FW 107). 

'Kunst' maakt het perspectief van het apollinische vertellen mogelijk. Het is 
de positie waarin de mens met distantie terugblikt op de eigen beleving. 
De esthetische positie stelt de mens in staat (zich) een draaglijke illusie te 
scheppen. Zoals Nietzsche in Die Geburt der Tragödie de beleving van deze 
illusie als eigen aan de fysieke ervaring beschrijft, en het individu dus als 
personage voorstelt, stelt hij hier expliciet dat dit personage zich door 
middel van zijn esthetische mogelijkheden kan ontpoppen als verteller. 
Deze ontwikkeling vereist een metapositie, een 'auf uns hin und hinab 
sehen', een positie boven de beleefde werkelijkheid. 'Kunst' verbeeldt in 
Nietzsches vertoog deze meta- ofwel esthetische positie die gezondheid 
bewerkstelligt. Het afstand nemen van de beleving; het bewustzijn van 
zichzelf als belevend individu; het naar jezelf kijken alsof je naar een ander 
kijkt, is voor Nietzsche, net zoals in Die Geburt der Tragödie waar hij stelt 
dat de ware toeschouwer van de tragedie 'ziet' maar tegelijkertijd verlangt 
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deze positie te overstijgen, de positie van de dromer die, bewust van de 
schijn, verder wil dromen. 'Kunst' is de bewuste positie die in staat stelt om 
verteller van het eigen verhaal te worden en zo een gewilde positie in te 
nemen. Door zichzelf als personage te beschouwen, door de esthetische 
waarneming van het ik, wordt de mens volgens Nietzsche met terugwer
kende kracht verteller van het beleefde verhaal.2' Tenminste, als hij weet te 
luisteren naar de krachten en machten in zijn lichaam. 

Het lichaam als sturende kracht 

In Morgenröthe stelt Nietzsche dat het individu dat zijn innerlijke of fysie
ke verlangen negeen, ziek wordt. 

Ein Denker kann sich Jahre lang zwingen, wider den Strich zu denken: ich meine, nicht 

den Gedanken zu folgen, die sich ihm von Innen her anbieten, sondern denen, zu wel

enen ein Amt, eine vorgeschriebene Zeiteintheilung, eine willkürliche An von Fleiss ihn 

zu verpflichten scheinen. Endlich aber wird er krank (...) (M 500). 

Dit fragment, dat het midden houdt tussen betogen en vertellen, tussen het 
poneren van een stelling en het venellen over een denker, laat opnieuw 
zien dat de mens in Nietzsches optiek meer is dan een talig gegeven. Hij 
veronderstelt een fysiek innerlijk en stelt dat ontkenning van dit innerlijk, 
de ontkenning van het bestaan betekent; dat het lichaam zich hiertegen 
verzet en door 'ziek' te worden uiteindelijk alsnog zijn rol afdwingt. 

Wie zijn lichaam negeert, wie niet luistert naar zijn innerlijke stem, 
wordt ziek. Uiteindelijk dwingt het lichaam 'het verlossende visioen', dat 
wil zeggen het verhaal dat het lichaam past, af. Niet enkel de taal maar de 
primaire ervaring van het lichaam voert volgens Nietzsche naar de eigen 
realiteit, dat wil zeggen naar de kunst ofwel de schijn die het lichaam 
dient.2' 

Dat het lichaam een centrale rol speelt in Nietzsches denken blijkt niet 
alleen thematisch maar ook uit het herhaalde gebniik van 'fysieke' beelden. 
Zo vergelijkt hij de geest in een hierna te bespreken fragment met een 
maag die afhankelijk van zijn 'Verdauungskraft' het apollinische verdedi
gingsmechanisme in werking zet (Jenseits von Gut unci Böse 230). Volgens 
Nietzsche is filosofie een kwestie van 'Auslegung des Leibes', de vertaling 
van een fysieke toestand {Die fröhliche Wissenschaft Vorrede 2,3). Zijn 
beeld van de geest als maag herinnert hieraan.2S De persoonlijke ervaring, 
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de lichamelijke waarneming, is in principe de enige grond voor 'waarheid'. 
Deze visie verwoordt Nietzsche keer op keer in DiefröhlicheWissenschaft. 
Zo verklaart hij het bestaan van unieke individuen uit 'einer 
Absonderlichkeit ihrer Lebensweise, Ernahrung, Verdauung... kurz in der 
Physis' ('Veranderter Geschmack' FW 39). Om te benadrukken dat niet de 
ratio maar de passie van het lichaam het leven leidt, stelt Nietzsche het 
bestaan voor als afhankelijk van de spijsvertering. Niet een verheven geest, 
maar de meest basale behoeften bepalen iemands richting. Types met een 
eigen stijl hebben volgens Nietzsche de moed 'sich zu ihrer Physis zu 
bekennen und deren Forderungen noch in ihren feinsten Töne Gehör zu 
schenken: ihre asthetischen und moralischen Urtheile sind solche "feinste 
Töne" der Physis' (ib.). Dit beeld van een stijlvol leven bevestigt het belang 
dat Nietzsche toekent aan de fysieke ervaring. Wie 'luistert' naar zijn 
lichaam doet, zoals hij ook in het fragment in Morgenröthe stelt, recht aan 
de ervaring van het eigen bestaan. Zijn maatschappelijk oordeel is de ver
taling van zijn fysieke constitutie. 

Fictie als fysiek feit ofwel het vertellen als lichaamskunst 

Waar Nietzsche hamert op het fictieve karakter van de werkelijkheid, 
hamert hij ook op het lichaam waar krachten strijden die vorm willen krij
gen. Het lichaam wordt geleid door de wil tot schijn, de wil de ervaren 
werkelijkheid te duiden. Waar Nietzsche het lichaam in Die Geburt der 
Tragödie indirect noemt door te stellen dat de schijn als narratieve werke
lijkheid wordt ervaren (empfunden), met andere woorden dat het lichaam 
ervaart 'alsof', voert hij het lichaam in latere teksten expliciet op als oor
sprong van de wil de werkelijkheid te beheersen, als lichaam dat handelt 
alsof. De vorm van deze beheersing omschrijft Nietzsche als ten einde 
denken (zu Ende denken), te vervolmaken (auszurunden) en dromen en 
deze begrippen verwijzen naar de coherente vorm van het verhaal. Het 
'totaliseren', het voldragen van een waarheid, met andere woorden het 
vertellen, wordt in Nietzsches teksten beschreven als een Griekse, 
lichamelijke, vrouwelijke kracht.2" 

Waar Nietzsche in Die fröhliche Wissenschaft als ik-verteller meedeelt 
dat hij onderscheid heeft leren maken tussen de oorzaak van het handelen 
en het intentionele handelen (FW 360 'Zwei Arten Ursache, die man ver-
wechselt'), stelt hij opnieuw het lichaam voor als kracht die, noodgedwongen, 
achteraf, zijn eigenheid bevestigd wil zien. Het lichaam is volgens 
Nietzsche een drijvende kracht zonder stuurman maar het geeft de richting 
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aan, het 'wil' ergens heen omdat het 'moet'. Door de taal lijkt het lichaam 
gestuurd te worden door een subject, maar in feite gebeurt het omgekeerde. 
Het lichaam herbergt de wens zich subject te wanen en de werkelijkheid 
als een gewild worden te ervaren. Net als in Die Geburt der Tragödie waar 
Nietzsche stelt dat de mens niet anders kan dan de schijn als narratieve 
werkelijkheid beleven, stelt hij hier dat het lichaam zich een intentioneel 
subject waant. De mens is een fictief wezen: zijn innerlijke 'Treiben, 
Wollen, Wirken', de fysieke krachten, sturen hem alsof'hij daadwerkelijk 
een intentioneel subject is (FW 360). Maar in feite wordt hij pas achteraf, 
in een terugblik, verteller van zijn eigen verhaal. Zijn doel is een 'nacht-
ragliche Selbstverblendung der Eitelkeit' (FW 360). 

De verdichting achteraf, het retrospectief toedichten van intentie en causa
liteit, de compositie van een verhaal, is volgens Nietzsche een 'vergissing'. 
Maar deze vergissing doet recht aan het esthetische ofwel fysieke verlan
gen. Het is een productieve en noodzakelijke vergissing. Dat blijkt uit 
Nietzsches discours van het lichaam. Het lichaam herbergt de 'Irrthum alles 
Organischen', zo stelt hij al in 1878 (Menschliches, Allzumenschliches 1.18), 
het heeft de vergissingen verinnerlijkt. Diefröhliche Wissenschaft haakt in 
op dit thema van het lichaam dat handelt als personage. Fas retrospectief 
wordt het handelen een doelgericht handelen. Maar dit is niet in oppositie 
met de beleving van de schijn, met de beleving van de handelende mens 
die zich personage waant. Zijn terugblik is een zelfbevestigende act waar
in hij de verteller van zijn beleefde werkelijkheid wordt. 

Dat de kunst van het 'vertellen' onlosmakelijk verbonden is met de 
fysieke of emotieve positie, dat het lichaam onherroepelijk leidt naar het 
vertellen, bevestigt het aforisme 'Wir Künstler'. Hier betoogt Nietzsche dat 
zodra er emoties in het spel komen, het esthetische vermogen in werking 
wordt gezet. 

Es genügt, zu lieben, zu liassen, zu begehren, überhaupt zu emplïnden, - sofort komrat 

der Geist unci die Kraft des Traumes über uns, und wir steigen offenen Auges und kalt 

gegen alle Gefahr auf den gefahrlichsten Wegen empor, hinauf auf die Dacher und 

Thürme der Phantasterei ... Wir Künstler! ... Wir ... Wanderer, auf Höhen, die wir nicht als 

Höhetl sehen, sondern als unsere Ebenen, als unsere Sicherheiten! (Die fröblicbe 

Wissenschaft 59). 

Zoals hiervoor besproken verwijst 'droom' naar het apollinische vermogen, 
naar de totaliserende kracht die ook het verhaal kenmerkt. Hier legt 
Nietzsche direct verband tussen de emotieve of fysieke ervaring en dit 
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droom- ofwel vertelvermogen. Zodra er emoties in het spel komen wordt 
de dromende kracht actief. Het individu dat fysiek figureert in de werke
lijkheid, dat personage is, brengt zijn 'creatieve' krachten (zijn kunstdriften) 
in het spel en verschaft zich, door op te stijgen naar de positie van kun
stenaar, grond onder de voeten. Het 'beleven' leidt onherroepelijk naar het 
vertellen; het 'esthetische' vormgeven is in feite synoniem met het 'fysieke' 
zijn. In Jenseits von Gut und Böse (1886) vergroot Nietzsche deze visie uit. 
Hier noemt hij de onvermijdelijke wil vorm te geven aan de eigen ervaring, 
wil tot macht. 

Het lichaam als wil tot macht 

In Jenseits von Gut und Böse beschrijft Nietzsche de werkelijkheid als con
stellatie van willende lichamen. Hier verkondigt hij zijn beroemde these dat 
moraal een kwestie van wil tot macht is. 

Auch jener Körper, innerhalb dessen (...) die Einzelnen sich als gleich behandeln (...) muss 

selber, falls er ein lebendiger und nicht ein absterbender Körper ist, alles Das gegen andre 

Körper thun, wessen sich die Einzelnen in ihm gegen einander enthalten: er wird der leib-

hafte Wille zur Macht sein mussen, er wird wachsen, um sich greifen, an sich ziehn, Über-

gewicht gewinnen wollen, - nicht aus irgend einer Moralitat oder Immoralitat heraus, son-

dern weil er lebt, und weil Leben eben Wille zur Macht ist (J 259). 

Waar hij in Die Geburt der Tragódie stelt dat de natuurlijke kunstdriften leiden 
naar de schijn als de zich zelf bevestigende kracht van het lichaam (155), 
zegt Nietzsche in zijn late tekst dat het lichaam wordt gedreven door de wil 
tot macht. In beide redeneringen stelt hij het subject voor als lichaam dat 
zich als intentioneel subject 'beleeft' en herhaalt hij de stelling dat deze 
beleving de strijd impliceert om het leven zijn vorm op te leggen.27 In 
Jenseits von Gut und Böse ligt de nadruk meer op het sociale effect van de 
menselijke natuur. Omdat hij de lijfelijke wil tot macht is, zo stelt Nietzsche, 
zal de mens zijn persoonlijke waarheid willen uitvergroten. Maar het prin
cipe dat het lichaam zijn vorm op wil leggen, dat het individu genoodzaakt 
is de strijd om de (eigen) betekenis aan te gaan, is hetzelfde. Van deze positie 
zegt Nietzsche zowel in Die Geburt der Tragödie als in Die fröbliche 
Wissenschaft dat hij via het lijden wordt bereikt. In Jenseits von Gut und 
Böse noemt Nietzsche deze strijd de wil tot macht. Het vertalen van het per
soonlijke naar het algemene, het zich poneren als belevend en vertellend 
subject, de opstelling die Nietzsche als verteller kenmerkt, is volgens hem 
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inherent aan het lichaam als lijfelijke wil tot macht. Er is geen sprake van 
een zichzelf-als-niet-bestaand-beschouwen, maar van een lichamelijke 
dynamiek die onherroepelijk leidt naar de 'gewilde' positie van subject.28 

Zowel de vroege als de late Nietzsche omschrijven de menselijke conditie 
als een fysiek gegeven dat vraagt om het handelen alsof."' Dat de wil tot 
macht wordt geleid door dezelfde krachten of machten die Nietzsche in Die 
Geburt der Tragödie beschrijft, blijkt uit zijn beschrijving van de werking 
van de menselijke geest (Jenseits von Gut und Böse 230). Waar Nietzsche 
als ik-verteller zijn eerdere stelling toelicht dat de wetenschapper tegen de 
fundamente wil van de mens handelt 0 229), herinnert zijn beschrijving van 
tegenstrijdige in de menselijke geest werkzame krachten, aan de gelijktij
digheid van het apollinische en dionysische. 

De geest vereenvoudigt enerzijds het meervoudige, hij reduceert, 
vervormt en vervalst de verschijnselen tot ze onder te brengen zijn in de 
bekende categorieën. Aldus Nietzsche, die deze werking, net als de apolli
nische kracht die logische causaliteit aanbrengt een verdedigingsmechanisme 
noemt. De gelijktijdige neiging van perspectief te veranderen, het verstoren 
van de schijnbaar bekende of gekende orde, lijkt te verwijzen naar het 
dionysische, dat immers staat voor het chaotische lijden. Samen vormen de 
krachten volgens Nietzsche de wil tot schijn: 

- Diesem Willen zum Schein, zur Vereinfachung, zur Maske, zum Mantel, kurz zur 

Oberflache - denn jede Oberflache 1st ein Mantel - wirkt jene sublime Hang des 

Erkennenden entgegen. der die Dinge tief, vielfach, gründlich nimmt und nehmen will 

(J 230). 

Net als in Die Geburt der Tragödie leidt een chaotische kracht in wissel
werking met een beeldende kracht naar de schijn die de mens grond onder 
de voeten verschaft. En net als in Nietzsches vroege tekst wordt deze 
verhouding verstoord door de socratische inzet, de wil-tot-weten.3" De wil 
tot schijn is ook hier een 'bestandige Druck und Drang einer schaffenden, 
bildenden, wandelfahigen Kraft' en verbeeldt de onvermijdelijkheid van de 
conditie zoals beschreven in Die Geburt der Tragödie, Morgenrötbe en Die 
fröblicbe Wissenschaft. In Jenseits von Gut und Böse ligt de nadruk op het 
lijden dat de theoretische wil veroorzaakt maar ook hier stelt Nietzsche dat 
het lijden noodzakelijk is om het gewenste effect te bereiken." 'Wil tot 
macht' staat voor het verlangen van het lichaam zich 'waar te maken', voor 
de conditie van het (zich) belevende lichaam, het personage dat niet anders 
kan dan handelen alsof en achteraf bevestiging afdwingt.^ 
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Nietzsches discours over het lichaam leert dat hij, net als zijn belang
rijkste personage Zarathustra, binnen de grenzen van het denkbare rede
neert, dat wil zeggen binnen de realiteit van 'Leib und Leben', van 
'Menschen-Denkbares, Menschen-Sichtbares, Menschen-Fühlbares' (Also 
sprach Zarathustra 'Von der schenkenden Tugend' 2). Het lichaam staat in 
Nietzsches teksten voor de werkelijkheid waarmee de mens het moet doen. 
In Nietzsches optiek is het de oorsprong ofwel de herkomst van wat als 
waar wordt ervaren. Het 'ik' is de gevoelde fictie waartoe de ijdele zin en 
geest (die een maag is) verleiden. 

ich ' sagst du und bist stolz auf diess Wort. Aber das Grössere ist, woran du nicht glauben 

willst, - dein Leib und seine grosse Vernunft: die sagt nicht Ich, aber thut Ich. 

Aldus verwoordt Zarathustra de visie op het handelen alsof (ib.'Von den 
Verachtern des Leibes'). Zijn antwoord op de dood van God is de attitude 
van het individu dat zich bewust is van de schijn maar desondanks, of juist 
dankzij dit inzicht, zelf de vorm oplegt die het leven de moeite waard 
maakt. Het lichaam dat handelt alsof is het zelf dat met ogen en oren (de 
twee fysieke punten waarop Nietzsche de lezer geregeld aanspreekt), 'ver-
gleicht, bezwingt, erobert, zerstört. Es herrscht und ist auch des Ich's 
Beherrscher' (ib.). 

Volgens Nietzsche staat het lichaam in het leven als een personage, als 
iemand die handelt alsof hij een ik is. En dat met temgwerkende kracht, in 
een terugblik, zichzelf moet bevestigen. Geen god of gebod maar erken
ning van de 'Empfindung', van het lichaam als emotieve kracht, leidt naar 
dit vertellen; het bevestigen van de beleefde werkelijkheid als zinvol 
geheel. Het-zich-beleven als een worden in ruimte en tijd is de primaire act 
van het menselijk lichaam die onherroepelijk naar het-zich-vertellen leidt, 
naar het met temgwerkende kracht toevoegen van het doel. Het vertellen 
is de esthetische bekleding waarnaar het ijdele lichaam verlangt." Het biedt 
geen garantie op waarheid maar wel op leefbare identiteit. 

Conclusie 

Zowel inhoud als stijl van Die Geburt der Tragödie zijn minder ver verwij
derd van het latere werk dan veel critici veronderstellen. Het is zeker waar 
dat de vroege Nietzsche zich niet zo radicaal uitlaat als de late. Maar reeds 
in Die Geburt der Tragödie zoekt Nietzsche alternatieven voor de argu
mentatieve of socratische traditie en laat hij, door te vertellen alsof hij wordt 
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gedreven door existentiële motieven en ervaringen, elke distantie varen. 
Niet een socratisch overtuigen, niet de ratio, maar het beleven moet 
volgens Nietzsche naar de waarheid leiden. Dit 'zien' van de vertelde 
werkelijkheid is geen garantie voor het kennen maar voorwaarde voor het 
beleven. Waar de visuele metaforen van de traditionele epistemologie ver
wijzen naar een werkelijkheid die gekend kan worden, herinnert de analogie 
tussen weten en zien, die ook Nietzsches perspectivisme impliceert, aan de 
fysieke positie, aan de fysieke basis van subjectiviteit of individuele waar
heid.3' Dit geeft de verhalen en beelden in Die Geburt der Tragödie hun 
functie. Zowel het 'lijfelijk vertellen' als het 'beeldend betogen', het handelen 
alsof een en ander 'beleefd' of 'gezien' wordt, moet de lezer zintuiglijk 
raken omdat het lichaam de ingang is voor wat als waarheid beleefd en 
verteld wordt. 

Hoewel Nietzsche expliciet stelt dat zijn tekst in feite een 
'Gleichnissbild' is dat enkel de illusie schept alsof het de Griekse werke
lijkheid onthult, hoewel hij zich dus bewust toont van de onmogelijkheid 
van het directe aanschouwen van de waarheid, vertelt hij alsof dit wel 
mogelijk is. Zijn vertelstrategie, het appèl op het oog van de lezer, de 
opbouw van de tekst als een temporele ontwikkeling, het gebruik van de 
erlebte Rede, laat zien dat hij te werk gaat alsof hij direct inzage heeft in 
de Griekse werkelijkheid. Op deze manier belichaamt Nietzsche als vertel
ler de positie van het weten dat de waarheid niet bestaat en het handelen 
alsof dit wel het geval is; de positie van de esthetische mens die zich 
bewust is van de schijn. En vanuit deze positie verlangt een werkelijkheid 
te presenteren die verleidt tot de ervaring van een zinvol geheel. 

Nietzsches alsof-strategie spiegelt zijn in Die Geburt der Tragödie verwoorde 
visie op het bestaan. Via het beeld van de apollinisch-dionysische driften 
die leiden naar de schijn, een beeld dat hij in bijna alle latere teksten her
haalt, verwoordt Nietzsche zijn visie op de mens als potentieel verteller." 
Het discours over het lichaam in latere teksten leert dat deze narratieve 
visie, de visie op de mens als wezen dat gedreven wordt te vertellen, als 
wezen dat geprikkeld wordt te streven naar narratieve eenheid, Nietzsches 
vroege en late werk verbindt. Zijn voorstelling van het lichaam als veelheid 
leidt in het ideale geval niet naar de in postmetafysische theorieën beleden 
fragmentatie maar naar 'gezondheid', dat wil zeggen de sfeer van de schijn 
waarin het lichaam gedijt.* De esthetische ofwel narratieve interactie die de 
menselijke relatie met de werkelijkheid karakteriseert, is in Nietzsches 
optiek mogelijk en bepaald door het fysieke bestaan. Het (zich) vertellen 
ofwel het opleggen van coherentie aan de beleefde werkelijkheid, is 
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een door het lichaam afgedwongen act. Het zelf als verhaal benadrukt de 
constructieve en interpretatieve aard van het zelf. Maar door de fysieke 
referenties als basis voor deze constructie, is dit zelf tegelijkertijd een histo
risch gegeven. 

Ook Ross Poole stelt dat Nietzsche in deze zin over het lichaam spreekt: 
'It both is an interpretation, and also defines the place from which inter
pretation takes place' (1990:4). Het lichaam is de focalisator om in vertel-
theoretische termen te spreken, datgene dat waarneemt en van waaruit op 
een bepaald moment een visie gepresenteerd wordt. In deze zin waardeert 
ook de filosofe Rosi Braidotti het lichaam. In Nomadic Subjects houdt zij 
een pleidooi voor het vrouwelijk subject als 'corporal'. Zij verzet zich tegen 
de 'disembodied entities' in postmetafysische theorieën omdat deze niets 
met 'real life existence' te maken hebben. De toenadering van het denken 
tot existentiële realiteit en geleefde ervaring, het herdenken van de lichamelijke 
roots van subjectiviteit, is volgens Braidotti noodzakelijk om postmoderne 
systemen van fragmentatie en verlies van eenheid te overstijgen. 

Het herdenken van het lichamelijke fundament is precies wat Nietzsche 
met Die Geburt der Tragódie in gang zet. Zowel zijn beeld van de kunst
driften die leiden naar een leefbare schijn, als het beeld van het lichaam als 
wil-tot-macht benadrukken dat alle kennis gesitueerd is. Nietzsches alsof-
strategie heeft eenzelfde strekking als Braidotti's 'philosophy as if' waarmee 
zij het 'spreken als...' bepleit, het spreken of handelen als iets wat je niet 
in essentie maar in een bepaalde materiële positie bent (1995:15)." 
Nietzsche praktiseert deze attitude in zijn teksten als verteller-met-lijf. En 
schrijft hem, zo laat ik in het volgende hoofdstuk zien, voor aan de historicus. 
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3 Het historisch verhaal als zelfportret 

(...) wir lemen immergenauer unsselber beschreiben, indem wir die 
Dinge und ihr Nacheinander beschreiben (Die fröhliche 
Wissenschaft 'Ursache und Wirkung'). 

In de periode na Die Geburt der Tragödie neemt Nietzsche zich voor om 
dertien 'unzeitgemasse Betrachtungen' te gaan schrijven. Volgens hem is 
het namelijk noodzakelijk 'den ganzen polemisch-negativen Stoff in mir 
auszustossen' (Samtlicbe Brie/e, Band 4:210). Daarvoor reserveert hij de 
nodige ruimte. Hij denkt ongeveer vijf jaar nodig te hebben om alle polemiek 
achter zich te kunnen laten en dan een 'gutes Werk' voort te brengen. Om 
'irgend einmal "Erzieher" in einem grossen Sinne' te zijn, moet afgerekend 
worden met alles wat Nietzsche haat en wat hem kwelt (ib.:224). Dat doet 
hij in zijn on(aan)gepaste beschouwingen die volgens hem nooit 'zuiver 
literair' bekeken mogen worden, omdat ze 'alle aus der inneren Erfahrung 
heraus ans Licht gezwungeri zijn (ib.: 239; 269). 

De tweede beschouwing Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das 
Leben (1874) richt zich tegen de negentiende-eeuwse geschiedschrijvers. 
Nietzsche veroordeelt hier de hang van zijn tijdgenoten naar wetenschappelijke 
geschiedschrijving. De moderne mens sleept volgens hem een overlast aan 
weten met zich mee dat niet het leven maar enkel 'de wetenschap' dient. 
Dat Nietzsche met het oog op het leven redeneert, maakt de titel van zijn 
essay al duidelijk. Volgens hem lijdt de Duitse cultuur onder een teveel aan 
weten en heeft dit 'der merkwürdige Gegensatz eines Inneren, dem kein 
Ausseres, eines Ausseren, dem kein Inneres entspricht' bewerkstelligt (272). 
Nietzsche bestrijdt de scheiding van vorm en inhoud ten gunste van een 
'waarachtige' Bildung, dat wil zeggen een vorm van weten die het leven dient. 

Vom Nutzen is, veel directer dan Die Geburt der Tragödie, een tekst over 
de noodzaak van het vertellen. Waar Nietzsche in zijn eerste tekst impliciet 
de onvermijdelijkheid van de verhalende vorm belijdt, verdedigt hij in Vom 
Nutzen het vertellen expliciet als culturele noodzaak. In dit hoofdstuk laat 
ik zien welke functie Nietzsche aan historische verhalen toekent, welke rol 
de historicus volgens hem speelt en hoe Nietzsche dat wat hij beweert, in 
praktijk brengt. Aan de hand van Nietzsches kritiek op het (gebrek aan) 
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karakter van de traditionele geleerden en de verhalen die zij produceren, 
maak ik duidelijk dat het historische vertellen in zijn optiek (in het ideale 
geval) meer is dan een linguïstische performance.' Aan de hand van het 
voor Nietzsche typische discours van het lichaam en de verhalen die hij in 
Vom Nutzen vertelt, laat ik zien hoe Nietzsche de eis dat geschiedenis 'beleefd 
moet zijn, zelf realiseert: dat hij vanuit deze eis zichzelf realiseert. 

De kritiek op de Duitse Bildung ofwel het belang van het subject 

In Vom Nutzen vraagt Nietzsche zich af hoe 'die durch Historie gestorte 
Gesundheit eines Volkes wiederhergestellt werden' kan (275). Hij trekt ten 
strijde tegen de negentiende-eeuwse historici die de cultuur hebben 'ver
ziekt'. Net als in latere teksten werkt Nietzsche in Vom Nutzen met het 
contrast ziek-gezond om zijn visie op de cultuur te verwoorden. Niet met 
de opzet de geschiedschrijving af te schaffen maar om bewust te maken 
van het oorspronkelijke doel van historische verhalen; om de geschied
schrijving die 'wahren Bedürfnissen entspricht' (opnieuw) mogelijk te 
maken (281). 

Nietzsches beschouwing is in feite één grote aanval op de 
'Subjectlosigkeit' van de positivistische wetenschap (284). De moderne 
geschiedschrijving brengt enkel 'Geschichten' en geen 'Geschenen' voort; 
het lijkt, zegt Nietzsche, alsof men wil voorkomen dat 'durch sie die 
Persönlichkeiten "frei" werden' (281). Dit verwijt, dat men vertelt zonder 
het handelen te bevorderen, dat de verhalen geen persoonlijkeid opleveren, 
maakt duidelijk welke functie Nietzsche aan historische verhalen toekent. 
Historische verhalen moeten, net als het apollinische visioen, de 'bevrij
ding' van de persoonlijkheid, en daardoor het handelen, mogelijk maken. 
Het verhaal biedt, zoals de kunst in Die Geburt der Tragódie, de handelen
de mens 'troost'; het subject 'gebraucht die Geschichte als Mittel gegen die 
Resignation' (279)- Vanuit dit perspectief wordt de traditionele geschied
schrijving in Vom Nutzen bekritiseerd en presenteert Nietzsche de monu
mentale, de antiquarische en de kritische vorm van geschiedschrijving als 
vormen die het leven dienen. 

De monumentale geschiedschrijving houdt zich bezig met de klassieke 
en andere vroegere tijden en leert het geloof in humaniteit (259-260). Haar 
doel is het verleden 'vorbildlich und nachahmungswürdig hinzustellen' 
(ib.).2 De antiquarische geschiedschrijving streeft ernaar het verleden te 
bewaren voor volgende generaties en het gevoel 'het is goed zo' over te 
brengen (266). De kritische geschiedschrijving vernietigt de heersende 
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moraal door de leugenachtigheid (van het begrippenapparaat) waarop zij 
gefundeerd is te onthullen. De keus voor één van deze drie vormen is vol
gens Nietzsche afhankelijk van de persoonlijkheid van de historicus. 

Jede der drei Arten von Historie, die es giebt, ist nur gerade auf Einem Boden und unter 

Einem Klima in ihrem Rechte: auf jedem anderen wachst sie zum verwüstenden Unkraut 

heran. Wenn der Mensen, der Grosses schaffen will, üterhaupt die Vergangenheit braucht, 

so bemachtigt er sich ihrer vermittelst der monumentalischen Historie; wer dagenen im 

Gewohnten und Altverehrten behan-en mag, pflegt das Vergangene als antiquarischer 

Historiker; und nur der, dem eine gegenwartige Noth die Brust beklemmt und der um 

jeden Preis die Last von sich abwerfen will, hat ein Bedürfniss zur kritischen, das heisst 

richtenden und verurtheilenden Historie (264). 

Enkel degene die 'lijdt', enkel de historicus die gedreven wordt door een 
persoonlijke last, mag zich volgens Nietzsche kritisch opstellen. De kritische 
geschiedschrijving zoals hij die voor ogen heeft, is afhankelijk van de 
persoonlijke beleving. Daarom noemt hij afzwakking van de persoonlijk
heid het gevaarlijkste gevolg van het teveel aan historische zin. 

Nietzsche benadmkt dat historische verhalen van belang zijn om 
'persoonlijkheid' mogelijk te maken. Maar hij stelt tegelijkertijd dat perso-
nlijkheden verhalen moeten kunnen voortbrengen. Hij beschrijft de relatie 
tussen de mens en het verleden, tussen historicus en geschiedenis, als een 
vorm van interactie waarin de machtige historicus de geschiedenis naar zijn 
evenbeeld beleeft en vormgeeft.3 Met name zijn kritiek op de onvruchtbare 
verhalen van negentiende-eeuwse historici, maakt de noodzaak van deze 
wisselwerking duidelijk. 

De onvruchtbare benadering 

Nietzsche stelt dat al wat leeft 'nur innerhalb eines Horizontes gesund, stark 
und fruchtbar' kan worden (251). De fysieke noemers 'gezond', 'sterk' en 
'vruchtbaar' verwijzen naar de vormende functie die hij aan het historische 
verhaal toekent. Zij bewerkstelligen het contrast met de Duitse Bildung, 
met de cultuur van de 'objectieve' wetenschappers die eindeloos historisch 
waarnemen maar er niet naar handelen (271). Nietzsche bekritiseert hen als 
'Denk-,Schreib- und Redemaschinen', als machinale denkers die niet op 
hun eigen 'Empfindung' vertrouwen (282). Volgens hem ontbreekt het de 
historici aan 'Charakter und eigne Art' (283). Hij zegt dus dat het hun 
ontbreekt aan de beleving (van een innerlijk) van wat zij vertellen. De 
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moderne historici zijn geen personages. Dat is Nietzsches voornaamste 
kritiek. Door hun gebrek aan 'beleving' zijn ze niet in staat verhalen te 
produceren die de eigen groei, het eigen ik, mogelijk maken.4 

Via de metafoor 'machine' maakt Nietzsche het contrast tussen de tradi
tionele geleerden en de belevende historicus die hij op het oog heeft 
duidelijk. Een wetenschapper met 'karakter' is een personage, iemand die 
in staat is zwanger te worden van een eigen missie. Tegenover dit vruchtbare 
lichaam staat de mechanische productie van de traditionele geleerden die 
Nietzsche een 'Geschlecht von Eunuchen' noemt, zij die geen geschiedenis 
kunnen voortbrengen (332). Via het beeld van de mechanische productie 
van een onvruchtbaar lichaam verbeeldt Nietzsche in Vom Nutzen de 
'ewige Subjectlosigkeit'. Dat bepaalde critici de metafoor 'machine' van 
toepassing achten op Nietzsche is met dit gegeven in het achterhoofd op 
zijn minst opmerkelijk.5 

Het individu dat het verleden tot een lichamelijke noodzakelijkheid om 
weet te vormen, noemt Nietzsche 'machtig': 

Je starkere Wurzeln die innerste Natur eines Menschen hat, um so mehr wird er auch von 

der Vergangenheit sich aneignen oder anzwingen; und dachte man sich die machtigste 

und ungeheuerste Natur, so ware sie daran zu erkennen, dass es für sie gar keine Grenze 

des historische Sinnes geben würde, an der er überwuchernd und schadlich zu wirken 

vermochte; alles Vergangene, eigenes und fremdestes, würde sie an sich heran, in sich 

hineinziehen und gleichsam zu Blut umschaffen (251). 

De innerlijke kracht van het individu bepaalt de omgang met het verleden. 
Hoe sterker de 'innerlijkheid', hoe meer verleden verinnerlijkt kan worden. 
Aldus Nietzsche, die dus opnieuw redeneert alsof de mens een dergelijke 
innerlijkheid bezit. De kracht van het innerlijk, de grootte van het perso
nage, maakt uit in hoeverre een individu zich het verleden eigen weet te 
maken, van belang weet te maken voor de tegenwoordige tijd. Het sterke 
individu is degene die het verleden volledig transformeert naar zijn 
bestaan. Hij voedt zich met het verleden tot het zijn menselijke eigenschap 
heeft aangenomen. Dit is de vorm van macht die hem onderscheidt van de 
traditionele historicus. Het is de 'vruchtbare' omgang met het verleden die 
de geschiedenis vormt naar zijn fysieke constitutie, dat wil zeggen, vormt 
vanuit zijn esthetische beleving. 
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Geschiedschrijving, ofwel het historische verhaal, vereist niet alleen karak
ter, maar moet ook karakter voortbrengen. Deze spiraalredenering komt 
terug in Nietzsches stelling (die verderop wordt geciteerd) dat de mens tot 
mens wordt door uit het verleden geschiedenis te maken. De compositie 
waarin de mens wordt wat hij is, is het verhaal dat voortkomt uit de fysieke 
gedrevenheid. Het vertellen, ofwel het aanbrengen van leefbare structuren, 
is een kwestie van wisselwerking tussen het lichaam en dat wat als waar 
ervaren wordt. 

Het is met name de mogelijkheid van een betekenisvolle subjectieve erva
ring die Nietzsche onderscheidt van de postmetafysische, linguïstische ori
ëntatie die het subject ontkent. Tot deze conclusie komt ook Kathleen 
Higgins in haar bijdrage aan Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and 
Contra, een bundel die de vraag stelt of Nietzsches werk exemplarisch is 
voor de postmoderne conditie (1990). Dat Nietzsche veel van de problemen 
en kwesties van het postmoderne denken initieerde wordt door niemand 
ontkend. Maar de vraag of hij ook postmodern schrijft wordt zeer divers 
beantwoord. Volgens Higgins, die net als alle andere gebruikers van de 
term 'postmodernisme' uitgebreid ingaat op de definiëringskwestie, staat 
vooral het feit dat postmodernisten het subject 'oplossen' en ook zichzelf 
eerder als 'een ander' dan als ik presenteren, haaks op de persoonlijke attitude 
van Nietzsche.6 Higgins stelt dat Nietzsche in Diefröhliche Wissenschaft, net 
als in Vom Nutzen, met het oog op gezondheid zowel het onmiddellijke 
engagement als het metaverhaal propageert. 

The gay science (...) is posed as a formula for the interpretation of thinking and living -

in a full deeply personal sense - and for subordinating intellectual inquiry (and its totali

zing schemes) to this existential purpose (ib.:208). 

Nietzsche deelt met postmetafysische theoretici het inzicht dat waarheid an 
sich niet bestaat en dat de systematiek van de taal verleidt het tegendeel te 
geloven. Maar waar zij, zoals Charles E. Scott in zijn bijdrage aan Nietzsche 
as Postmodernist, het bestaan en belang van substantiële ervaring ontkennen, 
waar zij elke niet-talige referentie of intentie uitsluiten, is de correspon
dentie van binnen en buiten, tussen dat wat beleefd en verteld wordt, in 
Nietzsches optiek de legitimatie voor het handelen." 

De ideale historicus is geen machine maar een verteller die blijk geeft 
van het feit dat hij zelf personage is (geweest)." Volgens Nietzsche is het 
deze positie die de historicus geloofwaardig maakt. Zijn innerlijk is volgens 
hem de artistieke kracht die naar buiten werkt als 'objectiviteit'. Objectiviteit 
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wordt dus, zoals ook Hester IJsseling (1997) constateert, in Vom Nutzen 
niet alleen bekritiseerd als de onbetrokkenheid van de positivisten, maar 
ook gewaardeerd als de kunst van het vormgeven van binnenuit, vanuit de 
tegenwoordige tijd. Het geloof aan de eigen 'Empfindung' maakt de verta
ling van de persoonlijke beleving als het algemeen menselijke waarachtig. 
De mens beleeft de werkelijkheid volgens Nietzsche zowel 'onhistorisch' 
als 'historisch' (een gelijktijdigheid die herinnert aan het dionysische-apol-
linische in Die Geburt der Tragödié). Het 'instinct' moet uitmaken wanneer 
welke kracht overheerst. Net als in zijn eerste publicatie veronderstelt 
Nietzsche dat het basale fysieke bestaan leidt naar de illusie waarin de 
mens kan worden wat hij is. De terugblik op het worden in ruimte en tijd, 
de reflecterende blik op het verleden, is ook in Vom Nutzen de kunst die 
persoonlijkheid mogelijk maakt en als voorwaarde heeft. 

Geschiedschrijving als kunst 

Als contrast voor de onpersoonlijke geschiedschrijving bepleit Nietzsche in 
Vom Nutzen de geschiedschrijving als kunst. Als contrast voor de volgens 
hem 'castrerende' geschiedschrijving, verdedigt hij een vorm van geschied
schrijving die de instinctieve krachten in stand houdt. 

In solchen Wirkungen ist der Historie die Kunst entgegengesetzt: und nur wenn die 

Historie es ertragt, zum Kunstwerk umgebildet, also reines Kunstgebilde zu werden, kann 

sie vielleicht Instincte erhalten oder sogar wecken (296). 

Nietzsche gelooft niet in de geschiedenis als gegeven progressie. Hij ont
kent de Hegeliaanse teleologie en de.christelijke theologie. Zijn geschied
schrijving als kunst impliceert de erkenning dat het historische verhaal een 
noodzaak is voor het naar schijn verlangende lichaam: de erkenning dat het 
historische vertellen wordt geleid door de fysieke ofwel esthetische behoef
te aan afgebakende perspectieven. De historicus is de kunstenaar, dat wil 
zeggen het esthetische lichaam dat de werkelijkheid componeert naar zijn 
ervaring. 

In Metahistory The historical Imagination in Nineteenth-Century 
Europe, volgens Frank Ankersmit één van de belangrijkste geschiedfiloso
fische studies van de twintigste eeuw (1990:28), onderscheidt Hayden 
White vier mogelijke vormen van articulatie waardoor de historicus een 
verklarend effect van een specifieke soort kan bereiken. Een bepaalde 
combinatie van formele argumentatie, emplotment (het arrangeren van 
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gebeurtenissen) en ideologische argumentatie, bepaalt wat White de histo
riografische stijl noemt." Nietzsches stijl is volgens White die van een 
mythisch denker die het bewustzijn terug wil brengen naar 'its 
Metaphorical powers, its capacity to "frolic in images", to entertain the 
world as a pure phenomena' (1973:334). Volgens White maakt Nietzsche 
geschiedschrijving ondergeschikt aan een puur esthetisch concept en pro
pageert hij een vorm van geschiedschrijving die afziet van elke vorm van 
verklaring of ideologie. 

Nietzsche's purpose as a philosopher of history was to destroy the notion that the histo

rical process has to be explained or emplotted in any particular way. The very notions of 

explanation and emplotment are dissolved; they give place to the notion of historical 

representation as pure story, tabulation, myth conceived as the verbal equivalent of the 

spirit of music (ib.:371). 

In Whites visie impliceert Nietzsches geschiedschrijving als kunst de voor
keur voor tabulation' in plaats van 'emplotment', voor het verhaal als 
mythe in plaats van het verhaal als betekenisgevende constructie. Het grote 
gevaar hiervan is volgens White dat het denken is bevrijd van verantwo-
rdelijkheid, van 'anything outside the ego and will of the individual' 

(ib.:373). 
Waar White stelt dat Nietzsche de noties van 'emplotment' en verklaring 

oplost, zegt hij in feite dat Nietzsche afziet van het produceren van verhalen 
met een bepaalde betekenis: dat Nietzsche zijn morele of historische positie 
opgeeft."' Het valt uiteraard niet te ontkennen dat de geschiedschrijving als 
kunst het gevaar van willekeurigheid en onverantwoordelijkheid herbergt. 
Er is immers geen bovenpersoonlijke waarheid of macht waaraan de 
historische verhalen getoetst kunnen worden. Maar Nietzsches voorstelling 
van het lichaam als esthetische vormgever, van het historische vertellen als 
eigen aan het fysieke bestaan en zijn nadruk op de noodzaak van corres
pondentie tussen dit bestaan en de historische reflectie, impliceert dat de 
historicus niet zo vrij is als de auteur van fictie die zowel het materiaal als de 
uitkomst van het verhaal bepaalt. Het fysieke bestaan dwingt het 'emplotment' 
af dat het lichaam past. Of, om met Alan D. Schrift te spreken: 'there is no 
escape from the perspectives which our physiology imposes on us' 
(1990:146). 

Bovendien bepleit Nietzsche, juist omdat een uiterlijke toets ontbreekt, 
juist omdat geschiedschrijving geen representatie maar transfiguratie is, een 
attitude die verantwoordelijkheid impliceert. Niet elk willekeurig individu 
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kan in zijn optiek historicus zijn. In Vom Nutzen stelt hij dat enkel iemand 
die in staat is op unieke wijze personage te zijn, een 'achte Historiker' kan 
zijn: 

(...) Geschichte schreibt der Erfahrene und Überlegene. Wer nicht Einiges grosser und 

höher erlebt hat als Alle, wird auch nichts Grosses und Hohes aus der Vergangenheit zu 

deuten wissen (294). 

Niet de beleving zonder meer maar enkel de ervaring van de bijzondere 
mens stelt volgens Nietzsche in staat het bijzondere uit het verleden te dui
den. Elk mens is in zijn visie een potentieel verteller maar enkel een uniek 
personage kan wat hem betreft de rol van historicus bekleden. Niet alleen 
persoonlijkheid maar 'unieke persoonlijkheid', waarover hij zo graag ver
telt (zie hoofdstuk vijf), is voorwaarde voor geschiedschrijving. 

Waar hij de traditionele wetenschappers in Die fröhliche Wissenschaft 
verwijt dat ze uit hun belevenissen geen 'Gewissenssache der Erkenntniss' 
maken, wordt enigszins duidelijk waarin de historicus volgens Nietzsche 
uitzonderlijk moet zijn (FW 319). Hij bepleit hier een vorm van zelfonder-
vraging die moet behoeden voor al te grove ficties: 'War mein Wille gegen 
alle Betrügereien der Sinne gewendet und tapfer in seiner Abwehr des 
Phantastische?' (ib.). In tegenstelling tot de traditionele denker die zich trots 
op de borst klopt, is zelfondervraging voor de Nietzscheaanse weten
schapper (de vrije geest) een vanzelfsprekende attitude: 

Aber wir, wir Vernunft-Durstigen, wollen unseren Erlebnissen so streng in's Auge sehen, 

wie einem wissenschaftlichen Versuche, Stunde fur Stunde, Tag urn Tage! Wir selber wol

len unsere Experimente und Versuchs-Thiere sein (FW 319). 

Het is onmogelijk om het ene ware historische verhaal te vertellen. Maar 
dat wil nog niet zeggen dat elk willekeurig verhaal volgens Nietzsche als 
waarachtig historisch verhaal kan dienen. Hij verbindt de eis van unieke 
persoonlijkheid aan het historische vertellen. Wat iemand beleeft conditione-
rt wat iemand kan begrijpen en vertellen. Daarom is bijzondere beleving de 
voorwaarde. Maar ook een vorm van integriteit die voorkomt dat de ervaring 
al te vrij spel heeft. 

Elke kritische geest moet de moraal volgens Nietzsche kennen als 'seine 
persönliche Noth, Qual, Wollust, Leidenschaft' (Diefröhliche Wissenschaft (345). 
In Vom Nutzen legt hij deze eis op aan de historicus. Geschiedschrijving als 
'kunst' impliceert de historicus die het probleem dat hij aansnijdt als een 
persoonlijk dilemma ervaart. Tegenover Rankes objectiviteitsideaal dat de 
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historicus zich moet uitwissen (Ankersmit 1990:193), stelt Nietzsche de 
historicus die laat zien dat hij handelt op basis van een gevoelde opdracht. 
Deze visie leidt naar het beeld van de historicus als emotief verteller, ofwel 
als een verteller-met-lijf. De historicus moet zichtbaar worden in zijn daad 
(276). In deze zin is geschiedschrijving als kunst een pleidooi voor een per
soonlijke vorm van kennisproductie. Voor een vorm van geschiedschrijving 
die, net als een zelfportret, de fysieke verschijning zowel als voorwaarde 
als als gevolg heeft. 

In 'Filosofie, literatuur en autobiografie' verwoordt Paul van Tongeren een 
soortgelijke opvatting. Hij stelt, zeer Nietzscheaans, dat filosofie verwant is 
aan grote literatuur omdat filosofie net als literatuur 'wat wil laten zien' en 
'wat wil laten gebeuren' (1992:23). De erkenning dat de werkelijkheid 
slechts bestaat in de ervaring, leidt volgens Van Tongeren tot de erkenning 
van het feit 'dat geslaagde filosofie en literatuur het leven zelf bevatten; dat 
ze beschrijving van ervaring, ervaringswetenschap of autobiografie zijn' 
(ib.:30). Van Tongeren benadrukt dat autobiografie niet enkel betekenis aan 
het licht brengt maar die ook voortbrengt, dat transfiguratie in de zin van 
Nietzsche niet enkel het weergeven maar ook het creëren van de werkelijkheid 
impliceert." De vraag hoe dit kan plaatsvinden zonder leugenachtigheid, 
beantwoordt Van Tongeren door te wijzen op het feit dat literatuur en filosofie 
het particuliere overstijgen en ernaar streven een algemene betekenis te 
laten zien.12 

In Vom Nutzen waardeert Nietzsche de geschiedschrijving als vorm van 
vertellen die het particuliere overstijgt. Waar hij zegt dat geschiedenis 'zu 
einer Wirkung auf Leben und Handeln' moet komen (285), stelt hij dat 
historische verhalen (zo niet maatschappelijk dan toch voor het individu) 
effect moeten hebben. Waar hij zegt dat historische verhalen in het ideale 
geval 'eine ganze Welt von Tiefsinn, Macht und Schönheit ahnen (...) las
sen' (p.292), verdedigt hij de geschiedschrijving als vorm van ervaring die 
bijdraagt aan het handelen alsof het leven de moeite waard is. 

In De navel van de geschiedenis zoekt Frank Ankersmit een manier om de 
historische wetenschap te redden zonder te vervallen in ofwel het narrati-
visme van White, ofwel de fenomenologie van David Carr die (net als 
Nietzsche in Die Geburt der Tragödie) stelt dat de menselijke ervaring een 
narratieve structuur kent.'1 Waar de linguïstische visie van White stelt dat 
verhalen niet geleefd maar verteld worden, stelt de fenomenoloog Carr dat 
onze ervaring van tijd en sociaal bestaan is doordrongen van de narratieve 
vorm (1986:9). Waar de ene visie zegt dat narratieve kwaliteiten vanuit de 
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kunst op het leven overgedragen worden, stelt het andere perspectief dat 
de narratieve vorm eigen is aan het leven. De reden dat de beide partijen 
elkaar bestrijden is de vraag in hoeverre een historisch verhaal waarheid 
levert. Ankersmits antwoord is dat het historisch verhaal een voorstel is 
voor een 'zien als', een voorstel om op een bepaalde manier naar het 
verleden te kijken (1990:137). Het verhaal is in zijn benadering een 
linguïstisch hulpmiddel om het verleden op een bepaalde manier te tonen, 
zonder als zodanig een afspiegeling van het verleden te zijn: verhalen 
beschrijven niet het verleden, maar definiëren een gezichtspunt van waar
uit de werkelijkheid gezien kan worden. Daarom zegt Ankersmit dat we 
geschiedenis moeten associëren met de identiteit van een historische inter
pretatie, niet met de individualiteit van een ding. 

Terugredenerend naar Vom Nutzen kan gezegd worden dat Nietzsche 
representatie van historische waarheid weliswaar voor onmogelijk houdt, 
maar dat hij blijft experimenteren met de narratieve vorm omdat hij haar 
als ervaringswerkelijkheid erkent. De narratieve vorm is in zijn optiek een 
'vergissing' (zie hoofdstuk twee), en in deze zin verschilt Nietzsche van de 
fenomenologie van Carr, die wat men waarneemt voor waar houdt, maar 
hij erkent het narratieve als lichaamseigen kunst. Vanuit dit gegeven bepleit 
Nietzsche het leveren van historische verhalen in de zin van Ankersmit, dat 
wil zeggen als voorstellen om 'te kijken en handelen alsof'; het bekijken 
(en daardoor ervaren) van de werkelijkheid alsof het een zinvol geheel is, 
biedt volgens Nietzsche de mogelijkheid om zichzelf als handelende op te 
stellen. 

Het 'ware' historische vertellen behoeft volgens Nietzsche 'ein schaffen-
des Darüberschweben, ein liebendes Versenktsein in die empirischen Data, 
ein Weiterdichten an gegebenen Typen': hij beschrijft hier een dubbelpositie 
die lijkt op die van de esthetische toeschouwer die 'ziet' (en dus betrokken 
is) maar tegelijkertijd verlangt deze positie te overstijgen. Deze positie 
waardeert Nietzsche als de esthetische kracht van het heden van waaruit 
het verleden geduid mag worden (293-4). Dit denken over 'kracht' maakt 
deel uit van zijn discours van het lichaam. Vooral via fysieke noemers 
maakt hij bewust van de noodzaak van het historische vertellen. 

Het lichaam en de geschiedenis 

In Vom Nutzen herinnert Nietzsche geregeld aan de lichamelijke dimensie 
van het bestaan. Niet alleen via de metaforen ziek en gezond, onvruchtbaar 
en vruchtbaar die expliciet naar een fysieke conditie verwijzen, maar ook 
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via de nadaik op de 'Empfindung', op het voelende bestaan waarvan ook 
in Die Geburt der Tragödie sprake is. Zowel het individuele welzijn als de 
gezondheid van een cultuur zijn volgens Nietzsche afhankelijk van de 
kunst van het onhistorische beleven. Het leven, niet het weten, vormt vol
gens hem de legitimatie van geschiedschrijving. Deze opvatting beschrijft 
hij als de consequentie van de natuurlijke verhouding tussen mens en 
geschiedenis: 

(...) hervorgenifen durch Hunger, regulirt duren den Grad des Bedürfnisses, in Schranken 

gehalten durch die innewohnende plastische Kraft (271). 

De metaforen 'honger' en 'behoefte' verwijzen naar het lichaam. 'Honger' 
staat voor de onvermijdelijkheid van de beleving. De regulerende 'behoef
te' en de innerlijke plastische kracht staan voor de neiging deze beleving 
te transfigureren in een leefbare vorm. Via het beeld van het lichaam dat 
gevoed moet worden presenteen Nietzsche de interpretatie van het verleden, 
het historische venellen, als een fysieke behoefte. De plastische kracht is 
de dionysisch-apollinische kunstdrift; het vermogen het leven gestalte te 
geven op een manier die het besef van onvolmaaktheid reguleert. Want 'es 
war' herinnert volgens Nietzsche aan het (dionysische) feit dat het bestaan 
in wezen een nooit voltooide onvoltooidheid is. Het is 'jenes Losungswort 
mit dem Kampf, Leiden unci Überdniss an den Menschen herankommen' 
(249). Een constant besef van de onvolmaaktheid tast 'de gezondheid' aan 
en daarom moet het lichaam zich naar behoefte bedienen van 'geschied
schrijving'. Maar de moderne geschiedschrijving heeft dit doel vergeten en 
met haar overmaat aan historische zin de cultuur 'verziekt'. De esthetische 
conditie zoals in Die Geburt beschreven, de conditie waarin de mens zich 
schept wat hij nodig heeft, is aangetast. 

Aber es ist krank, dieses entfesselte Leben und muss geheilt werden. Es ist siech an vie

len Übeln und leidet nicht nur durch die Erinnerung an seine Fesseln - es leidet, was uns 

hier vornehmlich angeht. an der historischen Krankheit. Das Übermaass von Historie hat 

die plastische Kraft des Lebens angegriffen. es versteht nicht mehr, sich der Vergangenheit 

wie einer kraftigen Nahrung zu bedienen (329). 

Net als in Die Geburt der Tragödie veronderstelt Nietzsche een natuurlijke 
vormende kracht. Dat deze kracht eigen is aan het lijfelijke bestaan leert 
het beeld van de plastische kracht die het verleden als noodzakelijke 'voe
ding', de meest basale behoefte van het lichaam, tot zich neemt. Waar hij 
in Die Geburt der Tragödie vertelt dat het wezen van het bestaan werd 
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verstoord door het socratische, stelt Nietzsche hier dat de oorspronkelijke 
relatie tussen het lichaam en het bestaan is aangetast door een teveel 
aan historisch bewustzijn. In feite beschrijft Nietzsche dezelfde crisis, de 
verstoring van de oorspronkelijke krachten. Van deze crisis maakt hij de 
lezer, op eenzelfde manier als in Die Geburt, via 'einen Bliek auf unsere 
Zeit' (VNN 271) bewust. Via beeldende beschrijvingen van de moderne 
mens die 'eine ungeheuere Menge von unverdaulichen Wissensteinen mit 
sich herum (schleppt)' (272) en de 'recht objective Miene' van het valse 
historische talent (289), plaatst Nietzsche de lezer oog in oog met het onge
zonde effect van de positivistische attitude. 

Nietzsche heeft 'gezondheid' op het oog. Dat wil in deze context zeggen 
het herstel van de regulerende plastische kracht. De lichaamseigen kracht 
moet de eenheid tussen het innerlijk en uiterlijk (van een cultuur) bewerk
stelligen. Waar Nietzsche stelt dat deze kracht is verzwakt, dat het individu 
verleerd heeft 'naar eigen behoefte' te handelen, beschrijft hij de plastische 
kracht van het lichaam als totaliserende ofwel narratieve kracht. 

Alles aneinander denken, das Vereinzelte zum Ganzen weben: überall mit der 

Voraussetzung, dass eine Einheit des Planes in die Dinge gelegt werden müsse, wann sie 

nicht darinnen sei. So überspinnt der Mensch die Vergangenheit und bandigt sie, so aus-

sert sich sein Kunsttrieb nicht aber sein Wahrheits-, sein Gerechtigkeitstrieb (290). 

De mens krijgt hier, net als in Die Geburt der Tragödie en in Die fröhliche 
Wissenschaft, een esthetische positie toegeschreven. Zijn kunstdrift 
beschrijft Nietzsche als de esthetische neiging eenheid aan te brengen; de 
lichaamseigen regulerende kracht is de kracht die narratieve coherentie 
aanbrengt. De 'Einheit des Planes', de compositie van de ervaring, is de 
totaliserende vorm waarnaar de esthetische drift leidt. Narratieve coheren
tie is zo gezien geen van buiten opgelegde orde maar uitdrukking van de 
esthetische positie; van de positie die, zoals in het vorige hoofdstuk 
beschreven, eigen is aan het individu dat zijn eigenheid bevestigd wil zien. 
Daarom spreekt Nietzsche in Vom Nutzen over de compositie van de erva
ring in een terugblik als 'der kraftigste und selbstthatigste Zeugungsmoment 
im Innern des Kunstlens' (290). De coherentie waarnaar het esthetische per
spectief leidt strookt niet met de rationele waarheid, maar getuigt van de 
zelfbevestiging die het innerlijke bestaan zoekt. 

Het beeld van een vruchtbaar innerlijk, van een innerlijk 
'Zeugungsmoment' en de fysieke narratieve kracht die het verleden een 
coherente vorm oplegt, impliceert dat er in Nietzsches optiek meer speelt 
dan de systematiek of erotiek van de taal." Niet de taal maar in eerste 
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instantie het lichaam voert naar de realiteit waarin het gedijt. Niet een 
literair of talig model maar het lichaam leidt naar de vorm die het leven 
past. 

Als remedie tegen het teveel aan historisch besef bepleit Nietzsche in Vom 
Nutzen het vergeten: 'das Vermogen, wahrend seiner Dauer unhistorisch zu 
empfinden' (250). Dit 'vergeten' staat voor de oorspronkelijke fysieke bele
ving, dat wil zeggen de ervaring van het heden zonder het belastende besef 
van het verleden. Waar Nietzsche in Die Geburt der Tragöclie zegt meer 
waarde te hechten aan het dromende dan het aan het wakkere bestaan, 
zegt hij hier dat 'die Fahigkeit in einem bestimmten Grade unhistorisch 
empfinden zu können' het belangrijkste is (252). Als reden voert hij de stel
ling op dat de beleving het fundament is 'auf dem überhaupt erst erwas 
Rechtes, Gesundes und Grosses, etwas wahrhaft Menschliches wachsen 
kann' (252). De beleving (van zichzelf in ruimte en tijd) dwingt de geschie
denis af waarin de mens wordt (wahrhaft Menschlich) wat hij is. Het leven 
als plastische kracht bedient zich van de geschiedenis als noodzakelijk 
goed en maakt zichzelf waar. 

Es 1st walir: erst dadurch, dass der Mensch denkend, ül>erdenkend, vergleichend, zusammen-

schliessend jenes unhistorische Element einschriinkt. erst dadurch dass innerhalb jener 

umschliessenden Dunstwolke ein heller, blitzender Lichtschein entsteht, also erst durch 

die Kraft, das Vergangene zum Leben zu gebrauchen und aus dem Geschehenen wieder 

Geschichte zu machen, wird der Mensch zum Menschen: aber in einem Übermasse von 

Historie höfl der Mensch wieder auf, und ohne jene Hülle des Unhistorischen würde er 

nie angefangen haben und anzufangen wagen (253). 

Hier beschrijft Nietzsche het proces, de wisselwerking tussen het onhisto
rische en het historische, tussen de beleving en de reflectie, waarin de 
mens wordt wat hij is. Zoals hij in Die fröhliche Wissenschaft de esthetische 
positie die leidt tot het vertellen beschrijft als de positie waarin met distan
tie (aus der Feme) wordt gereflecteerd op de ervaring (zie hoofdstuk twee), 
beschrijft hij hier het historische vertellen als een metapositie van waaaiit 
het verleden wordt vormgegeven. Nietzsche erkent het historische, net als 
de dionysisch-apollinische schijn, als de sfeer waarin de mens wordt wat 
hij is. Hij verzet zich niet tegen de narratieve orde maar tegen de eenzijdige 
verheffing van het historische verhaal als absolute waarheid. Het ontkennen 
van de fysieke oorsprong leidt volgens Nietzsche naar de zieke conditie, de 
scheiding tussen vorm en inhoud die de traditionele historicus kenmerkt. 
Nietzsches pleidooi voor de geschiedschrijving als kunst relativeert het 
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beeld van Nietzsche als de vernietiger van illusies. Het relativeert het beeld 
van Nietzsche als grote antiverteller dat mede door Michel Foucault op de 
wereld is gezet.1" Met Vom Nutzen heeft Nietzsche niet een snijdend weten 
maar een helend vertellen op het oog. Door expliciet op te roepen zich als 
handelende op te stellen, stelt Nietzsche zich (en zijn lezer) voor als het 
contrastpersonage voor de onvruchtbare Bildungsmens. 

(...) lassen vvir die überhistorischen Menschen ihren Ekel und ihre Weisheit: heute wollen 

wir vielmehr unserer Unweisheit von Herzen froli werden und uns als den Thatigen und 

Fortschreitenden, als den Verehrern des Prozesses. einen guten Tag machen (256). 

Nietzsche kiest ervoor deel te hebben aan het historische proces. Hij wil 
zich opstellen als handelend personage. Ondanks, of juist dankzij, het 
bewustzijn van de onvolmaaktheid van het verleden, wil hij een positie 
innemen die effect heeft, dat wil zeggen een positie die, zoals Braidotti 
stelt, het mogelijk maakt 'waar aan zichzelf te zijn (1995:15). In tegenstel
ling tot de abstracte geleerden die hun persoon niet aan de geschiedenis 
wagen, streeft Nietzsche ernaar te zijn wat hij lijkt (281). Via het in de argu
mentatie ingebedde verhaal over een lijdende geest maakt hij dit extra 
zichtbaar. 

Nietzsche als productieve geest 

In Vont Nutzen bestrijdt Nietzsche 'die Wahrheit, bei der nichts heraus-
kommt', het 'empfinden mit Abstraction' (287). Hier tegenover zet hij een 
weten dat wordt geleid door de lichamelijke ervaring. Want het vermogen 
onhistorisch te beleven maakt volgens Nietzsche de eigen 'zwangerschap' 
mogelijk. Via deze metafoor omschrijft hij de toestand van de productieve 
mens, van een bestaan van een innerlijk dat zich moet en wil uiten. Het 
handelen doet, in het ideale geval, recht aan dit innerlijk. De daad moet de 
'Gesammtthat und Selbstoffenbaning dieses Inneren' zijn (277). Aldus 
Nietzsche die zo duidelijk maakt dat in zijn optiek elke handeling (en dus 
ook elke tekst) in het ideale geval een afspiegeling van een persoonlijk 
gevoelde opdracht is. Dit verklaart waarom hij zelf claimt dat hij de auteur 
is van 'die erlebtesten Bücher' (Sdmtlicbe Briefe, Band 8 :259); stelt dat in 
Menschlicbes, Allzumenschlicbes 'meine innerste Empfindung über 
Menschen' wordt uitgednikt (ib. Band 5: 298) en zegt dat Morgenröthe een 
'Schicksal mehr als ein Buch' is (ib.Band 6: 66)."' Het pleidooi voor de 
correspondentie tussen innerlijk en uiterlijk is niet slechts een theoretische 
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opstelling maar Nietzsches, althans zo stelt hij het voor, persoonlijke attitude. 
In Vom Nutzen maakt hij aan de hand van een verhaal duidelijk hoe onleef
baar de omgekeerde situatie is. De retorische vraag aan het begin, hoe een 
grote productieve geest het moet uithouden onder een volk dat niet meer 
zeker is van zijn innerlijkheid, verraadt al de verwantschap van het vertelde 
met het betoogde. 

(...) es peinigt ihn, gleichsam nur zu einer Secte reden zu mussen unci innerhalb seines 

Volkes nicht mehr nothwendig zu sein. (...) Was bleibt ihm jetzt noch übrig als seinen 

begeisterten Hass gegen jenen hemmenden Bann, gegen die in der sogenannten Bildung 

seines Volkes aufgerichteten Schranken zu kehren, um als Richter wenigstens das zu 

verurtheilen, was fur ihn den Lebenden und Lebenzeugenden Vernichtung und 

Entwürdigung 1st: so tauscht er die tiefe Einsicht seines Schicksals gegen die göttliche Lust 

des Schaffenden und Helfenden ein und endet als einsamer Wissender, als übersatter 

Weiser (278). 

Het volk dat de productieve geest uitsluit lijdt aan de scheiding tussen 
innerlijk en uiterlijk en lijkt dus sterk op het geleerde volk waartegen 
Nietzsche zich in Vom Nutzen keert. Maar niet alleen de inhoud, ook de 
vorm verraadt dat Nietzsche hier, via het vertellen over een ander, het eigen 
verhaal vertelt. Waar hij zegt 'es peinigt ihn' en 'so tauscht er' is sprake van 
'psycho-narration': Nietzsche vertelt over het bewustzijn van de productieve 
geest. 'Was bleibt ihm...' lijkt een vraag die ontspruit aan dit bewustzijn. De 
opsomming die volgt lijkt het zelf geformuleerde antwoord. Maar nergens 
wordt dit expliciet meegedeeld en formeel hebben we met vertellerstekst 
te maken. Nietzsche maakt hier gebnük van de erlebte Rede waardoor ver
menging van personage- en vertellerstekst ontstaat. Hij vormt zijn persona
ge naar de eigen ervaring. Hij projecteert de eigen (vruchtbare) positie op 
de 'overrijpe' ofwel zwangere denker die kiest voor de lust van het schep
pen. En maakt zo zichzelf kenbaar als iemand die zwanger gaat van een 
opdracht. 

In een commentaar zegt Nietzsche dat het verhaal over de productieve 
geest 'das schmerzlichste Schauspiel' toont: 

wer es überhaupt sieht, wird hier eine heilige Nöthigung erkennen: er sagt sich, hier muss 

geholfen werden, jene höhere Einheit in der Natur und Seele eines Volkes muss sich wie

der herstellen (...) (ib.). 

73 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 3 

Het verhaal over de lijdende productieve geest moet de lezer blijkbaar rijp 
maken voor dezelfde positie als die waarover en van waaruit Nietzsche ver
telt. De lezer die zich de cultuur waarover (zowel in het verhaal als in de 
tekst waarin dit verhaal is opgenomen) verteld wordt, levendig voor ogen 
stelt, die zich opstelt alsof hij het vertelde direct waarneemt, voelt de nood
zaak zich het antwoord te geven dat de productieve geest Nietzsche zich 
geeft. Hij voelt zich genoodzaakt de eenheid tussen innerlijk en uiterlijk, de 
opdracht die Nietzsche zich in Vom Nutzen stelt, te herstellen. 

Het is haast onontkoombaar om het verhaal over de productieve geest 
als verkapte ik-beschrijving te identificeren. Het verhaal is een vorm van 
zelfbeschrijving en is, door de overeenkomst met het betoog, wat Mieke 
Bal een 'spiegeltekst' noemt (1986:144). De plaats vrij vooraan in de ver
handeling geeft het ingebedde verhaal zijn functie als leeswijzer. Het 
dwingt de lezer de positie te herkennen die Nietzsche inneemt (de positie 
van een ik dat uit gevoelde nood handelt). En herhaalt nog eens de inten
tie, het herstel tussen innerlijk en uiterlijk. 

Als verteller (over de ander) maakt Nietzsche zijn persoonlijke positie 
duidelijk. Hij gebmikt het verhaal om te laten zien dat hij van 'binnenuit' 
handelt. Zo voldoet hij aan de eis dat beleven en vertellen, inhoud en 
vorm, met elkaar moeten rijmen. Ook in het voorwoord op Vom Nutzen 
zegt Nietzsche dat hij redeneert op basis van beleefde inzichten. Na een 
tirade tegen 'Belehrung ohne Belebung', een aan Goethe ontleend motto, 
ontpopt hij zich hier als ik-verteller. 'Ich habe mich bestrebt eine 
Empfindung zu schildern, die mich oft genug gequalt hat (...)' (246). Zo 
claimt Nietzsche dat hij handelt op basis van beleving, dat hij een innerlijk 
bezit waarop zijn uiterlijk, de tekst, gebaseerd is. Hij typeert de eigen tekst 
als de 'Naturbeschreibung' van zijn beleving (ib), als portret van een per
soonlijke crisis. Zo, door te vertellen alsof hij beleeft wat hij vertelt, door 
zich op te stellen alsof hij handelt uit existentiële motieven, legitimeert 
Nietzsche zijn kritische aanval op de geschiedschrijving. Met het in Vom 
Nutzen ingebedde verhaal over de Griekse cultuur, wil hij de lezer tot 
dezelfde attitude prikkelen. 

Nietzsches tekst als medicijn 

In Vom Nutzen wordt, net als in Die Geburt der Tragödie, de ideale 
leeshouding omschreven. Nietzsche zegt dat zijn lezers 'alle diese 
Allgemeinheiten aus der Nahe verstehn und mit ihrer eigensten Erfafming 
in eine persönlich gemeinte Lehre sich iibersetzen werden' (332). Ook het 
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lezen van zijn tekst vereist de positie die hij van de historicus, en zichzelf, 
verlangt. Zowel de productie als de receptie van de werkelijkheid (in een 
tekst) verlangt 'nabijheid', dat wil zeggen, vraagt om een opstelling alsof 
men iets persoonlijk beleeft (aus der Nahe) en dit vervolgens vertaalt als 
persoonlijke leer.17 Met een monumentaal verhaal dat volgens hem de 
spreuk 'Erkenne dich selbst' duidt, probeert Nietzsche de lezer tot zo'n 
opstelling te verleiden. 

'Es gab Jahrhunderte, in denen die Griechen, in einer ahnlichen Gefahr 
sich befanden (...)' zo vertelt Nietzsche (332). Ondanks de identieke crisis
situatie onderging de Helleense cultuur volgens hem echter niet dezelfde 
verwording als de Duitse cultuur. De Grieken bleven menselijk handelen 
omdat zij leerden, 

das Chaos zu organisieren dadurch dass sie sich, nach der delphischen Lehre, auf sich 

selbst, das heisst auf ihren achten Bedürfnisse zurück besannen und die Schein-

Bedürfnisse absterben Hessen. So ergriffen sie wieder von sich Besitz (...) (333). 

Nietzsche vertelt over een cultuur die zich in een soortgelijke crisis bevindt 
als de Duitse Bildung. De remedie die deze cultuur inzet, de bezinning op 
de 'ware' behoeften, is de bezinning die hij in Vom Nutzen aanbiedt. 
Reflectie op het bestaan leidt volgens Nietzsche naar het oorspronkelijke 
vermogen de chaos te organiseren; het vermogen zichzelf te hervinden. 

Alsof iemand de boodschap überhaupt kon zijn ontgaan, vat Nietzsche 
de strekking van het verhaal nog eens samen: 

Dies 1st ein Gleichniss für jeden Einzelnen von uns: er muss das Chaos in sich organisie

ren, dadurch dass er sich auf seine achten Bedürfnisse zurückbesinnt (333). 

Het monumentale verhaal over de Grieken leert dat bezinning op de oor
spronkelijke behoeften een gezond bestaan, dat wil zeggen een bestaan als 
personage, mogelijk maakt. De wetenschappelijke ziekte, de tegenstelling 
innerlijk-uiterlijk, kan worden opgeheven door de Griekse attitude die geen 
weten 'ohne Hunger' tot zich neemt, dus die zich laat leiden door de fysieke 
behoefte. Niet de ratio maar de oorspronkelijke kracht tot totaliseren moet 
worden aangesproken om 'beter' te worden. De gezondheid die Nietzsche 
op het oog heeft is de regulering van de chaos door een sterk, voelend en 
reflecterend zelf. 

Volgens Foucault wordt de verering van monumenten in Nietzsches 
latere werk parodie (1981:42). Maar in verscheidene teksten herhaalt 
Nietzsche niet alleen de visie op de functie van het monumentale vertellen, 
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maar ook het vertellen zelf. In een pleidooi voor de moed ten behoeve van 
toekomstige deugden in Morgenröthe heet het: 'Oh, wollten doch die 
Dichter wieder werden, was sie einstmals gewesen sein sollen: Seher, die 
uns etwas von dem Möglichen erzahlen!' (5. Buch 551).'8 Ook waar 
Nietzsche optreedt als kritisch ontrafelaar van de heersende waarden en 
normen, bouwt hij momenten in die herinneren aan een persoonlijk 
ideaal. Zo vertelt hij in Menschliches, Allzumenschliches eerst over 
'Ausnahme-Griechen' en stelt hij daarna: 'Wer von ihnen erzahlt, erzahlt die 
heldenhafteste Geschichte des menschlichen Geistes!' (MM II 221). In het 
late Zur Genealogie der Moral vertelt Nietzsche over de omgang van de 
Grieken met hun Goden, als teken dat het concept 'god' niet an sich tot 
een christelijke cultuur hoeft te leiden. In een commentaar op het verhaal 
zegt hij dat de verwijzing naar een cultuur waar de mens zijn overlevings
kracht ten volste uitbuit, herinnert aan het feit (of tenminste de illusie 
schept) dat 'der umgekehrte Versuch' mogelijk en de moeite waard is 
(GdM 11.23 en 24). 

Het vertellen over de Griekse cultuur, een vorm van monumentale 
geschiedschrijving, is een temgkerende component in Nietzsches verhaal-
praktijk. Tussen de kritische uitlatingen bouwt hij de herinnering aan een 
persoonlijk ideaal in om te wijzen op de mogelijkheid van een 'gezonde' 
positie. Het monumentale verhaal op het eind van Vom Nutzen is, net als 
het verhaal over de productieve geest, een spiegeltekst en in deze zin een 
teken aan de lezer. Het herhaalt Nietzsches intentie en modelleert de tenigblik 
op de tekst. Om de crisis die de wetenschappelijke attitude heeft veroorza-
kt te bestrijden, moet de lezer zijn gedrag veranderen. Het ingebedde ver
haal laat zien welke verandering noodzakelijk is (bezinning op de ware 
behoeften) en dat verandering mogelijk is. Dit is ook de functie die 
Nietzsche aan het historische verhaal toeschrijft. 

De functie van het historische vertellen 

Het monumentale verhaal, zo wordt de functie van het monumentale 
vertellen door Nietzsche ook expliciet beschreven, herinnert aan de moge
lijkheid van persoonlijke groei. 

[Der Hisloriker] entnimmt sich daraus, dass das Grosse, das einmal da war, jedenfalls 

einmal möglich war und deslialb auch wohl wieder einmal möglich sein wird; er geht 

muthiger sein Gang (...) (260 ). 
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De blik op een ideaal verleden troost omdat het vertrouwen wekt in de 
mogelijkheid zelf 'groot' te worden. Monumentale verhalen ondersteunen 
op deze manier de functie die Nietzsche aan geschiedenis toeschrijft. 

Die Aufgabe der Geschichte ist es, zur Erzeugung des Grossen Anlass zu geben und Krafte 

zu verleihen. Nein, das Ziel der Menschheit kann nicht am Ende liegen, sondern nur in 

ihren höchsten Exemplaren. 

Het verwijt dat Nietzsche enkel voor een elite schrijft, dat hij de 'zwakken' 
uitsluit en 'de machtigen' verheerlijkt, is een heikel thema. De opdracht die 
hij hier aan geschiedenis toeschrijft, lijkt aanleiding voor de verdenking dat 
Nietzsche 'het grote' verheerlijkt.1'' In politiek-historische context roept dit 
soort begrippen vraagtekens op. Maar de psychologische en individualistische 
context waarin Nietzsche ze toepast maakt duidelijk dat hij via begrippen 
als 'hoger', 'beter', 'sterker' of, om het meest verdachte concept ook maar 
te noemen, 'der Übermensch' een soort psychologisch streefpunt formuleert.3" 
In zijn analyse van de veelbesproken begrippen slaven- en herenmoraal, 
waarschuwt ook Robert Solomon voor de verwarring van Nietzsches 
psychologische begrippen als kracht of macht met politieke macht 
(1996:206).21 Wie zich realiseert dat Nietzsche dergelijke begrippen altijd in 
de context van een 'worden', van een groeiproces, gebmikt, realiseert zich dat 
wat klein is groot, wat zwak is sterk en wat ziek is gezond kan worden. 
Zonder 'de gevaarlijke Nietzsche' te bagatelliseren kan gesteld worden dat 
wanneer we de relativiteit van alle concepten moeten accepteren, dit ook 
voor Nietzsches concept van 'den höchsten Exemplaren' geldt." 

Nietzsches ideaal van het grote of de grote mens is ingegeven door de 
wens een alternatief te formuleren.2? Door de behoefte om, ondanks het 
inzicht dat er geen gegeven vooaiitgang is, vast te houden aan het beeld 
dat er persoonlijke groei mogelijk is. Volgens Nietzsche bestaat er geen 
vaststaande orde waarin de mens zit opgesloten maar heeft hij zelf de hand 
in zijn bestaan. Historische verhalen vervullen een belangrijke rol in deze 
context. Want wie 'groot' wil worden heeft volgens Nietzsche grote verhalen 
nodig. Zij maken 'groei' mogelijk en deze groei heeft hij op het oog wan
neer hij stelt dat geschiedenis de vorm moet hebben die het mogelijk maakt 
zich zijn 'du musst' zelf te verschaffen (286). De historicus (en ook de lezer 
van Nietzsches tekst zoals het monumentale verhaal leerde) moet leren de 
eigen gebiedende kracht te zijn.J< De ervaring van het probleem van de 
wetenschap als een persoonlijk probleem, de ervaring waarvan Nietzsche 
indirect in het verhaal over de productieve geest en direct in het voorwoord 
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getuigt, verschaft deze dispositie. De wisselwerking tussen verleden en 
denker verschaft de lijdende positie die het opleggen van de eigen vorm 
voortbrengt. Het (historische) verhaal biedt in het ideale geval een blik op 
deze persoonlijke crisis, op het proces waaruit het vertelde is voort
gekomen. Om zo de mogelijkheid van een ervaring te bieden en de lezer 
door middel van deze beleving zelf tot handelen over te laten gaan. 

Dat Nietzsche de eigen tekst over de wetenschappelijke crisis ook als een 
crisis wil laten functioneren, dat hij zijn tekst de vorm geeft van het pro
bleem dat hij beschrijft, blijkt niet alleen uit zijn zelfpresentatie maar ook 
uit zijn oproep aan de lezer zich in te leven in de geschiedenis van 'grote 
mannen'. 

Wenn ihr euch (...) in die Geschichte grosser Manner hineinlebt, so werdet ilir aus ihr ein 

oberstes Gebot lernen, reif zu werden (...). Sattigt eure Seelen an Plutarch und wagt es an 

euch selbst zu glauben, indem ihr an seine Helden glaubt (295). 

Eerder al zegt Nietzsche dat hij Plutarchus wil evenaren. Waar hij hier zijn 
lezers oproept aan de karakters in Plutarchus' verhalen te geloven, refereert 
hij ook aan de eigen tekst (en aan zichzelf als grote man). Want die vertelt 
immers ook over een geest die overrijp wordt en roept ook, via een ver
haal over de Grieken, op tot zelfbezinning. 'Beleving' van grote verhalen 
maakt volgens Nietzsche bezinning en van daaruit de eigen groei mogelijk.25 

Vom Nutzen is volgens Nietzsche blijkbaar een 'groot verhaal' want het 
heeft deze ontwikkeling op het oog. En Nietzsche doet alsof zijn opzet is 
geslaagd want op het eind claimt hij dat hij en zijn lezers bevrijd zijn van 
de machinale neiging. Ze zijn 'wieder Menseben geworden und haben auf-
gehört, menschenahnliche Aggregate zu sein - das ist etwas. Das sind noch 
Hoffnungen! Lacht euch nicht dabei das Herz, ihr Hoffenden?' (332). Zoals 
iemand na het lezen ofwel beleven van Plutarchus een held kan worden, 
wordt de lezer die het probleem in Vom Nutzen persoonlijk neemt, weer 
'mens'. Zoals Die Geburt der Tragódie de tragische positie niet alleen ver
beeldt maar ook bewerkstelligt, beschrijft en bewerkstelligt Vom Nutzen, 
althans zo stelt Nietzsche het voor, zowel de crisis (de ziekte) als de gene
zing (het waarachtig mens worden). De lezer die zich affectief engageert 
maakt de crisis door waarover Nietzsche vertelt. Via deze beleving, via het 
lijden aan de ziekte van het teveel aan historisch bewustzijn, wordt hij uit
eindelijk gezond. 
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Conclusie 

Net als in Die Geburt der Tragödie staat ook in Vom Nutzen niet de vraag 
naar waarheid, maar de vraag naar het nut van waarheid voor het leven 
centraal. Nietzsche ontkent de mogelijkheid van absolute kennis maar 
erkent de fysieke noodzaak van geschiedschrijving. Een 'absoluut vergeten' 
of metaforisch bewustzijn zonder enige historische of existentiële achter
grond is onmogelijk omdat het lichaam de voorgeschiedenis is van wat verteld 
wordt. De fysieke verankering biedt geen garantie op waarheid maar wel 
op een vorm die het eigen bestaan mogelijk maakt. 

Zowel thematisch als stilistisch maakt Nietzsche duidelijk dat de visie op 
het verleden geleid moet worden door een sterke persoonlijkheid. 
'Persoonlijkheid' staat in deze context niet voor een vaststaande substantiële 
grootheid maar voor de positie van de historicus als karakter ofwel perso
nage, dat wil zeggen de positie van een verteller die zich laat kennen als 
lichaam op basis waarvan gehandeld wordt. Deze positie impliceert de 
keus, of beter, de wil tot macht, van het moment. Dit biedt geen garantie 
op 'waarheid' maar legt de verantwoordelijkheid wel bij het handelende 
individu. Zijn 'stijl' is niet enkel een 'esthetische' categorie maar een histo
risch of moreel standpunt; niet alleen 'Afesdeutung' of 'Zeichenrede' maar 
ook 'Symptomatologie' (Gótzen-Dammerung 'Die Verbesserer der 
Menschheit' 1). 

In 'What is an Author' stelt Foucault voor terug te keren naar de vraag naar 
de auteur om fictie, als het grote gevaar van de moderne tijd, te reduceren. 
In deze zin benadnikt reeds Nietzsche de persoonlijke rol van de historicus.2" 
Wat hem betreft is er een essentiële link tussen beleven en vertellen, tussen 
persoon en wetenschap. Het historische vertellen (distantie) gaat in het ideale 
geval gepaard met persoonlijke betrokkenheid (nabijheid). Dat maakt 
Nietzsche niet alleen thematisch maar ook in de vorm duidelijk. Via het 
voorwoord en het verhaal over de productieve geest laat hij zich kennen 
als iemand die handelt uit innerlijke noodzaak. Via het monumentale ver
haal deelt hij het ideaal mee waarmee zijn kritische handelen gepaard gaat. 
Elk verhaal (dat in Vom Nutzen wordt verteld) is in feite een persoonlijk 
verhaal. Zo laat Nietzsche in de vorm zien dat de geschiedschrijving als 
kunst een vorm van zelfportret is. Een portret dat het gezicht dat het toont, 
zowel voortbrengt als als voorwaarde heeft. Geschiedschrijving is in deze 
zin een vorm van interactie tussen de ervaring van het ik en de beleving 
van het andere of de ander. De ontmoeting tussen deze twee vormen van 
beleving maakt de (her)geboorte van een nieuw gezichtspunt mogelijk. 
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Vanuit epistemologisch oogpunt is geschiedschrijving als kunst een geva-
rlijke optie. Het streven naar wetenschappelijke objectiviteit wordt immers 
opgegeven en er lijkt geen enkele hiërarchie mogelijk, geen enkel toet
singscriterium voor de waarde van het geproduceerde verhaal.27 Maar 
'kunst' verwijst in Nietzsches optiek niet naar literaire producties los van 
een beleefde werkelijkheid. De poëtische act die Nietzsche, en met hem 
elke wetenschapper die zich mens toont opvoert, is de act van het zichzelf 
bevestigende lichaam. De historische (terug)blik wordt in het ideale geval 
door deze ervaring geleid en deze positie impliceert de narratieve vorm 
waarin gebeurtenissen worden gerangschikt naar de ervaren noodzaak. 
Nietzsches nadruk op de fysieke kunstdriften impliceert de onvermijdelijk
heid van dit 'emplotment' dat de nood van het lichaam verbeeldt. De com
positie van de geschiedenis als persoonlijk (crisis)verhaal is een vast gegeven 
in Nietzsches (vertel)praktijk. Dat laat ik na het intermezzo 'Nietzsche als 
auteur' in hoofdstuk vijf zien aan de hand van Nietzsches verhalen over 
uitzonderlijke individuen. 
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4 Intermezzo Nietzsche als auteur 

Der gute Denker rechnet auf Leser, ivelche das Glück nachempfin-
den, das im guten Denken liegt: so dass ein Buch, welches sich kalt 
und nüchtern ausnimmt, durch die reebten Augen gesehen, vom 
Sonnenschein der geistigen Heiterkeit umspielt und als ein rechter 
Seelentrost erscheinen kann ( Menschliches, Allzumenschliches // 
'Vermischte Meinungen und Sprüche' 142). 

In de eerste hoofdstukken lag de nadruk op Nietzsches visie op 'vertellen', 
op zijn filosofische positie. Ter introductie op de hoofdstukken waarin 
Nietzsches literaire praktijk, zijn verhalen, centraal staan, biedt dit 
Intermezzo zicht op Nietzsche als auteur. Zoals in de Inleiding besproken, 
doet het er in postmetafysisch perspectief niet toe wat een auteur gedacht, 
gevoeld of bedoeld zou hebben. De tekst is 'structureel geëmancipeerd van 
elke levende bedoeling' zegt Derrida (1984:219). In dit Intermezzo wordt 
Nietzsches eigen mening over deze kwestie belicht aan de hand van zijn 
reflecties over de werking en receptie van (de eigen) kunst.' Ter relative
ring van het beeld van Nietzsche als auteur 'die niet begrepen wil worden' 
(IJsseling 1997), worden Nietzsches uitspraken over de functie van het 
onvoltooide, de aforistische stijl en de lezer opgevoerd.2 Hierna horen we 
Nietzsche vertellen over het schrijven als lichaam. 

Het Intermezzo is een soort pauzeprogramma dat het hoofdthema 
'Nietzsche als verteller' ondersteunt. Het laat zien dat de fysieke ofwel nar
ratieve ervaring een sturende rol speelt in zowel het schrijven als lezen van 
Nietzsches teksten. Teksten bieden volgens Nietzsche in het ideale geval de 
ervaring van een crisis die leidt naar de verlossende esthetische act. 

Nietzsche bekritiseert als filosoof de christelijke en traditioneel weten
schappelijke idealen. Hij stelt dat alle waarheid in feite een kwestie van 
interpretatie is. Om hiervan bewust te maken dwarsboomt hij de lezer die 
verwacht eenduidige waarheden voorgeschoteld te krijgen. Maar dat wil 
niet zeggen dat Nietzsche een 'totaliserende' benadering ofwel het 
narrativiserende begrip van zijn werk afwijs.' Met name zijn verhalen over 
de ideale lezer leren dat Nietzsche een lezer verwacht die naar 'das Ganze' 
verlangt en die (daarom) gevoelig is voor de passie die het schrijven leidde. 
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De ideale lezer is Nietzsches evenbeeld die zich de tekst, net zoals de 
auteur dat doet, persoonlijk aantrekt. Deze ervaring stelt hem volgens 
Nietzsche in staat dezelfde inzichten te verwerven omdat hij, als reactie op 
de ervaring van zinloosheid, noodgedwongen zijn perspectief deelt. De 
(dionysische) beleving van de zinloosheid leidt, net als bij Nietzsche die na 
omzwervingen in het ondergrondse altijd weer het woord neemt (zie Tot 
slot), naar het verlangen deel uit te maken van de narratieve orde. 
Nietzsches teksten vereisen de affectieve inbreng van de lezer zoals ook 
(de schijn van) het leven fysieke betrokkenheid eist. Nietzsche erkent dat 
ook de eigen theorie van het perspectivisme een interpretatie is. De amor 
fati-houding die hij als reactie op het perspectivisme ontwikkelt presente-
rt hij als puur persoonlijk standpunt. Maar Nietzsche verlangt van de idea
le lezer dat hij beide opties evenaart. 

Nietzsche belijdt de actieve inbreng van de lezer. Maar dat wil niet wil 
zeggen dat hij afziet van strategieën om de eigen intentie voelbaar te 
maken. Dit blijkt niet alleen uit beschrijvingen van de ideale lezer, maar 
ook uit uitspraken over de aforistische vorm als onvoltooid kunstwerk. Ze 
vertellen welke rol Nietzsche aan de lezer maar ook aan de tekst toekent. 

Het onvoltooide als appèlstructuur 

De lezer van Nietzsches werk wordt direct en indirect aangesproken op zijn 
rol in de totstandkoming van betekenis. De manier waarop de wereld van 
betekenis wordt voorzien wordt keer op keer aan de orde gesteld. Maar 
ook de manier waarop betekenis ontleend kan worden aan de tekst die dit 
probleem oppert, wordt de lezer als kwestie voorgelegd. Zo confronteert 
Nietzsche de lezer met uitspraken over de aforistische vorm. 

Ein Aphorismus, rechtschaffen gepnigt und ausgegossen, ist damit, dass er abgelesen ist, 

noch nicht 'entziffert'; vielmehr hat nun erst dessen Auslegung zu beginnen, zu der es 

einer Kunst der Auslegung liedarf (Zur Genealogie der Moral Vorrede 8). 

Nietzsche vertelt over de voorwaarden die de vorm van zijn werk stelt aan 
de lezer; over de 'interpretatiekunst' die het aforisme vereist. Ernst van 
Alphen wijst erop dat teksten met dergelijke zelfbeschouwende elementen 
de werkelijkheidsweergave problematiseren en zo een 'inlevende lectuur', 
de leeshouding die traditionele schrijvers van hun lezers verwachten, 
fnistreren (Van Alphen 1988). Maar in Nietzsches teksten is juist de ervaring 
van het problematische karakter van betekenisvorming de basis voor de 
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'belevende attitude' die hij van de lezer verlangt. Het aforisme en de 
reflecties over deze vorm confronteren de lezer met de vraag naar de 
mogelijkheid van betekenis; de onvolledigheid van het aforisme dwingt tot 
reflectie over betekenisvorming. Maar juist via de onvolkomenheid spreek 
Nietzsche de lezer aan op zijn gevoel voor het 'Ganze'. Nietzsche eist geen 
'ware' lezing maar waarachtige beleving. Hij schrijft geen waarheid voor, 
maar verlangt een bepaalde attitude, een volledige inzet. 

In zijn reflecties over het open kunstwerk lijkt Nietzsche op het eerste 
gezicht Derrida's stelling dat het aforisme zich onttrekt aan elke intentie, 
dat het aforisme geen eenheid is die een bepaalde betekenis insluit maar 
een onbegrensd gebied dat geen enkele interpretatie uitsluit (1984:219), 
volledig te bevestigen. Hij zegt namelijk dat de lezer wordt geacht de bete
kenis van het aforisme ten einde te denken. Maar in 'Aus der Seele der 
Künstler und Schriftsteller' in Menschliches, Allzumenschliches blijkt dat hij 
veronderstelt dat de lezer die hierin slaagt, wordt geleid door het verlangen 
dat de tekst verwoordt. Met name de reflecties over de onvolledige pre
sentatie van filosofie maken duidelijk dat het 'verstaan' van een tekst geen 
kwestie van eenrichtingsverkeer is. 

'Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller' is een schatkamer van 
poëticale reflecties. Menschliches, Allzumenschliches is Nietzsches eerste 
aforistische tekst en dit verklaart dat vooral deze tekst zich uitspreekt over 
de onvolledige presentatie van kunst en filosofie. In 'Das Unvollstandige als 
das Wirksame' stelt Nietzsche dat het onvolledige prikkelt om de volledige 
betekenis te ontsluiten. 

Wie Relieffiguren dadurch so stark auf die Phantasie wirken, dass sie gleichsam auf dem 

Wege sind, aus der Wand herauszutreten und plötzlich, irgend wodurch gehemmt, Halt 

machen: so ist mitunter die reliefartige Darstellung eines Gedankens, einer ganzen 

Philosophic wirksamer, als die erschöpfende Ausführung: man überlasst die Arbeit des 

Beschauers, melir, er wird aufgeregt, das, was in so starkem Licht und Dunkel vor ihm 

sich abhebt, fortzubilden, zu Ende zu denken und jenes Hemmnis selber zu überwinden. 

welches ihrem völligen heraustreten bis dahin hunderlich war (MM I 'Aus der Seele der 

Künstler und Schriftsteller' 178). 

Een 'reliefartige' presentatie, een omschrijving die verwijst naar de tekst als 
gebergte, daagt volgens Nietzsche uit om dat wat de volledige ontsluiting van 
betekenis lijkt te verhinderen, te overwinnen.' Het onvolledige appelleert 
aan het verlangen de ervaring van wat aanwezig lijkt te zijn, te bevestigen. 

De aforismen vormen het reliëf in Nietzsches teksten, het zijn de hoogte
en dieptepunten die uitnodigen het beeld dat zich lijkt op te dringen af te 
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ronden. De lezer moet 'zu Ende denken' wat gegeven lijkt maar niet volle
dig zichtbaar is. Hij krijgt dus een belangrijke rol toegeschreven in het pro
ces van betekenisvorming. Maar tegelijkertijd stelt Nietzsche dat de inbreng 
van de lezer afhankelijk is van wat de tekst herbergt. Want de lezer maakt 
de betekenis zichtbaar die de tekst hem lijkt voor te spiegelen. 

Nietzsches uitspraken over de werking van het onvolledige vertonen 
verwantschap met Wolfgang Isers receptietheorie. In Die Appellstruktur der 
Texte stelt Iser: 'Je mehr die Texte an Determiniertheit verlieren, desto star
ker ist der Leser in den Mittvollzug ihrer möglichen Intention eingeschaltet' 
(1970:8). Iser betoogt dat een literaire tekst zijn werking ontleent aan open 
plekken (Leerstellen) die de lezer moet vullen. Door de open plekken in 
te vullen benut de lezer de interpretatieruimte, legt hij zelf de niet gefor
muleerde verbanden en wordt hij volgens Iser tot 'Mit-Autor' (ib.:18). 

In 'Die Wirkung des Unvollstandige' zegt ook Nietzsche dat de beschou
wer het werk overneemt. De lezer 'zelf moet het obstakel verwijderen dat 
het volledig zichtbaar zijn van betekenis verhindert. Maar ook volgens 
Nietzsche betekent dit niet dat het de tekst aan intentie ontbreekt. Want hij 
zegt dat er iets 'zu Ende' gedacht moet worden en dit impliceert aanwezig
heid. De verwijzing naar de lezer die 'zelf de hindernis moet overwinnen, 
impliceert het bestaan van de ander die reeds weet heeft van wat over
wonnen moet worden. Nietzsche lijkt, net als Iser, de openheid van een 
kunstwerk te zien als middel om de lezer in te schakelen bij de vervolmaking 
van de intentie. Wat in zijn geval wil zeggen de ervaring van de eigen 
esthetische kracht. 

Nietzsche schrijft de lezer een belangrijke rol toe. Maar dat betekent niet 
dat zijn tekst een soort grabbelton is waaraan 'geworpen of ontworpen naar 
ieders luim of behoefte' (Groot 1987:16) betekenis kan worden ontleend. 
Nietzsche zegt dat hij het haat om zijn mening op te leggen, maar dat hij 
de lezer wel wil helpen'. Hij zegt te werk te willen gaan als een dokter: 
'gleichsam ein Armenarzt des Geistes sein und Dem und Jenem, dessen 
Kopf durch Meinungen verstört ist, helfen, ohne dass er recht merkt, wer 
ihm geholfen hat! (Morgenröthe 5. Buch 449). Nietzsche stuurt de lezer op 
een manier die de lezer in de waan laat dat hij zelf het ware ontdekt heeft: 
'Nicht vor ihm Recht haben und einen Sieg feiern wollen, sondern so zu 
ihm zu sprechen, dass er das Rechte nach einem kleinen unvermerkten 
Fingerzeig oder Widerspruch sich selber sagt und stolz darüber fortgeht!' (ib.). 

Naarmate de intentie niet expliciet is wordt de lezer volgens Iser 
genoodzaakt tot een 'Kompositionsleistung' en is de hermeneutische werking 
van een tekst groter. De onbepaaldheid van de tekst, in Nietzsches termen 
de onvoltooidheid, is in Isers perspectief een kunstgreep die 'die 
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Vorstellungen des Lesers zum Mittvollzug der im Text angelegten Intention 
aktiviert' (ib.:33). Zowel Nietzsches als Isers vertoog over het onvolledige 
of open kunstwerk wordt gekenmerkt door een spanning tussen de (schijn 
van) intentie als tekstueel gegeven en de nadruk op de verbeeldingskracht 
van de lezer. De aforistische presentatie van Nietzsches gedachtegoed kan 
in Isers zin een vorm van 'Schnittechnik' worden genoemd: de aforismen 
vormen een open kunstwerk dat provoceert tot het aanbrengen van de 
onuitgesproken relaties: 'das Unvollstandige als künstlerisches Reizmittel 
(...), als ein irrationales Element, welches der I'hantasie des Hörers ein 
Meer vorspiegelt und gleich einem Nebel der gegenüberlegende Kuste' 
(MM I 'Aus der Seele der Künstler und Schriftsteller' 199). In Die fröbliche 
Wissenschaft (1882) herhaalt Nietzsche deze visie op de werking van het 
aforisme als onvolledige vorm. 

De tekst als gevoelde werkelijkheid 

In 'Reiz der Unvollkommenheit' in Die fröbliche Wissenschaft kijkt 
Nietzsche naar zichzelf, naar het eigen werk, alsof hij naar een ander kijkt. 
Hij meldt dat hij een dichter aan het werk ziet die door zijn onvolkomen
heden 'einen höheren Reiz ausübt, als durch alles Das, was sich unter seiner 
Hand rundet und vollkommen gestaltet' (FW 79). Hier borduurt Nietzsche 
voort op zijn theorie van het onvoltooide. Wat opvalt is de centrale rol die 
het verlangen speelt. 

Sein Werk spricht es niemals ganz aus, was er eigentlich aussprechen möchte, was er 

gesehen hallen möchte: es scheint, class er den Vorgeschmack einer Vision gehabt hat, 

und niemals sie selber: - aber eine ungeheuere Lüsternheit nach dieser Vision ist in sei

ner Seele zuriickgeblieben, und aus ihr nimmt er seine ebenso ungeheuere Beredtsamkeit 

des Verlangens und des Heisshungers. Mit ihr hebt er Den, welcher ihm zuhört. ulier sein 

Werk und alle 'Werke' hinaus und giebt ihm Flügel, um so hoch zu steigen, wie Zuhörer 

nie sonst steigen: und so selber zu Dichten) und Sehern geworden, zollen sie dem 

Urheber ihres Glückes eine Bewunderung. wie als ob er sie unmittelbar zum Schauen sei

nes Heiligsten und Letzten geführt batte, wie als ob er sein Ziel erreicht und seine Vision 

wirklich gesehen und mitgetheilt batte. Es kommt seinem Ruhme zu Gute, nicht eigent

lich an's Ziel gekommen zu sein (FW 79). 

Nietzsche stelt het voor alsof zijn tekst de indruk van een visioen, van het 
beeld van een volkomen ideaal wekt. Het is volgens hem het verlangen 
naar dit beeld dat het spreken als dichter mogelijk maakt. De passie, de 
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'Lüsternheit nach dieser Vision' schenkt de dichter de 'ungeheuere 
Beredtsamkeit' waarmee hij 'Den, welcher ihm zuhört' boven zich zelf uittilt 
en de eigen positie laat evenaren. 

Nietzsche stelt de wisselwerking tussen tekst en lezer voor als een situatie 
tussen een redenaar en een luisteraar. Dit beeld van het lezen als gesprek 
komt verderop in dit Intermezzo aan de orde. Hier is van belang dat de 
lezer die het verlangen van de auteur waarneemt, het gevoel krijgt dat de 
auteur hem 'unmittelbar' naar de betekenis of waarheid heeft geleid; hij 
krijgt het gevoel 'alsof hij het ideaal direct heeft aanschouwd. Het verlangen 
bewerkstelligt de fictie waarin zowel auteur als lezer de eigen waarheid 
vormgeven. 

Wat nog meer opvalt in Nietzsches reflectie over de onvolledige 
presentatie, is de nadruk op het 'zien'. Dat wat de dichter probeert mee te 
delen is een 'visioen', de lezer wordt tot 'Seher' van het visioen en deze 
beleving wordt omschreven als het 'Schauen seines Heiligsten und Letzten'. 
Blijkbaar bewerkstelligt het onvoltooide kunstwerk wat Nietzsche reeds 
met Die Geburt der Tragódie beoogde, namelijk de lezer de 'Ahnung' te 
bemiddelen van het ideaal, te laten proeven van de persoonlijke intentie 
en hem zo te prikkelen om het beeld te delen. De onvolledige tekst biedt, 
net als Die Geburt der Tragódie, de illusie van het waarachtige aanschouwen. 
Deze 'als ob'- beleving, de fictie van het onbemiddelde aanschouwen, leidt 
naar de positie waarin de lezer zich ontpopt als persoonlijkheid die, zoals 
de ik die het woord voert, boven de tekst staat, dat wil zeggen een reflec
terende positie inneemt. 

De onvoltooide tekst ofwel filosofie zet de lezer aan tot beleving van de 
plastische kracht zoals Nietzsche die in Die Geburt en Vom Nutzen 
beschrijft. De fysieke waarneming stelt de lezer in staat de (illusie van) 
betekenis te realiseren. De interactie tussen de verlangende tekst en de 
esthetisch geprikkelde lezer bewerkstelligt de positie van het ik als kunste
naar. Door de 'als ob'-ervaring wordt ook de lezer tot subject. Zijn fysieke 
waarneming is zowel oorzaak als gevolg van deze beleving of zo men wil, 
constructie van de eigen betekenis. 

De poëtica die Nietzsche reeds ten tijde van Die Geburt der Tragódie 
huldigde (of in ieder geval toepaste), vertaalt hij in latere teksten naar de 
onvolledige of aforistische vorm. Het apollinische vermogen te zien, herin
nert aan de beschrijving van de esthetisch te bewegen mens die 'kijkt' en 
tegelijkertijd verlangt deze positie te overstijgen. Het is deze reflecterende 
kracht waaraan het aforisme appelleert. Nietzsches onvolledige presentatie 
vereist de esthetische act van de lezer. Zijn aforismen bieden de 
'Vorgeschmack', de illusie van het alsof, en het is de lezer die de ervaring 
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van dit visioen moet vervolmaken. Hij wordt, zoals de esthetisch bewogen 
mens, tot een soort alwetendheid verheven. Zijn dionysisch-apollinische 
vermogen ofwel zijn kunstdriften worden aangesproken om de (eigen) ver
lossing te verhalen.5 

Ook voor Nietzsches nadnik op het zien lijkt Isers receptie-theorie een 
verklaring te bieden. Iser zegt namelijk dat zich in het beeld voltrekt wat 
de tekst niet uitdmkt maar door haar structuur wordt belijnd: 'lm Bild 
geschieht die Bedeutung dessen, was das Textmuster ausspart, durch seine 
Stniktur jedoch konturiert' (Iser 1976:21-21). Hoewel het in Nietzsches 
geval niet enkel de structuur is - hij legt immers nogal de nadnik op zijn 
'Beredtsamkeit' - werpt Isers vertoog over het beeld licht op de nadruk die 
Nietzsche legt op het (apollinische) kijken. Met name Isers stelling dat zich 
in de mislukte speurtocht naar betekenis, de kwaliteit van de betekenis laat 
zien, lijkt een verklaring te bieden voor de rol van de waarneming in 
Nietzsches poëtica. De contouren van de tekst als gebergte dwingen tot de 
eenzame ervaring die bewust maakt van (het vormen van) betekenis. 

Het lezen als crisiservaring 

Het zich los durven maken van conventies en traditionele idealen, dat wat 
hij vaker omschrijft als 'afscheid nemen', is de eerste kwaliteit die Nietzsche 
van de lezer eist. Het opgaan in de problematiek die de tekst belijdt, is zijn 
voorwaarde.6 'Wie es mir ergieng, (...) , muss es Jedem ergehn, in dem eine 
Aufgahe leibhaft werden und "zur Welt kommen" will', zo stelt hij in het 
voorwoord op Menschliches, Allzumenschliches (Vorrede 7). In het voor
woord op Zur Genealogie der Moral heet het: 'wer aber einmal hier hangen 
bleibt, hier fragen lernt, dem wird es gehn, wie es mir ergangen 1st: - eine 
ungeheure neue Aussicht thut sich ihm auf (...)' (Vorrede 6). De ervaring 
die de auteur leidt is de ervaring die de lezer moet ondergaan om zelf iets 
op de wereld te zetten. Aldus Nietzsche, die dus claimt dat zijn lezer zich 
moet opstellen als zijn evenbeeld. Maar daarvoor zegt Nietzsche, moet men 
de crisis eerst lijfelijk ervaren (Menschliches, Allzumenschliches Vorrede). 
De lezer moet de tekst aan den lijve ondervinden, dat wil zeggen als een 
crisis. Wie zijn (ofwel Nietzsches) opdracht wil belichamen, maakt zich los 
en ervaart, via het leven van de tekst, het beeld dat hem voor ogen staat. 

Volgens Iser is het de attitude van het losmaken die een lezer in staat 
stelt het beeld te vormen dat de tekst lijkt te herbergen: 'erst im Freisgeben 
mitgebrachter Masstiibe [liegt] die Möglichkeit, sich das vorzustellen, was 
durch den Sinn der Funktion indendiert ist' (ib.:21). De lezer die een 
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uitzonderlijke positie durft in te nemen, die (zoals Nietzsche) een 
'Ausnahme' durft te worden (zie hoofdstuk vijf), verschaft zich volgens Lser 
toegang tot het beeld dat de tekst lijkt te herbergen. 

Schafft der Leser durch die ihm abverlangten Erfassungsakte dem Text eine Situation, so 

kann sein Verhaltniss zum Text nicht mehr das einer diskursiven Subjekt-Objekt Spaltung 

sein. Sinn ist dann nicht mehr erkliirbar, sondern nur als Wirkung erfahrbar (ib.:22) 

Door zich los te maken van het alledaagse en in te gaan op de handelingen 
waartoe de openheid van een tekst dwingt, maakt de lezer zich de tekst 
eigen. Hij gaat een relatie met de tekst aan waardoor een persoonlijk 
gebeuren ontstaat. Het lezen van een tekst is op deze manier geen kwestie 
meer van een jij dat een door een ik voorgeschreven betekenis overneemt 
maar van een jij dat beleeft wat gezegd wordt en zo zelf tot ik wordt. Lezen 
is in deze zin een ervaringsact, een act die aanzet tot het constateren van 
betekenis of identiteit. De lezer wordt een personage, een belevend 
lichaam, om zich vervolgens te ontpoppen als auteur die (op zijn beurt) 
geen betekenis voorschrijft maar 'beleefbaar' maakt. 

Zoals Nietzsche stelt dat zijn filosofie een waarheid is die 'beleefd' moet 
worden, stelt lser dat de discursieve, verklaringen zoekende lezer niet in 
staat is de spanning tussen tekst en lezer te ervaren.7 Een dergelijke lezer 
brengt niets nieuws in de wereld, zegt lser. Alleen de lezer die openstaat 
voor 'de affectieve structuur' van een tekst, voor dat wat Nietzsche het 
verlangen noemt, vervult volgens hem de zinervaring van de tekst. De 
affectieve lezer is Nietzsches lezer met bloed die later in dit Intermezzo in 
beeld komt. Voor hem krijgt betekenis de structuur van een gebeuren. De 
vraag 'wat betekent een tekst' wordt vervangen door een vraag naar de 
eigen ervaring, wat overkomt mij wanneer ik een tekst tot leven wek (Lser 
1976:41). 

Isers vertoog over de affectieve leeshouding is verwant aan Nietzsches 
uitspraken over de ideale leeshouding als een beleven van de tekst als crisis: 
over de lezer die de positie van de auteur wil evenaren als belevend per
sonage. Volgens lser maakt het beeld, dat Nietzsche via het zien benadaikt, 
dit mogelijk. Het beeld bewerkstelligt 'unser Gegenwartig sein im Text. Je 
mehr der Text für uns zur Gegenwart wird, desto mehr wird das, was wir 
sind (...) zur Vergangenheit' (ib.:215). Door de waarneming van een beeld 
raakt de lezer verstrikt in het vertelde en dit bewerkstelligt het zijn in de 
tekst. Door de oude betekenis (van het ik) achter zich te laten en deel te 
nemen aan de zin van de tekst wordt de tijd van de tekst de beleefde tijd 
van de lezer. Die vanuit deze positie in staat is de noodzakelijke 
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samenhang aan te brengen, de niet uitgesproken combinatie van feiten in 
het beeld te laten verschijnen. De ervaring van totaliteit die zo ontstaat 
maakt de lezer volgens Iser bewust van de voorwaarden van deze totaliteit. 

Ihre Totalitat ist nicht so sehr die neue Erfahrung, die sich durch Interaktion gebildet hat, 

als vielmehr Einsicht in das Bilden einer solchen Totalitat (1976:217). 

Niet de totaliteit maar het totstandkomen van de totaliteit, het worden, is 
de nieuwe ervaring van de lezer. Wat een dergelijke esthetische ervaring 
kenmerkt is volgens Iser het bewustzijn van deze ervaring. De manier waar
op Iser de structuur van deze ervaring, van dit bewustzijn van de schijn om 
met Nietzsche te spreken, beschrijft, lijkt sterk op de beschrijving van de 
esthetische ervaring in Die Geburt der Tragödie. Het 'Mittendrin zu sein und 
gleichzeitig von dem überstiegen zu werden, worin man ist, charakterisiert 
das Verhaltnis von Text und Leser', zegt Iser en dit herinnert aan de positie 
van de toeschouwer van de tragedie, het 'zugleich schauen zu mussen und 
zugleich über das Schauen hinaus sich zu sehnen' (GdT 24). De zelf-waar-
neming, 'man sieht sich zu, worin man ist', is volgens Iser in de esthetische 
act het centrale moment en de voorwaarde voor het communicatieve 
karakter van de esthetische ervaring (1976:217). In Ecce Homo spreekt 
Nietzsche over zijn 'Psychologie des "Um-die-Ecke-sehns"' ('Warum ich so 
weise bin' 1). Hij vertelt dat de crisis hem de kunst van het op zichzelf 
gerichte oog heeft gebracht. In verhalen over andere uitzonderlijke denkers 
vertelt hij dat de crisis leidt tot zelfbezinning. De zelfbezinning, de positie 
die Nietzsche in Vom Nutzen bepleit om de crisis te overwinnen, is de 
reflectie die de verlossing mogelijk maakt. Het is de positie die het verlos
sende moment bewerkstelligt, het moment dat in Nietzsches verhalen telkens 
via de formule 'mit einem Male' wordt aangekondigd, waar de narratieve 
ofwel esthetische bemiddeling van het niet-verbale plaatsvindt (zie hoofd
stuk vijD. 

Niet alleen de bijna identieke reflecties over de esthetische positie maar 
ook de typering van het leesproces als een experiment met een bepaalde 
voorstelling, verleiden ertoe om Nietzsches poëtica in verband te brengen 
met Isers receptietheorie. Het bewustzijn van het proces van betekenisge
ving is volgens Iser het resultaat van een experiment met een visioen, 'der 
Versuch, sich das vorzustellen, was man als solches niemals sehen kann' 
(ib.:222). Zowel het experiment als het visioen zijn twee centrale noties in 
Nietzsches denken. De gedachte die hem bevrijdde van de vertwijfeling die 
volgt op het inzicht dat God dood is (het inzicht dat er geen vaststaande 
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betekenis bestaat), is de gedachte dat het leven een experiment van de 
denker mag zijn {Die fröhliche Wissenschaft 324). Het visioen is de licht
flits, de bevrijdende bezinning die volgt op de crisiservaring (zie hoofdstuk 
vijf). In 'Reiz der Unvollkommenheit' spreekt Nietzsche in deze zin over het 
visioen. Het visioen is het ideaal dat nooit echt gezien wordt, dat 'was er 
gesehen haben möchtë, zegt Nietzsche, maar juist daardoor de beleving 
'als ob', het experiment van de lezer, bewerkstelligt. De lezer die de tekst 
als verlangen beleeft, ontsluit de illusie die het verlangen voedde. Het 
begrijpen van een tekst, van de illusie alsof het visioen direct bemiddeld 
wordt, is een kwestie van wisselwerking tussen de verlangende, 'beredt-
same' tekst en de affectieve, waarnemende lezer; de wisselwerking tussen 
de fictie van de intentie en de fictie van het directe aanschouwen. 

De ideale lezer verbeeldt zich de (ervaring van) betekenis die de tekst 
hem lijkt voor te spiegelen. De lezer is dus onontbeerlijk in het proces van 
zingeving maar uiteindelijk realiseert hij, of beter heeft hij de illusie het 
beeld te realiseren, dat de auteur leidde. De ervaring van totaliteit, van een
heid met de tekst, wordt bewerkstelligd door het voorgespiegelde persoon
lijk ideaal. Uitspraken in Menschliches, Allzumenschliches over de vreugde 
die kunst verschaft, bevestigen dit beeld van het ideale lezen. 

Het plezier van het begrijpen 

In Menschliches, Allzumenschliches II worden verschillende vormen van 
vreugde besproken die de aanblik van kunst bewerkstelligt. Wie zich her
innert dat Nietzsche zowel zichzelf als zijn ideale lezer herhaaldelijk als 
'Rathselrather' typeert, zal weinig moeite hebben de vreugdebeleving te 
herkennen die Nietzsche zijn lezer wil verschaffen of beter, zich wil laten 
verschaffen.8 De primaire vorm van vreugde die kunst bewerkstelligt is volgens 
Nietzsche de vreugde aan het begrip van de bedoeling, 'zu versteken, was 
ein Andrer meinf ('Vermischte Meinungen und Sprüche' 119). Nietzsche 
redeneert hier vanuit het gegeven dat de schepper van een kunstwerk een 
intentie heeft en stelt dat het begrijpen van diens bedoeling genot 
verschaft. Een verfijndere vorm van vreugde ontstaat volgens hem bij de 
aanblik van het regelmatige en symmetrische, 'denn durch eine gewisse 
Ahnlichkeit wird die Empfindung für alles Geordnete und Regelmassige im 
Leben, dem man ja ganz allein alles Wohlbefinden zu danken hat, wach-
gerufen' (ib.). Deze uitspraak herinnert aan de narratieve conditie zoals in 
hoofdstuk twee besproken: de visie dat het lichaam wordt geleid door de 
ervaring van coherentie en dat deze structuur het leven dient. De aanblik 
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van het geordende roept volgens Nietzsche de typische 'Empfindung' op 
die de kijker het genot van zijn eigen ervaring biedt. Een bepaalde 
verzadiging van dit genot leidt volgens Nietzsche tot een nog verfijnder 
gevoel, het gevoel dat het doorbreken van het geregelde en geordende kan 
waarderen: 

vvenn es zum Beispiel anreizt, Vernunft in der scheidbaren Unvernunft zu suchen, 

wodurch es dann, als eine Art aslhetischen Rathselrathens, wie eine höhere Gattung der 

zuerst erwahnten Kunstfreude dasteht (ib.). 

De hoogste vorm van vreugde biedt volgens Nietzsche de kunst die door 
een onvolmaakte structuur uitnodigt tot de esthetische inzet. Het onvol
tooide bezorgt op een verheven manier het genot van de eerste kunst-
vreugde, het begrijpen van wat een ander bedoelt. Het 'esthetische raden' 
is het aanbrengen van de fysiek ervaren orde in een kunstwerk die deze 
eenheid lijkt te ontberen. 

Vertaald naar de aforistische vorm betekent dit dat het aforisme als onvol
tooid kunstwerk de lezer prikkelt te streven naar het aanbrengen van de 
vorm waarin het (eigen) lichaam gedijt. De esthetische inzet die Nietzsche 
via het aforisme afdwingt, is een vorm van totaliseren die leidt naar de 
beleving van volmaaktheid. Nietzsches doel, de verfijndste kunstbeleving, 
is de fysiek-esthetische reactie op het schijnbaar zinloze. De 'reliefartige' 
ofwel aforistische presentatie moet het gangbare gevoel voor het georden
de doorbreken, moet 'losmaken', om de lezer te bewegen tot de estheti
sche act die de basis is van elke betekenis. Het aforisme prikkelt de lezer 
om de eigen kunstdriften in te zetten en zo alsnog de orde aan te brengen 
waarin het leven (van de tekst) gedijt. Nietzsche speelt met het gegeven dat 
de lezer die zijn 'Empfindung für alles Geordnete und Regelmassige' inzet, 
de intentie of passie van de auteur nadert." 

Het aforisme als onvolledig kunstwerk, of in Isers visie literatuur über
haupt, maakt de lezer bewust van betekenis als relationele optie; van de 
paradoxale structuur waaruit iedere betekenisproductie bestaat. In deze zin 
bevestigt Nietzsche critici die stellen dat de betekenis van een tekst niet 
vaststaat en het aan de lezer is om de uiteindelijke betekenis te formuleren. 
Maar zoals duidelijk wordt uit Nietzsches vertoog over de kunstenaar die 
zijn verlangen uitdaikt en de recipiënt die het genot ervaart dit verlangen 
te begrijpen, wil dit niet zeggen dat de tekst is afgesneden van elke intentie 
of dat er zekerheid is over de afwezigheid van 'totaliteit'.'" Tekst en lezer 
worden door Nietzsche beschreven als potentiële krachten die elkaar 
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behoeven om (de illusie van) betekenis te verwekken. De tekst wekt het 
verlangen iets in de wereld te zetten dat er lijkt te zijn maar niet echt uit
gesproken is." De lezer die dit verlangen deelt, ontbindt 'betekenis'. Door 
het inspelen op het verlangen in de tekst wordt de betekenis - van de lezer 
- geboren.1- Dat het deze ervaring is die Nietzsche zijn lezer 'zu Gute' wil 
doen, dat zijn lezer de tekst in het ideale geval als een persoonlijke geschie
denis ervaart, vertelt hij ook in zijn correspondentie. 

De lezer als vriend 

Door de jaren heen roemt Nietzsche zijn vriend Heinrich Köselitz als eerste 
en laatste lezer van zijn werk.'3 'Sie empfinden wovon meine sonstigen 
Leser keine Ahnung haben, das "Ganze", sie sehen, class es ein Ganzes 
giebt (...)', zo schrijft hij hem in april 1887 (Samtliche Briefe Band 8:54). 
Köselitz deelt volgens Nietzsche het vermogen het geheel waar te nemen, 
hij 'ziet' dat er sprake is van een geheel. Waar Nietzsche hem uitnodigt zijn 
kunsten op Morgenrötbe te beproeven, beschrijft hij de leeshouding die hij 
verwacht van zijn ideale lezer: 

lesen sie es als Ganzes und versuchen sie ein Ganzes Kir sich daraus zu machen - namlich 

einen leidenschaftlichen Zustand. Wenn Sie das nicht thun, so thut es Niemand. -

(Samtliche Briefe juni 1881 Band 6:95). 

Nietzsche spoort zijn eerste lezer aan tot een 'totaliserende' leeswijze en 
maakt duidelijk wat hij hieronder verstaat. Een geheel van de tekst maken 
betekent er een 'passievolle toestand' van maken. Een totaliteit van een 
tekst maken betekent, zoals Lser het beschrijft, de tekst een situatie scheppen; 
het betekent de zelf-ervaring van het verlangen dat de tekst tekent. Köselitz 
is hiertoe volgens de brievenschrijver Nietzsche in staat omdat hij geen 
'Aphorismus-mensch' is en zijn verlangen, 'den Zusammenhang und das 
Bedürfniss des Zusammenhangs ahnen zu lassen' met hem deelt (Band 6 :122). 
Nietzsches ideale lezer Köselitz ervaart net als hij de behoefte de samen
hang en de behoefte aan die samenhang voelbaar te maken. Dat Nietzsche 
hoopt dat ook anderen dan zijn corrector Köselitz de ervaren coherentie 
van zijn gedachtegoed beleven, blijkt in zijn brieven aan Jakob Burckhardt 
(Band 6:235) en Paul Rée (ib.:247). Hij verzoekt hen 'Sanctus Januarius' 'im 
Zusammenhang' te lezen en bekommert zich over de vraag of de tekst, die 
volgens hem zijn privé-moraal verwoordt, 'als Ganzes sich mittheilt'." 
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In 'Sanctus Januarius', het vierde boek van Die fröhliche Wissenschaft, toont 
Nietzsche zichzelf als 'totaliserende' lezer. Zowel in 'Seinem Charakter Stil 
geben' (FW 290) als in 'Persönliche Providenz' benadrukt hij het belang van 
de integratie van verschillende belevenissen tot een zinvol geheel. Ook het 
leven is volgens Nietzsche een soort open kunstwerk. Niet de voorzienig
heid maar het welwillende individu, zoals Nietzsche als verteller in zijn 
voorwoorden (zie hoofdstuk acht), bevestigt, in een terugblik, de ervaring 
van causaliteit. Zijn 'Geschicklichkeit im Auslegen und Zurechtlegen der 
Ereignisse' bewerkstelligen de ervaring dat alles zo heeft moeten zijn (FW 
277). Vertaald naar de tekstuele situatie betekent dit dat de lezer, in een 
temgblik op de tekst als ervaring, auteur wordt en de structuur realiseert wa-
rom de ervaring vraagt. Nietzsche hoopt dat zijn lezer een dergelijke erva
ring ten deel zal vallen. Aan zijn vriend Rohde schrijft hij (met betrekking 
tot Menschliches, Allzumenscbliches): 

Vielleicht kommt dann auch einmal die Stunde, wo Du mit Deiner schonen constructive!] 

Phantasie das Ganze als Ganzes schaust und an dem grossen Glücke, dass ich bisher 

genoss, theilnehmen kannst (juni 1878 Samtlicbe Briefe Band 5:333) 

Nietzsche wenst zijn vriend de ervaring van het zien van het totaal als 
totaal. Hij veronderstelt een geheel, of tenminste de illusie van een geheel, 
en spreekt zijn vriend aan op zijn vermogen dit geheel te zien. Volgens 
Nietzsche is Rohde in staat 'ziener' te worden van het visioen dat hem leidt. 
Hij stelt hem de gelukservaring in het vooruitzicht die de beleving van het 
zien, en daarmee het begrijpen van de auteur, veroorzaakt. Wanneer Rohde 
in staat is het totaal als totaal te zien, in staat is het alsof te ervaren dat 
Nietzsche in 'Reiz der Unvollkommenheit' beschrijft, komt hij uit bij het 
geluk, het heiligste, van de auteur. 

Aldus Nietzsche in zijn persoonlijke briefwisseling. Wie zich via de 
correspondentie een beeld vormt van Nietzsche als auteur, kan zich voor
stellen dat de filosoof zich zou bekreunen om de moderne receptie van zijn 
'arme stückweise Philosophie' (aan Paul Ree aug. 1881 Sdmtliche Briefe 
Band 6:124). Nietzsche moedigt de fragmentarische benadering bepaald 
niet aan. Niet alleen in zijn brieven maar ook in het gepubliceerde 
werk ageert hij tegen de fragmentarische lezer. In Menschliches, 
Allzumenschliches verwijt Nietzsche de lezer die uit de vorm afleidt dat ook 
de inhoud geen coherentie bezit, kortzichtigheid. 

Gegen die Kurzsichtigen - Meint ihr denn es müsse Stückwerk sein, vveil man es euch in 

Stücken giebt (und geben muss)? (Vermischte Meinungen und Sprüche' 128). 
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Een fragmentarische presentatie is volgens Nietzsche (ten tijde van 
Menschliches, Allzumenschliches) noodzakelijk maar zeker niet synoniem 
met fragmentarisch denken. Lezers die deze mening zijn toegedaan rekent 
hij tot de 'Unarten des Lesers' (ib.:130). Ook lezers die enkel hun eigen 
bevestiging zoeken schaart hij onder de slechte lezers: 

Die schlechtesten Leser. - Die schlechtesten Leser sind die, welche wie plündernde 

Soldaten verfahren: sie nehmen sich einiges, was sie brauchen können, heraus, beschmut-

zen und verwirren das Übrige und lastern auf das Ganze (ib.:137). 

De slechte lezer maakt de tekst ondergeschikt aan zijn eigen doeleinden. 
Hij zoekt enkel bevestiging voor wat hij al weet en heeft geen respect voor 
de tekst als geheel. Ook deze omschrijving van een slechte leeshouding 
spreekt de aanname van bepaalde Nietzsche-critici dat de betekenis volledig 
afhankelijk is van de lezer tegen. Uiteraard doet Nietzsches poëtica niets af 
aan het feit dat uiteindelijk de lezer uitmaakt of hij gehoor geeft aan de 
oproep (het verlangen) in een tekst. Maar Nietzsches expliciet uitgesproken 
stellingname maakt het wel problematisch om zich tekstonafhankelijk op te 
stellen onder verwijzing naar Nietzsches onwil om begrepen te worden of 
zijn afwijzing van een totaliserende attitude. Nietzsche veronderstelt een 
'Ganzes' en wenst zich een lezer die zich dit aantrekt. 

Volgens postmoderne critici verhindert Nietzsche de mogelijkheid om in 
zijn werk een systematisch en coherent gedachtegoed te vinden. '^ Maar de 
belevende leeshouding die Nietzsche zegt te beogen, impliceert het totali
seren dat het lichaam (van de tekst) de vorm biedt waarin het gedijt.16 Wie 
het streven naar coherentie afwijst, ontkent in feite zowel het eigen lichaam 
als dat van de auteur. De ideale leessituatie is de wisselwerking tussen twee 
lichamen. 

De tekst als lichaam 

Nietzsche poogt, ondanks zijn kritiek op wat Derrida c.s. het 'logocen-
trisme' en 'fonocentrisme' noemen, zijn tekst leven te verschaffen door 
middel van imitatie van het gesproken woord. Vooral de correspondentie 
met Lou Salomé bevestigt het beeld van Nietzsche als auteur die de lezer 
onzichtbaar maar fysiek wil sturen. Zo schrijft hij haar dat het slim is de 
lezer in de waan te laten dat hij zelf bedenkt wat de tekst uitspreekt.17 De 
beleden vrijheid van de lezer, zo blijkt ook hier, is een relatieve kwestie. 
Maar 'Zur Lehre vom Stil' is vooral interessant omdat Nietzsche hier 
voorschrijft hoe teksten 'leven' moet worden verschaft. 
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'Das Erste, was Noth thut, ist Leben: der Stil soil leben', zo luidt zijn eerste 
stelregel (Samtliche Briefe Band 6:243-5). In wat volgt wordt duidelijk dat 
'leven' betekent 'belichamen'. Nietzsche wil zijn tekst leven verschaffen 
door er lichaamstekens in te verwerken. Daarom is het volgens hem voor 
een auteur noodzakelijk zich voor te stellen hoe hij zijn boodschap voor 
zou dragen. 

Man muss erst genau wissen: "so unci so würde ich dies sprechen und vortragen" - bevor 

man schreiben darf. Schreiben muss eine Nachahmung sein ('Zur Lehre vom Stil' 3). 

De ideale stijl imiteert de onmiddellijkheid van de mondelinge taalsituatie. 
Daarom moet de schrijver zich voorstellen hoe hij zijn gedachten uitge
sproken zou hebben, hij moet de intonatie van zijn gedachten kennen en 
moet weten welke gebaren hij bij een mondelinge voordracht zou maken. 
Volgens Nietzsche moet schrijven de representatie van een mondelinge pre
sentatie zijn om de tekst een verlangend gebaar, een persoonlijk appèl op 
de lezer te laten zijn. 

Nietzsche stelt dat een goede tekst kan worden 'verstaan' als een toe
gesproken worden. Zoals de auteur zich een luisterende lezer verbeeldt, 
moet de lezer zich dus een spreker voorstellen. Niet alleen in zijn corres
pondentie met Lou Salomé maar ook in Menschliches, Allzumenschliches 
verwoordt Nietzsche de opvatting dat het schrijven 'lichaamstaal' vereist: 

Die Kunst, zu schreiben, verlangt vor Allem Ersatzmittel für die Ausdrucksarten, welche 

nur der Redende hat: also für Gebarden, Accente, Tone, Blicke ('Der Wanderer und sein 

Schatten' 110) 

'Zur Lehre vom Stil' dateert uit 1882 en ook Menschliches, 
Allzumenschliches is gepubliceerd na de door Shapiro (1989) veronderstel
de breuk van Nietzsche met het logocentrisme van de universitaire wereld. 
Het feit dat Nietzsche in beide teksten het belang van de imitatie van het 
gesproken woord en de directe relatie met de toehoorder benadrukt, rela
tiveert het beeld van Nietzsche als auteur die afziet van het overbrengen 
van intenties. Al zijn redeneringen over het belang van lichaamstaal dienen 
het contact met de lezer. De lichamelijkheid die een spreker ter beschik
king staat moet volgens Nietzsche worden vervangen door tekstuele 
middelen om een soortgelijk effect te bereiken (als de orale cultuur van de 
Grieken). Niet alleen de taal maar ook de blik, de druk, de gebaren, dus 
de mimiek van het lichaam, dienen als brug van mens tot mens (Die fröh-
liche Wissenschaft 35). Volgens Nietzsche verwerkt een (goede) schrijver 
dergelijke signalen in zijn tekst. 
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Als schrijver benadrukt Nietzsche het belang van de fysieke inbreng. Zo 
stelt hij in Ecce Homo in een passage waar hij zich roemt om de vele stijlen 
die hem ter beschikking staan, dat het uitdrukken van een fysieke spanning 
de zin is van iedere stijl: 

Einen Zustand, eine innere Spannung von Pathos durch Zeichen, eingerechnet das Tempo 

dieser Zeichen, mitzutheilen - das ist der Sinn jedes Stils (....) ('Warum ich so gute Bücher 

schreibe' 4). 

De zin van de stijl is de innnerlijke passie, een innerlijke toestand mee te 
delen, aldus Nietzsche in Ecce Homo. Elke stijl die voldoet aan deze eis is 
volgens hem een goede stijl: 

Gut ist jeder Stil, der einen inneren Zustand wirklich mittheilt, der sich über die Zeichen, 

über das Tempo der Zeichen, über die Gebarden - alle Gesetze der Periode sind Kunst 

der Gebiirde - nicht vergreift (ib.). 

Zowel de vroege als de late Nietzsche verwoordt, zowel in zijn correspon
dentie als in zijn gepubliceerde werk, het belang van het verwerken van 
lichamelijke tekens. De tekens in de tekst moeten het gebaar vormen dat 
uitdmkking geeft aan de toestand van het lichaam. Het feit dat Nietzsche 
de kwaliteit van een bepaalde stijl afmeet aan het wel of niet meedelen van 
'een innerlijke toestand' bevestigt dat hij ernaar streeft zijn niet-talige 
werkelijkheid over te brengen. Goede stijl representeert in zijn visie 'inner
lijkheid', de beleving van een ik, en door de tekens van dit ik te verwer
ken poogt de tekst het verlangen uit te drukken dat de stijl ingaf. Het is 
deze stijl die een innerlijke toestand voorspiegelt, die de lezer in staat stelt 
de tekst te beleven alsof het zijn persoonlijke verhaal betreft. Tenminste, 
zegt Nietzsche, als de lezer oren heeft om de tekens als verlangen te kunnen 
verstaan. 

Immer noch vorausgesetzt dass es Ohren giebt - dass es Solche giebt, die eines gleichen 

Pathos fahig und würdig sind, dass die nicht fehlen, denen man sich mittheilen darf (ib.). 

Net als in de eerder besproken reflecties voert Nietzsche de ideale lezer op 
als noodzakelijke voorwaarde voor het affectieve schrijven. De ideale tekst 
is een tekst die het niet-talige verlangen weet over te brengen. De ideale 
lezer is de lezer die dit pathos aan kan en waardig is. Het lichamelijke 
schrijven vereist een lichamelijke lezer: een lezer die zich de passie van de 
tekst eigen maakt. 
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Nietzsche verschaft met zijn reflecties over lezen en schrijven een kijkje 
in de keuken van de schrijver die met kleine gebaren de lezer op het juiste 
spoor wil zetten. Hij maakt duidelijk dat zijn tekst de uitdrukking van een 
innerlijke toestand is, dat hij tekens probeert te verwerken die deze toe
stand vormgeven, dat zijn leestekens als lichaamstekens moeten worden 
gezien en dat dit zijn manier is om de tekst het kaliber te geven van een 
fysieke ontmoeting. 

Schrijven en lezen als de ontmoeting tussen twee lichamen 

Lezen is een vorm van interactie, zegt Iser, maar het verschil is dat er geen 
sprake is van 'a face to face' situatie (1976:262). Nietzsche tracht de fysieke 
ontmoeting te imiteren. Door zijn tekst de intonatie van het gesproken 
woord te verschaffen; door zijn oogopslag te vertalen in een leesteken; 
door het ritme van de tekst te laten klinken als de nuances van een stem, 
verleidt Nietzsche de lezer tot de illusie van een persoonlijke ontmoeting.1" 
Om deze ontmoeting te realiseren zoekt hij als schrijver naar middelen die 
zijn lichaamstaal tot uitdrukking laten komen. In 'Zur Lehre vom Stil' zegt 
hij dat het bovendien noodzaak is zich de lezer te verbeelden die deze 
benadering past. 

Der Stil soil dir angemessen sein in Hinsicht auf eine ganz bestimmte Person, der du dich 

mittheilen willst (Gesetz der doppelten Relation) ('Zur Lehre vom Stil' 2). 

Uitspraken als deze bevestigen dat het ook Nietzsches doel is om zich mee 
te delen. Net als elke auteur heeft hij wat te vertellen en bekommert hij zich 
om de wijze waarop dit het best te realiseren is. In 'Zur Lehre vom Stil' 
benadmkt hij de rol van de lezer. De stijl waarin een schrijver zich uitdrukt, 
moet volgens Nietzsche zowel de schrijver als de lezer, degene tot wie hij 
zich richt, 'passen'. Zowel de inhoud als de titel van deze stelling, 'de wet 
van de dubbele relatie', duidt op het bewustzijn van de noodzaak van inter
actie met de lezer. Zich meedelen is een kwestie tussen het ik en de ander. 
De auteur heeft niet alleen met zichzelf maar ook met zijn lezer van doen 
en daarom moet de stijl zowel de schrijver als de lezer aanspreken. De 
schrijver moet zich als spreker tot een bepaalde persoonlijkheid richten en 
zijn stijl aanpassen aan deze persoon. De verbeelde gesprekspartner op zijn 
beurt moet leren de tekens van de tekst als emotieve signalen te ervaren. 
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Der Reichthum an Leben verrath sich durch Reichthum an Gebarden. Man muss Alles, 

Lange und Kürze der Satze, die Interpunktionen, die Wahl der Worte, die Pausen, die 

Reihenfolge der Argumente - als Gebarden empfïnden lernen (ib.:5). 

Het rijke leven van de tekst laat zich volgens Nietzsche kennen door rijk
dom aan gebaren. De schrijver die zijn leven over wil brengen in de tekst, 
verwerkt zijn gebaren in woord, tempo en intonatie. De ideale lezer moet 
deze tekens als gebaren leren beleven.19 De ideale schrijver schrijft alsof hij 
vertelt, alsof hij in gesprek is. De lezer luistert alsof hij zich direct tegenover 
de spreker bevindt. Schrijven en lezen is op deze wijze een kwestie van 
mimesis. Niet in de zin van representatie van dé werkelijkheid, maar als 
'Nachahmung' van het lichaam ofwel de werkelijkheid van het als of. De 
dynamiek van het lichaam wordt omgezet in inhoud, vorm en toon. De ideale 
tekst wekt zo de schijn van een ontmoeting tussen twee lichamen. 

Opnieuw bevestigt een uitspraak in Menschliches, Allzumenschliches 
deze interpretatie van Nietzsches poëtica. Zowel de aanhalingstekens in 
Nietzsches teksten, zonder welke bijvoorbeeld het 'Ding an sich' nooit ver
schijnt, als de komma's, gedachtestreepjes en andere typografische tekens 
krijgen hun functie toegeschreven in het streven de tekst van 'leven' te 
laten getuigen. In het ideale geval brengt een schrijver volgens Nietzsche 
'Alles, was von Lebenzeugenden, kraftigenden, erhebenden, aufklarenden 
Gedanken und Gefühlen in ihm war' over in zijn teksten zodat het boek 
verder leeft 'wie ein mit Geist und Seele ausgestattetes Wesen' 
(.Menschliches, Allzumenschliches I 'Aus der Seele der Künstler und 
Schriftsteller' 208).2" Het ideale boek is als een lichaam. Het herbergt alles 
wat de schrijver ertoe aanzette het te schrijven en wordt zo zelf tot een 
wezen, een lichaam met geest en ziel dat het bestaan voortzet.2' Het boek 
als lichaam is een tekst vol verlangen en zoals Nietzsche in 'Reiz der 
Unvollkommenheit' stelt, is het dit verlangen dat de lezer ertoe aanzet zich 
te engageren. Niet enkel de taal maar vooral het verlangen dat de taal lijkt 
te herbergen, brengt de lezer ertoe de tekst persoonlijk te nemen. De tekst 
die weet over te brengen dat er een lichaam schuilgaat achter de tekens, 
verleidt het luisterende lichaam er zijn eigen verhaal van te maken. 

Nietzsche stelt het schrijven voor als een scheppende daad 'aus dem 
Eigensten, Innersten, Untersten' (Ecce Homo Z 5) en zijn teksten getuigen, 
of althans willen dit zo doen voorkomen, in vorm en inhoud van de 
gevoelde opdracht." De ideale lezer wordt geacht deze wil te delen.23 In 
Jenseits von Gut und Böse wordt, net als in 'Zur Lehre vom Stil', 
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onderstreept dat deze lezer oren heeft. De 'gutwillige' lezer heeft, in tegen
stelling tot de Duitser, zegt Nietzsche, oren. Oren om gehoor te geven aan 
de eisen die de tekst aan hem stelt. Hij hoort de nuances in een tekst en 
raadt de zin van de intonatie. Hij voelt de breuk met de te strenge regel
maat als 'gewild' , als uitdaging om zich (esthetisch) in te spannen en de 
veelzijdigheid van elk woord te verstaan (J 246). Tegenover de Duitse lezer 
staat de lezer als Griek die de tekst 'verstaat'. De Griek, het personage dat 
zo vaak in Nietzsches teksten het ideale contrast vormt voor dat wat 
bestreden wordt, is de ideale lezer. Als hij las, las hij volgens Nietzsche 
hardop: 

Mit lauter Stimme: das will sagen, mit al den Schwellungen, Biegungen, Umschlagen des 

Tons und Wechseln des Tempos an denen die antike öffentliche Welt ihre Freude natte. 
Damals waren die Gesetze des Schrift-Stils die selben, wie die des Rede-Stils (...) (Jenseits 

von Gut und Base 247). 

De lezer met oren behandelt de tekst als gesproken woord. Hij 'luistert' 
naar de tekst, niet in de zin van gehoorzamen maar in de zin van het prik
kelen van de ervaring door 'als gewild' ervaren toonbreuken. Hij is de lezer 
van goede wil die de tekst (h)erkent als een persoonlijk woord. Dat 
Nietzsche verwacht dat zijn lezer de passie raadt waarmee hij schrijft, leert 
ook zijn reactie op een negatieve recensie. 

Volgens Nietzsche is zijn werk moeilijk toegankelijk omdat er zeldzame 
toestanden van de ziel heersen. 'Für diese noch ungefassten und oft kaum 
fassbaren Zustande suche ich Zeichen; es scheint mir dass ich darin meine 
Erfindsamkeit habe', zo schrijft hij (Sdmtliche Brie/e Band 8:244). Hij 
verwijt de auteur van een recensie 'die eigentliche Geschichte hinter dem 
Gedachten, die Leidenschaft, die Katastrophe, die Bewegung gegen ein 
Ziel, gegen ein Verhangniss hin' te negeren (ib.). Nietzsche maakt hem 
duidelijk dat een zuiver formele benadering van zijn werk haaks staat op 
zijn inzet. 

(...) ich spreche mit einer leidenschaftlichen und schmerzlichen Kühnheit von dreien der 

schwersten Probleme, die es giebt und in denen ich am liingsten zu Hause bin; ich schone 

dabei, wie es in solchen Fallen der höheren Anstand will, mich selbst so wenig als irgend 

was und wen; ich habe mir dazu eine neue Geharde von Sprache erfunden für diese in 

jedem Betracht neuen Dinge - und mein Zuhörer hort wieder nichts als Stil (...) Mache ich 

denn 'Literatur? (ib.:246-7). 
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Het verwijt dat Nietzsche de recensent maakt bevestigt nog eens het belang 
dat hij hecht aan de beleving van zijn werk als uitdrukking van aan den 
lijve ervaren problemen. Zijn redenering maakt duidelijk dat hij zich een 
manier van schrijven denkt te hebben eigen gemaakt die deze beleving 
zoveel mogelijk uit doet komen. Nietzsche wil de in 'Zur Lehre vom Stil' 
beleden poëtica blijkbaar in praktijk brengen. Hij woont in de problema
tiek die hij aansnijdt en van zijn lezer verwacht hij (h)erkenning van deze 
omstandigheid. Hoewel Nietzsche beweert te weten dat hij pas postuum 
waardering kan verwachten en vaker stelt dat hij niet toegankelijk wil zijn 
of slechts voor een bepaald publiek ('denen die Ohren aufmachen, die uns 
mit den Ohren verwandt sind' (Die fröhliche Wissenschaft 381), 'haken' 
zoals hij zelf ook zegt, zijn teksten naar lezers (Ecce Homo 'Jenseits von Gut 
und Böse' l).iH 

De persoonlijke taal, de taal als lichaamsteken, is Nietzsches wapen in 
de strijd tegen de onpersoonlijkheid. Het persoonlijke spreken moet zijn 
tekst de schijn van het innerlijk, dat naar het schrijven leidde, verschaffen. 
De woordkeus, de interpunctie, de leestekens zijn zijn 'gebaren' naar de 
lezer. 

Het inzicht in de betekenisloosheid, het inzicht in de onmogelijkheid van 
taal om de ware werkelijkheid te representeren, ontneemt Nietzsche blijk
baar niet de motivatie om te werken met zijn gevoelde intentie. 
Integendeel. Hij reflecteert over filosofie als zelfexpressie en over zijn stijl 
als de uitdrukking van zijn innerlijk. Door de inzet van persoonlijke tekens, 
door de tekens van zijn lichaam te vertalen in de tekst, streeft Nietzsche 
ernaar zijn beleving over te brengen. Door zijn filosofie trekken van zijn 
zelf(gesprek) mee te geven, verleidt hij de lezer tot deze filosofie, tot dit 
gesprek. Nietzsche redeneert vanuit de lichamelijke situatie waarin zijn filo
sofie ontstond en verwacht een lichaam dat zich deze situatie eigen wil 
maken. Nietzsche verwacht een lezer die 'luistert' naar de tekst en open
staat voor de tekens in de tekst als de vertaling van een lichaam. Door 
middel van typische metaforiek, door een typische grafische presentatie, 
door de inzet van emotieve tekens en door het vertellen over zijn persoon
lijke lief en leed, verschaft hij de teksten de trekken van een persoonlijk 
gesprek. De lezer met oren, de lezer van goede wil, verstaat deze signalen 
en verbeeldt zich de intentie van de tekst. 

Het zoeken naar een persoonlijke taal is Nietzsches lijfelijke strategie om 
ondanks, of juist dankzij, zijn inzicht in de onwaarheid, zijn rol te spelen in 
de (beleefde) werkelijkheid van de lezer. De tekst als lichaam speelt met 
de schijn van waarheid. Daarom hecht Nietzsche grote waarde aan de 
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'Empfindung' van de lezer die deze schijn beleeft als een personage. De 
affectieve lezer is gevoelig voor de tekens van het andere lichaam. Hij is 
de vriend die de schone schijn ophoudt.-s Zoals de auteur met inzet van 
zijn lichaam, met zijn handelen alsof, de tekst produceert, maakt de lezer 
met inzet van zijn lichaam de tekst waar. Zoals de ideale auteur schrijft, met 
bloed, beleeft de ideale lezer de tekst. 

Lezen met bloed 

De ideale tekst is volgens Nietzsche met bloed geschreven ('Vom Lesen und 
Schreiben' Also sprach Zarathustrd). 'Met bloed schrijven' betekent het 
inschrijven van gevoelens, van willen, van wensen en verwijst naar de bele
ving van de werkelijkheid door het lichaam. De ontkenning van dit willen 
en wensen, 'Allem was Affekt macht, was "Blut" macht, ausweichen (...) 
nicht lieben, nicht hassen' , is volgens Nietzsche de houding van de asceet 
die 'Entselbstung' tot gevolg heeft (Zur Genealogie der Moral III. 17). Het 
schrijven met bloed moet het tegendeel bewerkstelligen. Het zelf van een 
auteur is afhankelijk van de kunst het eigen lichaam in te brengen. En van 
de lezer die op dit lichaam reageert. Een reflectie in Menschliches, 
Allzumenschliches over de bezieling van een bestaand kunstwerk, 
bevestigt de noodzaak van de lezer-met-lijf. 

nur dadurch, dass wir ihnen unsere Seele geben, vermogen sie fortzuleben: erst unser Blut 

bringt sie dazu, zu uns zu reden (MM II 'Vermischte Meinungen und Sprüche' 126). 

Pas het bloed van de recipiënt brengt het kunstwerk tot spreken. Vertaald 
naar de leessituatie betekent dit dat de tekst pas stem krijgt door toedoen 
van de lezer. De affectieve inzet van de lezer is vereist om de potentie van 
een kunstwerk te ontsluiten. 'Met bloed lezen' betekent met inzet van de 
eigen affecten lezen en is het vruchtbare antwoord op de fysieke tekens in 
de tekst. In deze wisselwerking geeft de lezer zowel zichzelf als de tekst 
de schijn van waarachtigheid. De lichamelijke kwaliteiten van de lezer, zijn 
handen en oren, en een vrolijk onderlijf (Ecce Homo Vorwort 4; 'Warum ich 
so gute Bucher schreibe' 1) zijn noodzakelijk om het gesprek dat de tekst 
kan zijn, tot leven te brengen.•* Maar dit lukt enkel, zo stelt Nietzsche, wan
neer ook de tekst de lezer iets te bieden heeft. 
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Übergange, Ausführungen, Farbenspiele des Affects, - Alles das schenken wir dem Autor, 

weil wir diess mitbringen und seinem Buche zu Gute kommen lassen, falls er selber uns 

Etwas zu Gute thut (.Memcblicbes, Allzumeriscblicbes 'Der Wanderer und sein Schatten' 

106). 

De tekst van de auteur die het gevoel van zijn lezers weet te wekken, die 
bijdraagt aan hun bestaan, krijgt van zijn lezers het leven dat zij in zich (lijken 
te) dragen. De lezer die de tekst beleeft als zijn persoonlijke geschiedenis, 
ervaart het bestaan dat hem wordt voorgespiegeld. Het affectieve lezen 
maakt de fysieke waarneming, van het lezen als een worden,-mogelijk. 
Zowel schrijven als lezen is in Nietzsches optiek een in gesprek zijn met 
een ander {Ecce Homo 'Wamm ich so weise bin'; ib. 'Menschliches, 
Allzumenschliches' 4). De ander is voor de eenzame denker een luisterend 
oor, hij is de derde die verhindert dat het gesprek dat hij met zichzelf voert, 
het gesprek tussen 'Ich und Mich', afglijdt in de diepte {Also sprach 
Zarathustra 'Vom Freunde'). De tekst, zowel het schrijven als het lezen 
ervan, is een poging zich te realiseren. Het maakt het bestaan aan de 
oppervlakte mogelijk waar verteller en lezer hun rol spelen. 

Waar Roland Barthes stelt dat zich in het schrijven de identiteit oplost, 
stelt Nietzsche het schrijven voor als constructie van identiteit.27 Waar 
Barthes stelt dat 'the birth of the reader must be at the cost of the death of 
the Author'; dat de lezer 'without history, biography, psychology' is 
(1977;147-148), beschrijft Nietzsche de relatie tussen auteur en lezer als een 
bevruchtende ontmoeting.28 Ook Nietzsche kent de lezer een belangrijke 
rol toe. Zijn reflectie over de lezer die het 'Ganze' moet zien lijkt te antici
peren op Barthes' bepaling dat de lezer de eenheid van een tekst constitueert. 
Maar Nietzsche legt ook nadruk op de tekst als uitdrukking van een inner
lijk verlangen. Zijn stijl is een goede stijl omdat zij zijn pathos uitdrukt en 
zijn lezer is een goede lezer omdat hij dit pathos deelt. De ware auteur stelt 
zich op alsof hij innerlijk beleefde inzichten meedeelt (alsof hij een histo
risch personage is) en verbeeldt zich een lezer die deze ervaring deelt. De 
lezer van goede wil heeft oor voor de 'Absichten' in de taal en stelt zich op 
alsof hij deze intenties direct waarneemt. In de wisselwerking tussen deze 
twee alsof-posities, de historische positie van auteur en lezer, wordt bete
kenis gerealiseerd. 

In Sade, Fourier, Loyola benadnikt ook Barthes 'het verlangen' en het 
'lichaam'. Ook zijn 'plaisir du texte' ontstaat door 'het leven [tel delen met 
de auteur' (1984:12). Barthes bedoelt echter niet hem te begrijpen maar zijn 
wellust te delen: 'de vreugde van de schriftuur heeft maar weinig te lijden 
van de ernst hetgeen Loyola te vertellen heeft' (ib). Aldus Barthes, die een 
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auteur, zoals ik de verteller Nietzsche, als lichaam beschouwt. Maar voor 
hem betekent dit juist de afwezigheid van persoonlijkheid: 'De auteur (...) 
heeft geen eenheid' zegt Barthes, hij is weliswaar de bron van het genot 
'maar één waaraan wij de dood [...] aflezen' (ib.:13). Voor Barthes geldt 
enkel het plezier van de lezer. Diens genot ontstaat in zijn visie door 'de 
losmaking van iedere waarde'; Barthes' lezer zoekt geen inhoud of filosofie 
maar poogt de historische en sociologische visies die een tekst (in de loop 
der tijd) begeleiden, uit te wissen. In tegenstelling tot deze positie, waar 
enkel het genot regeert, heeft Nietzsches ideale lezer een verleden. Hij 
heeft een geschiedenis (een beleefde werkelijkheid) waaraan hij weet te lijden. 
Dit lijden, de fysieke positie in tijd en ruimte, maakt hem tot wat hij kan 
zijn. Zowel auteur als lezer zijn afhankelijk van de kunst hun beleefde 
werkelijkheid te vertalen. Noch de tekst noch de lezer is enkel object. De 
wisselwerking tussen het lijfelijke schrijven en het lijfelijke lezen verleent 
zowel de tekst als de lezer waarachtigheid. De schijn van betekenis bestaat 
volgens Nietzsche niet uit een teksteigenschap of uit een leeservaring maar 
bestaat of ontstaat uit de spanning tussen twee lichamen die zich opstellen 
alsof ze de problematiek van de tekst aan den lijve ervaren. 
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5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

Damals lernte ich erst jenes einsiedlerische Reden, auf welcbes sich 
nur die Schweigendsten und Leidendsten verstehn: ich redete, obne 
Zeugen oder vielmehr gleichgültig gegen Zeugen, um nicht am 
Schweigen zu leiden, ich sprach von lauter Dingen, die mich nichts 
angiengen, aber so, als ob sie mich etivas angiengen fMenschliches, 
Allzumenschliches II Vorrede 5). 

Menschliches, Allzumenschliches I (1878), Menschliches, Allzumenschliches 
II (1879-1880), Morgenröthe (1881) en Die fröhliche Wissenschaft (1882) 
zijn de aforistische teksten uit Nietzsches middenperiode. Met 
Menschliches, Allzumenschliches begint een periode waarin Nietzsche zijn 
filosofische en psychologische inzichten in aforismen presenteert. Het 
onderscheid met de eerdere teksten is zonder meer opvallend en veel 
critici spreken dan ook van een veelbetekenende breuk in Nietzsches 
ontwikkeling. Over de betekenis en oorzaak van deze breuk lopen de 
meningen uiteen. 

Biografische interpretaties veronderstellen dat de verwijdering van (en 
naderende breuk met) Richard Wagner de oorzaak is van Nietzsches 
keuze.' Walter Kaufmann (1974) noemt Nietzsches 'experimentalisme' als 
reden voor de overstap naar het aforisme. Elk aforisme is volgens 
Kaufmann een vorm van 'thought experiment' dat zonder dogmatisch te 
zijn de basis biedt voor mogelijke theorieën (1974:85).2 Gary Shapiro (1989) 
spreekt over een epistemologische breuk, een afscheid van de 'logocentri-
sche' wereld van Nietzsches collega Jakob Burckhardt. Volgens Shapiro 
beoefent Nietzsche na Die Gehurt der Tragödie een soort 'plaisir du texte', 
op zoek naar vormen die duidelijk maken dat taal niet het instrument is 
voor niet-talige intenties. In Nietzsche: Life as literature (1985) oppert 
Alexander Nehamas een praktische oorzaak: Nietzsches slechte gezondheid 
dwong hem met korte aantekeningen te werken. Naast verheven interpre
taties van de aforistische stijl als vorm die op de een of andere manier 
exemplarisch is voor Nietzsches filosofie (zie ook Inleiding), komt 
Nehamas' verklaring misschien wat eenvoudig over. Feit is echter dat 
Nietzsches gezondheidstoestand in deze periode zo beroerd is dat hij 
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nauwelijks kan lezen of schrijven. Hij wordt gekweld door migraine-aan-
vallen die dagenlang aanhouden, een oogkwaal die hem bijna blind maakt 
en een maagziekte die een zeer streng dieet en stricte dagindeling vereis.' 

Waarschijnlijk vormt een combinatie van dit alles, dat wil zeggen met 
inbegrip van Nietzsches literatuuropvatting zoals in het Intermezzo ver
woord, de ware reden voor zijn omschakeling naar het aforisme. Op 15 juli 
1878 schrijft hij: 

Es ist nicht zu andern: ich muss allen meinen Freunden Noth machen - eben dadurch dass 

ich endlich ausspreche, wodurch ich mir selber aus der Noth geholfcn habe. Jene meta-

physische Vernebelung alles Wahren und Einfachen, der Kampf mit der Vernunft gegen 

die Vernunft, welcher in Allem und Jedem ein Wunder und ein Unding sehen will - dazu 

eine ganz entsprechende Barockkunst der Überspannung und der verherrlichten 

Masslosigkeit - ich meine die Kunst Wagners - dies Beides war es, was mich endlich krank 

und kranker machte und mich fast meinem guten Temperamente und meiner Begabung 

entfremdet hatte (Samtlicbe Briefe Band 5:338). 

Hoewel zijn collega's er beslist anders over denken, vindt Nietzsche dat zijn 
vroege werk nog te veel op de gangbare metafysische "vernunft' koerst en 
bovendien door een stijl beheerst wordt die niet de zijne is. Het is volgens 
hem dit gebrek aan eigen vorm en inhoud dat hem ziek maakt. Dit bewust
zijn leidt naar een attitude waarin hij 'jetzt selber, bis in's Kleinste, nach 
Weisheit strebend lebe, wahrend ich friiher nur die Weisen verehrte und 
anschwarmte' (ib.). Nietzsche vertelt, op dezelfde manier als vele jaren later 
in Ecce Homo, dat hij zich los moet maken van de wetenschappelijke con
venties en van Wagner en dat 'diese Wandelung und Krisis' hem bij zich
zelf (terug) moet brengen (ib.).' 

Nietzsches verzet tegen het metafysische geldt ook de formule van de tradi
tionele historicus, de metafysische 'am Anfang war'-formule (Menschliches, 
Allzumenschliches II 'Der Wanderer und sein Schatten' 3). Het afzien van 
traditionele (historische of filosofische) vormen, en daarmee de keus voor 
het aforisme, behoort tot Nietzsches poging een persoonlijke stijl en inhoud 
te ontwikkelen. In dit hoofdstuk laat ik zien dat dit niet betekent dat 
Nietzsche afziet van het vertellen. Er wordt in de aforistische teksten, in 
verhalende aforismen of in de in argumentatie ingebedde verhalen, op zeer 
karakteristieke en herkenbare wijze verteld. Zo vertelt Nietzsche, verspreid 
over de genoemde titels, verhalen over unieke persoonlijkheden. Waar hij 
in Vom Nutzen de unieke persoonlijkheid als voorwaarde voor 'ware 
geschiedschrijving' opvoerde, stelt hij in de aforistische teksten dat 'het 
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denken' ofwel 'het vormgeven van het leven' überhaupt afhankelijk is van 
denkers die een unieke positie in durven te nemen. In dit hoofdstuk 
analyseer ik de verhalen over deze 'Ausnahmen' met de nadruk op de 
vraag 'wie ziet' (wie focaliseert) en op de tekens die naar het vertellend ik 
verwijzen. 

In Narratology The Form and Functioning of Narrative bespreekt Prince 
de tekens die een vertelsituatie persoonlijk maken als tekens van het 
vertellend ik: 

Any sign in a narration which represents a narrator's persona, his attitude, his knowledge 

of worlds other than that of the narrated, or his interpretation of the events recounted and 

evaluation of their importance constitutes a sign of the T (1982:10). 

Deiktische termen zoals nu, hier, gisteren; modale termen zoals misschien, 
helaas, gelukkig, verwijzen naar degene die spreekt en duiden op de 
betrokkenheid van de spreker bij het vertelde. Door middel van de 
beschrijving van dergelijke tekstaspecten in combinatie met de vraag naar 
de waarneming, breng ik Nietzsches manier van vertellen in beeld. Zo 
wordt duidelijk dat de verhalen over uitzonderlijke denkers op eenzelfde 
manier gestnictureerd zijn; dat Nietzsches verhalen een 'genre' vormen met 
het tenigkerend patroon van een crisis die overwonnen moet worden. 
Nietzsche beschrijft de crisis keer op keer als het losmaken van conventies, 
als het afscheid nemen van idealen waardoor eenzame vertwijfeling ont
staat. Het hervinden van een persoonlijk perspectief, van een eigen doel, 
voert hij telkens op als de verlossende (esthetische) ervaring. 

De Ausnahmen 

De 'unieke persoonlijkheid' is een terugkerend thema in Nietzsches werk. 
Waar Nietzsche hem al in Vom Nutzen opvoert in de persoon van de pro
ductieve geest en de ware historicus, komt hij in alle hevigheid tevoorschijn 
als zijn ofwel Zarathustra's ideaaltype, de 'Übermensch'. In Menschliches, 
Allzumenschliches reflecteert Nietzsche over de unieke mens als iemand 
die in staat is het lot en lijden van de mensheid persoonlijk te beleven. De 
houding die hij in Vom Nutzen aan de ware historicus oplegt, beschrijft hij 
hier als algemene eigenschap van unieke denkers. Waartoe deze eigenschap 
leidt, maakt Nietzsche in eerste instantie betogend, in tweede instantie 
vertellend, in het verhaal 'Der Wanderer' duidelijk. 
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Volgens Nietzsche zou iemand die daadwerkelijk deel zou hebben aan het 
totale verloop van de geschiedenis vertwijfeld instorten (Menschliches, 
Allzumenschlicbes I 33). Hij zou zich, 'sein eignes Wirken', verspild voelen 
en dit bewerkstelligt een ondraaglijk 'Gefühl über alle Gefühle' (ib.). 
Nietzsche schetst het effect van de constante confrontatie met de onvol
tooidheid, met de doelloosheid, met dat wat hij in Die Geburt der Tragödie 
het Hamlet-effect noemt. Net als in deze tekst en in Vom Nutzen biedt 
kunst de noodzakelijke verlichting. 'Wer ist aber desselben fahig? Gewiss 
nur ein Dichter: und Dichter wissen sich immer zu trosten' (ib.).' De last 
van het historische besef kan enkel de dichter dragen. Aldus Nietzsche. Die 
hier op het eerste gezicht misschien de induik wekt ironisch te spreken 
over de kunstenaar. Het lijkt of hij enigszins minachtend constateert dat 
dichters zelfs van het niets een verhaal weten te maken. Maar wie zich 
herinnert dat hij ook in Vom Nutzen de esthetische positie als noodzakelijk 
voorstelt om de historische ervaring positief vorm te geven, dat Nietzsche 
eerder stelt dat men mens wordt door de narratieve blik op het verleden, 
is geneigd verder te denken en ziet dat hier wordt voortgeborduurd op een 
eerder verwoorde visie. Dit inzicht wordt bevestigd in een verhaal over 
een unieke persoonlijkheid die zich 'Wanderer' voelt. 

Der Wanderer 

In 'Der Wanderer' vertelt Nietzsche over het lijden dat het besef van de 
onwaarheid (als voorwaarde voor waarheid) met zich brengt.6 Het verhaal 
herinnert aan de noodzaak en mogelijkheid zich te bevrijden van traditio
nele inzichten. Maar vertelt vooral over de prijs die hiervoor betaald moet 
worden. Na de stelling dat wie zich maar enigermate heeft losgemaakt, zich 
niet anders dan als 'Wanderer' kan voelen, vertelt Nietzsche in de derde 
persoon wat dit betekent. 

Freilich werden einem solchen Menschen böse Nachte kommen, wo er müde ist und das 

Thor der Stadt, welche ihm Rast bieten sollte, verschlossen findet; vielleicht dass noch 

dazu. wie im Orient, die Wüste bis an das Thor reicht, dass die Raubthiere bald ferner 

bald naher her heulen, dass ein starker Wind sich erhebt, dass Riiuber ihm seine Zugthiere 

wegführen. Dann sinkt für ihn wohl die schreckliche Nacht wie eine zweite Wüste auf die 

Wüste, und sein Herz wird des Wanderns müde (MM I 'Der Mensch mit sich allein' 638). 

De fysieke conditie 'müde' staat voor het effect van het teveel aan (historisch) 
bewustzijn. 'Vermoeidheid' is het gevolg van de constante beleving van 
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onvoltooidheid die Nietzsche ook in 'Herkunft der vita contemplativa' 
beschrijft als de toestand van het individu dat zich, 'müde oder krank oder 
schwermüthig oder übersattigt und in Folge davon zeitweil wunsch- und 
begierdenlos' teaigtrekt uit de handelende gemeenschap: 'In diesem 
Zustande wird er zum Denker...' (Morgenröthe 42). Net als in 'Der 
Wanderer' staat 'het moe zijn', voor de conditie die - noodzakelijkerwijs -
voorafgaat aan (zelDreflectie, aan de distantie die het verhaal mogelijk 
maakt. In 'Der Wanderer' kenmerkt deze toestand de eenzame positie van 
de uitzonderlijke denker.7 Wie zich losmaakt van de heersende waarden, 
wacht de crisiservaring van een eenzame vertwijfelende. Het 'freilich', 
typisch voor een spreeksituatie, verwijst naar Nietzsche die het zelf 
geschetste beeld blijkbaar aannemelijk vindt. Het modale 'vielleicht' en 
'wohl' geeft aan dat hij speculeert. Maar de opbouw van bedreigende 
elementen dramatiseert de vertelde situatie dermate dat het lijkt alsof 
Nietzsche fabuleert; alsof hij de eenzame vertwijfeling aan den lijve onder
vindt; alsof de beelden van woestijn, roofdieren en huilende wind direct uit 
zijn beleving voortkomen. De metafoor 'Wüste', typisch voor het idiolect 
van Nietzsche, bevestigt deze indruk.8 Het unieke personage is, net als de 
productieve geest in Vom Nutzen, een 'einsamer Wissender' en lijkt op 
deze wijze het evenbeeld van Nietzsche die zich zowel in Menschliches, 
Allzumenscbliches, bijvoorbeeld via het verhaal 'Reicher und armer 
zugleich', als in andere teksten, typeert als denker met de "Willen zur 
Wüste' (Zur Genealogie der Moral III.8). Ook via de typering 'der Wanderer' 
wordt de vertelsituatie verpersoonlijkt. Het is een verwijzing naar 
'Nietzsche' die zich geregeld voorstelt als eenzame wandelaar, bijvoorbeeld 
waar hij vertelt over het heilzame effect wanneer hij lang alleen gewandeld 
heeft (MM II 'Vermischte Meinungen und Sprüche' 408), en in het voor
woord waar hij over zijn werk spreekt als 'Wanderbücher' (ib: Vorrede 6). 
Het verhaal 'Der Wanderer' lijkt een persoonlijke ervaring te verbeelden. 
Het wordt verteld door iemand, door een unieke denker, die weet, of 
tenminste doet alsof hij weet, wat de beloning is voor het eenzame lijden. 

Geht ihm dann die Morgensonne auf, glühend wie eine Gottheit des Zornes, öffnet sich 

die Stadt, SO sieht er in den Gesichtern der hier Hausenden vielleicht noch melir Wüste, 

Schmutz, Trug. Unsicherheit, als vor den Thoren - und der Tag ist fast schlimmer, als die 

Nacht. So mag es wohl einmal dem Wanderer ergehen; aber dann kommen, als Entgelt. 

die wonnevollen Morgen anderer Gegenden und Tage, wo er schon im Grauen des 

Lichtes die Musenschwarme im Nebel des Gebirge nahe an sich vorübertanzen sieht (...) 

(MM I 'Der Mensch mit sich allein' 63^). 
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Het eenzame personage focaliseert (voor hem gaat de zon op en hij 'ziet' 
de nevels van de muzen voorbij dansen), maar de dramatische opsomming 
die de dag nog erger maakt dan de nacht, wordt gekleurd door het typi
sche (woestijn)vocabulaire van Nietzsche. Het modale 'vielleicht' en 'wohl' 
zijn tekens van het feit dat hij speculeert of fantaseert. Maar net als in het 
vorige fragment bewerkstelligt de opsomming een dramatiek die de illusie 
schept dat het tafereel zich voor de eigen ogen afspeelt. Het lijkt alsof 
Nietzsche de fabulerende angstdroom zelf overvalt. Deze indruk wordt ver
sterkt waar hij de bevrijding door de kunst aankondigt en het eerdere 
betoog, dat dichters zich weten te troosten, lijkt te verwerken. De schets 
van een ochtendgloren waarin de muzen voorbijtrekken, kondigt het einde 
van de crisis aan. Dit maakt de constatering dat hier een persoonlijke ervaring 
geprojecteerd wordt of beter, dat hier verteld wordt alsof iets persoonlijk 
beleefd wordt, bijna onontkoombaar. Nietzsche vertelt dat de eenzame de 
muzen, de schone kunsten, voorbij ziet dansen; dat de vertwijfelde in de 
nabijheid van de schone schijn zichzelf hervindt; dat het 'Wandern' voert 
naar de positie van vrije geest. 

wo ihm nachher, wenn er still, in dem Gleichmaass der Vormittagsseele, unter Baumen 

sich ergeht, aus deren Wipfeln und Laubverstecken heraus lauter gute und helle Dinge 

zugeworfen werden, die Geschenke aller jener freien Geister, die in Berg, Wald und 

Einsamkeit zu Hause sind und welche, gleich ihm, in ihrer bald frohlichen bald nach-

denklichen Weise, Wanderer und Philosophen sind (ib.). 

Zowel de plaats- als de tijdsaanduiding bewerkstelligen een contrast met de 
eerdere woestijnsituatie. De onvruchtbare, donkere, bedreigende eenzaam
heid aan de rand van de gemeenschap, de nacht, heeft plaatsgemaakt voor 
de harmonische zelfbeleving in een vruchtbare, lichte en ondersteunende 
natuur, het ochtendgloren. De eenzaamheid heeft plaats gemaakt voor een 
positie die het mogelijk maakt 'het licht' te ontvangen; om van geestver
wanten die ook 'Wanderer' en filosoof zijn, geschenken aan te nemen. Het 
personage ondergaat zichzelf 'still', dus zonder het woord te nemen. Maar 
Nietzsche stelt zich op alsof hij zelf Wanderer is (geweest) en weet te 
rapporteren over de stemming die het herwonnen zelf met zich brengt. Hij 
vertelt over de innerlijke vreugde te ontdekken niet alleen te staan. De 
'lichtheid' die het personage ontvangt, lijkt (ook) de ervaring die het 
vertellen leidt. 

In 'Der Wanderer' vindt een denker zichzelf terug na eenzame omzwer
vingen.'' Het lijden bewerkstelligt een esthetische toestand die op een 
bepaald moment, tijdens 'dem Gleichmaass der Vormittagsseele', een milde 
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zelfervaring mogelijk maakt. Het is de zelfbezinning, de reflectieve toestand 
die Nietzsche de lezer in Vom Nutzen als medicijn voorschrijft, die (uitein
delijk) in staat stelt een eigen ideaal te formuleren. De eenzame denker 
wordt dan ook herboren als vrije geest. Het verhaal 'Der Wanderer' spiegelt 
zo het eerdere vertoog over de unieke denker die zich immers ook, nood
gedwongen, 'esthetisch' (als dichter) opstelt. De esthetische positie leidt 
naar het filosofische denken, dat wil zeggen het handelen dat de ervaring 
overdraagbaar wil maken. Want het nadenken hoe tussen 10 en 12 een ideaal 
gestalte kan worden gegeven, is het ideaal van Nietzsche dat hij over wil 
brengen op de vrije geesten. De herboren geest (Nietzsche) zoekt met zijn 
verwanten (de ideale lezer) naar de filosofie van de voormiddag, de 'voor
middag' die in Also sprach Zarathustra de betekenis heeft van het moment 
waarop de hele mensheid de zelfbezinning deelt.1" 

Geboren aus den Geheimnissen der Frühe, sinnen sie darüber nach, wie der Tag zwischen 

dem zehnten und zwölften Glockenschlage ein so reines, durchleuchtetes, verklart-heite-

res Gesicht haten könne: - sie suchen die Philosophic des Vormittages. 

Zowel de betogende als de verhalende tekst in Menschliches, 
Allzumenschliches over de eenzame ervaring van de (on)waarheid, laten 
zien dat de esthetische reactie op het lot van de denker, van degene die 
zich pijnlijk bewust is van de onvoltooidheid, de basis is voor het handelen 
(als filosooD- Dat het verhaal indirect vertelt over Nietzsches ervaring en 
handelen, of beter, over hoe Nietzsche zijn handelen wil zien en wil dat het 
gezien wordt, blijkt onder andere uit het feit dat hij hier de taal hanteert 
waarmee hij (later) het moment verwoordt waarop het persoonlijk ideaal 
(zelfbezinning) wordt gedeeld. Via de ander, via het vertellen in de derde 
persoon, biedt Nietzsche zicht op de eigen attitude. Het naar jezelf kijken 
alsof je naar een ander kijkt (distantie), en omgekeerd, het vertellen over 
de ander alsof je over jezelf vertelt (betrokkenheid), stellen Nietzsche in 
staat de eigen waarheid (en hoop) gestalte te geven. In een verhaal over 
Goethe herkennen we deze manier van (zelObeschrijven die Nietzsche in 
de late voorwoorden omschrijft als zijn handelen alsof (zie hoofdstuk 8). 

Johann Wolfgang von Goethe is voor Nietzsche een van de historische 
personages die 'het grote' representeren. Hij prijst hem geregeld als herin
nering aan de mogelijkheid van oprechtheid, integriteit en schoonheid. In 
Menschliches, Allzumenschliches vertelt hij dat Goethe een crisis door 
moest maken om zichzelf te kunnen worden. 
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Goethe als uitzonderlijk individu 

In Götzen-Dammeriing beschrijft Nietzsche Goethe als iemand die gelooft 
'dass im Ganzen sich Alles erlöst und bejaht', als een persoonlijkheid die 
erin slaagt de menselijke tegenstrijdigheden tot een geheel te vormen: 

Was er wollte, das war Totalitat; er bekampfte das Auseinander von Vernunft, Sinnllchkeit, 

Gefühl, Wille (...), er disciplinirte sich zur Ganzheit, er schuf sich... ('Streifzüge eines 

Unzeitgemassen' 49). 

Het is duidelijk dat Goethe voor Nietzsche het ideaalbeeld van de eigen 
visie is, van de affirmatieve attitude en eenheidscheppende kracht die hij 
ook toeschrijft aan de productieve geest in Vom Nutzen. In Menschliches, 
Allzumenscblicbes vertelt Nietzsche dat Goethe een crisis doormaakte. Dat 
ook zijn totaliteit het gevolg is van de ontwikkeling die elke unieke denker 
doormaakt. 

In 'Goethe's Irrungen' stelt Nietzsche dat Goethe de grote uitzondering 
onder de kunstenaars is. Om vervolgens over zijn leven te vertellen: 'Er 
meinte zweimal etwas Höheres zu besitzen, als er wirklich besass - und 
irrte sich (...)' (MM II 'Vermischte Meinungen und Sprüche' 227). Nietzsche 
meldt dat hij redeneert op basis van Goethes teksten. Wat hij als lezer heeft 
opgedaan is niet gering. Het lezen heeft geleid tot een soort alwetendheid 
want hij vertelt over Goethes zelfbeeld en diens innerlijke motieven. 

Die Natur habe aus ihm einen bildenden Künstler machen wollen - das war sein inner-

lich glühendes und versengendes Geheimniss, dass ilin endlich nach Italien trieb, damit 

er sich in diesem Wahne noch recht austobe und ihm jedes Opfer bringe (ib.). 

Nietzsche vertelt hier over de crisis die Goethe, hoge ambtenaar in Weimar, 
doormaakt wanneer zijn dagelijks leven moeilijk te rijmen blijkt met zijn 
artistieke en wetenschappelijke ambities." Waarschijnlijk speelt het feit dat 
Nietzsche soortgelijke ervaringen heeft (het 'onaangepaste' schrijven liet 
zich moeilijk rijmen met zijn maatschappelijke positie en bovendien 
koesterde ook hij nog andere ambities), mee bij zijn manier van vertellen 
over Goethe.12 Feit is dat hij over hem vertelt alsof hij over zichzelf vertelt. 

Nietzsche rapporteert over Goethes innerlijke motieven, over zijn 'inner-
lich glühendes und versengendes Geheimniss'. Hoewel hij expliciet mee
deelt zich op Goethes teksten te baseren, en dus, wanneer hij de schijn op 
wil houden waar gebeurde zaken te vertellen, enkel over zijn eigen gevoelens 
kan berichten, stelt hij zich op als een alwetend verteller die inzage heeft 
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in Goethes innerlijk. In de eerste zin deelt hij mee dat Goethe zich ver
beeldde dat hij tot beeldend kunstenaar voorbestemd was. Dit idee dreef 
Goethe volgens Nietzsche naar Italië. De emotieve intonatie (zichtbaar door 
de grafische weergave van 'bildenden') en het 'endlich' wekken de indruk 
dat we met een persoonlijke beleving te maken hebben. Nergens wordt dit 
expliciet gemeld en in principe hebben we met vertellerstekst te maken. 
Die echter, door het inbedden van affectieve tekens, nauw betrokken is bij 
de beleefde werkelijkheid (van Goethe). Waar Nietzsche vertelt hoe Goethe 
tot inkeer kwam raken vertellen en beleven elkaar nog meer. 

Endlich entdeckte er. der Besonnene, allem Wahnschafnen an sich ehrlich Abholde, wie 

ein triigerischer Kobold von Begierde ihn zum Glauber) an diesem Beruf gereizt habe, wie 

er von der grössten Leidenschaft seines Wollens sich losbinden und Abschied nehmen 

müsse (ib.). 

Opnieuw wekt het 'endlich' de indmk alsof Nietzsche het verloop van het 
verhaal (vanuit Goethe) meebeleeft.'4 Wat hij vertelt, de reflectie op het 
eigen ik die leidt naar een onvermijdelijk inzicht dat dwingt afscheid te 
nemen, is de voor de unieke denker typische ervaring zich los te moeten 
maken. De manier waarop hij vertelt, bevestigt zijn vertelattitude, de opstelling 
alsof het vertellen voortkomt uit de beleving. De ontdekking van het zelf
bedrog wordt in de tegenwoordige tijd geformuleerd ('habe' in plaats van 
'hatte' en 'müsse' in plaats van 'muste') en lijkt hierdoor personagetekst. 
Dat wordt opnieuw nergens expliciet gezegd en de woorden moeten dus 
eerder als vertellerstekst opgevat worden. Het onderscheid tussen vertellen 
en beleven is echter moeilijk te maken en dit versterkt de indmk dat de 
aan Goethe toegeschreven bezinning ook Nietzsche niet vreemd is; of beter, 
dat Nietzsche zich zo opstelt, zo vertelt alsof het (ook) zijn ervaring is. De 
grafische weergave van 'Abschied' bevestigt de emotieve lading van deze 
manier van vertellen. 

Nietzsche meldt dat hij zijn kennis ontleent aan Goethes Tasso, maar de 
'schmerzlich schneidende und wühlende Überzeugung, es sei nöthig, 
Abschied zu nehmen', lijkt niet alleen de uitkomst die elk uniek personage 
wacht, maar lijkt ook de ervaring die het eigen leven kenmerkt. Want het 
'afscheid nemen', het breken met oude idealen, is niet alleen het centrale 
verhaalaspect in de crisisverhalen over de unieke ander, maar ook in het 
eigen levensverhaal waar het afscheid van Wagner de omslag veroorzaakt. 
Zowel in het voorwoord op Menschliches, Allzumetischliches als in Ecce 
Homo vertelt Nietzsche, net als in de correspondentie, op deze manier over 
dit afscheid (zie hoofdstuk zeven). 
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Dat Goethes levensverhaal exemplarisch is voor de verhalen over een 
bepaald 'type', en afkomstig is uit Nietzsches standaardrepertoire, blijkt ook 
uit het commentaar op het verhaal. Hier verschijnt Goethe 'wie ein 
Grieche'." Goethe is een van de ideaalbeelden die Nietzsche in staat stellen 
de eigen visie te verwoorden en zijn filosofie te belichamen. Het verhaal 
over de ander is, net als het verhaal over de productieve geest in Vom 
Nutzen en 'Der Wanderer', in feite een ik-verhaal, dat wil zeggen een 
verhaal dat zichtbaar maakt wie er aan het woord is. De conclusie, 'Ohne 
die Umschweife des Irrtbums ware er nicht Goethe geworden", bevestigt de 
visie die al voor het verhaal verwoord werd, namelijk dat de confrontatie 
met de (on)waarheid, die crisis veroorzaakt, noodzakelijk is. De crisis is de 
onvermijdelijke ervaring van degene die de eigen persoonlijkheid ofwel het 
eigen perspectief wil formuleren. Niet alleen in Goethes verhaal, maar in 
elk verhaal over unieke denkers is het lijden het voorspel op de bevrijding 
van het eigen ik. De dolende ontvangt als vergoeding zijn hergeboorte. 

Niet alleen de thematiek van het lijden en de hergeboorte maar vooral 
ook de terugkerende structuur van het crisisverhaal, de identieke opbouw 
van de verhalen als een onvermijdelijk proces, bevestigt het belang dat 
Nietzsche hecht aan de substantiële ervaring, dat wil zeggen aan de ervaring 
van het lichaam. De manier waarop hij vertelt over de uitzonderlijke denkers, 
het vertellen alsof de geschiedenis van de ander hem persoonlijk raakt; het 
vertellen alsof hij dat wat hij vertelt beleeft, spiegelt Nietzsches thematiek 
van het lichaam dat zich noodgedwongen, als de stuiptrekkende wil; als 
het verlangen naar schijn; als de strijd tussen weten en verlangen; als het 
ijdele lichaam en als alle andere beelden die Nietzsche in deze context de 
revue laat passeren, waar moet maken." Als emotieve verteller over 'der 
Wanderer', als affectieve lezer van Goethe die zich vervolgens ontpopt als 
'verteller alsof' over Goethe, geeft Nietzsche zijn eigen waarheid gestalte. 
Via het verhaal over de ander, via het vertellen alsof, eigent hij zich de 
identiteit toe die hem past. 

In Menschliches, Allzumenschliches belijdt Nietzsche, net als in Vom 
Nutzen, de noodzaak van een sterke 'esthetische' persoonlijkheid om de 
crisis te overwinnen, dat wil zeggen de noodzaak van een karakter dat de 
beleving vertaalt als een fysieke noodzaak. De vorm van de verhalen, het 
crisisaspect, en de alsof-houding van Nietzsche als verteller, het vertellen 
alsof iets aan den lijve beleefd wordt, verwijzen naar deze noodzaak. Net 
zoals in Vom Nutzen rijmt de vorm van het verhaal (in het ideale geval) met 
de beleden waarheid. Om zo, net als de Ausnahme-denker, der Wanderer 
en Goethe, door de overwinning van de crisis te worden wat hij is. Door 
hun geschiedenis te vertellen alsof het zijn persoonlijke verhaal betreft, lijkt 
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Nietzsche te pogen zijn eigen waarheid, zijn (visie op het) lijden, gestalte 
te geven. En zo de lezer te verleiden tot een soortgelijke ervaring. In 
Morgenröthe dient een personage uit de geschiedenis van het christendom 
dit doel. 

De unieke denkers als scheppers en vernietigers van de moraal 

'Begriff der Sittlichkeit der Sitte' in Morgenröthe is een lange verhandeling 
over het ontstaan, of beter het scheppen, van de moraal. Nietzsche stelt 
hier dat het opleggen van moraal altijd een pijnlijke kwestie is omdat er 
een proces van losmaken aan voorafgaat. Zo moeten zij die het individuele 
waarderen, een positie die haaks staat op de heersende christelijke moraal, 
altijd een positie buiten het alledaagse innemen. Denkers die de bestaande 
christelijke moraal van de zelfopoffering naar hun voordeel willen vertalen, 
zijn volgens hem gedwongen zich los te maken en 'machen die Ausnahmë 
{Morgenröthe 9). 

Ook hier betoogt Nietzsche dat het afscheid nemen van de heersende 
moraal typisch is voor de unieke denkers. Zij stellen zich in de ogen van 
de massa 'onzedelijk' op maar volgens Nietzsche, die even later meldt zelf 
in de boze zone te opereren, zijn ze 'im tiefsten Verstande, böse' (ib.).16 Net 
zoals voor de uitzonderlijke denkers in Menschliches, Allzumenschliches is 
het afscheid nemen, het breken met conventies in Morgenröthe het lot van 
de unieke denker. De indruk dat Nietzsche ook zelf zo'n uitzondering is, 
of beter, zich zo voor wil doen, wordt bevestigd waar hij schetst hoe de 
zeldzame geesten leden. 

(...) es ist gar nicht auszurechnen, was gerade die seltneren, ausgesuchteren, ursprüng-

licheren Geister im ganzen Verlauf der Geschichte dadurch geütten haben mussen, dass 

sie immer als die bösen und gefahrlichen empfunden wurden. ja, dass sie sich selber so 

empfanden. Unter der Herrschaft der Sitte bat die Originalitat jeder Art ein böses Gewissen 

bekommert; bis diesen Augenblick ist der Himmel der Besten noch dadurch verdüsterter, 

als er sein müsste (M 9). 

De metafoor 'böse' legt verband met het eerder beweerde en de opsom
ming in de eerste zin verraadt het engagement van de spreker.17 Ook het 
modale 'gar' dat de zin de klank van een verzuchting geeft, duidt het per
soonlijke van de vertelsituatie. Het is duidelijk dat Nietzsche uitdrukking 
geeft, of zich tenminste zo opstelt, aan zijn persoonlijke visie. Bovendien 
weet hij niet alleen te vertellen hoe de unieke geesten ervaren werden, 
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maar ook hoe deze zichzélf ervoeren. Nu is het, zoals eerder gezegd, voor 
een traditionele alwetende verteller niet ongebruikelijk om te rapporteren 
over niet waarneembare gevoelens en gedachten van zijn personages. Maar 
wanneer iemand de pretentie op wil houden dat hij waar gebeurde zaken 
vertelt, kan hij nooit andere gevoelens of gedachten weergeven dan die 
van hem zelf (Bal 1986:134). Zeker voor een filosoof is het daarom niet 
gebruikelijk om zich op te stellen als een verteller die handelt alsof hij deel
heeft aan het bewustzijn van degeen over wie hij vertelt. Maar zoals 
inmiddels duidelijk zal zijn, gaat het Nietzsche om de presentatie van een 
ervaring. Zoals het een unieke denker betaamt, vertaalt hij de (algemene) 
geschiedenis als een persoonlijk verhaal. Waardoor hij de illusie wekt dat 
zijn innerlijk spoort met wat hij betoogt, namelijk met de visie op de unieke 
denker als buitenstaander. 

In 'Bedeutung des Wahnsinns in der Geschichte der Moralitat' herhaalt 
Nietzsche nog eens dat elke verandering, elke morele begripsbepaling, 
gepaard gaat met het lijden van een sterke persoonlijkheid. 

Het onvermijdelijke lijden 

In 'Bedeutung des Wahnsinns' borduurt Nietzsche voort op het thema dat 
het scheppen van de moraal (het vormgeven van de werkelijkheid door 
denkers) leidt tot afzondering: tot een eenzame crisis waarin de zin van het 
leven verloren lijkt te gaan. Hij beschrijft hoe 'trotzdem, neue und abwei-
chende Gedanken, Werthschatzungen, Triebe immer wieder herausbrachen' 
(Morgenröthe 14). Het 'herausbrachen' wijst al vooniit naar de crisiservaring, 
naar de onvrijwillige, onvermijdelijke activiteit die volgens Nietzsche ten 
grondslag ligt aan het bewerkstelligen van verandering. In wat volgt stelt hij 
dat het de waanzin is die de weg voor het nieuwe baande. Deze waanzin 
beschrijft hij vervolgens als een soort epileptische aanval. Via het beeld van 
het stuiptrekkende lichaam, dat herinnert aan de krampen van de wil zoals 
in Die Geburt der Tragödie beschreven, maakt Nietzsche de fysieke oor
sprong duidelijk van het morele perspectief: 

Begreift ihr es, wesshalb es der Wahnsinn sein musste? Etwas, das so sichtbar das Zeichen 

der völliger Unfreiwilligkeit trug, wie die Zuckungen und der Schaum des Epileptischen, 

das den Walinsinnigen dergestalt als Maske und Schallrohr einer Gottheit zu kennzeichnen 

schien? Etwas. das dem Trager eines neuen Gedankens selber Ehrfurcht und Schauder vor 

sich und nicht mehr Gewissensbisse gab und ihn dazu trieb, der Prophet und Martyrer 

desselben zu werden? (M 14). 
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Door de vraag betrekt Nietzsche de lezer intensief bij zijn stelling dat het 
verkondigen van nieuwe perspectieven wordt afgedwongen door een 
'lichaam'. Niet de ratio maar fysieke dwang, een lichaams-crisis, brengt volgens 
hem een visioen voort. Zijn beeld van de epilepticus is niet bepaald god
delijk maar maakt de fysieke onvrijwilligheid die hij wil benadnikken wel 
bijna voelbaar. De 'waanzin' die hij beschrijft staat voor de toestand waarin 
de unieke mens niet anders kan dan zich verbeelden dat hij de verkondiger 
van een nieuw ideaal moet worden. Volgens Nietzsche wordt het denken 
ofwel de moraal bepaald door lijdende denkers; door individuen die tegen 
de heersende cultuur in gehoor geven aan de drang een nieuw perspectief 
te ontwikkelen; door types die het gevoel hebben dat een innerlijke macht 
hen leidt. Waar hij de ingrediënten beschrijft die nodig zijn voor deze 
'waanzinnige' positie, noemt hij ook de conditie die in het eigen werk zo'n 
belangrijke rol speelt. 

Die Recepte (...) sind im Wesentlichen die selben: unsinniges Fasten, fortgesetzte 

geschlechtliche Enthaltung, in die Wüste gehen oder auf einen Berg oder eine Saule stei-

gen (...) und schlechterdings an Nichts denken, als Das, was eine Verzückung und geistige 

Unordnung mit sich bringen kann (ib.). 

Waar Nietzsche vaker vertelt over de rol die eenzaamheid speelt voor zijn 
denken (zie o.a. hoofdstuk zes), waar zijn Zarathustra zich regelmatig op 
eenzame hoogte terugtrekt, schrijft hij hier dat dit de ingrediënten zijn die 
de waanzin bewerkstelligde waaruit de christelijke cultuur ontstond. Niet 
alleen het breken van wetten, maar ook het formuleren ervan vereist een 
positie buiten de gevestigde orde. Niet alleen Nietzsches vrije geesten maar 
ook de denkers die hij bestrijdt, zijn uitzonderlijke denkers die opstijgen 
naar eenzame hoogten of zich tenigtrekken in een woestijn, in een 
woestijn die ook een studeerkamer kan zijn. (zie hoofdstuk zes). Dat 
Nietzsche zich opstelt alsof hij zelf de waanzinnige positie ervaart, blijkt 
waar hij 'einen Bliek in die Wildniss bitterster und überflüssiger 
Seelennöthe' biedt (Morgenröthe 14). 

Een woestijnheilige is niet de hogere denker die hij op het oog heeft, 
maar de weg van persoonlijke vertwijfeling is blijkbaar niet voorbehouden 
aan Nietzsches vrije geesten. Ook de cultuur die hij bestrijdt is ontstaan 
door het lijden. De geschiedenis van de moraal zoals Nietzsche die 
presenteert in Morgenröthe, is een universeel verhaal. Zowel de traditionele 
moralisten als de individuele unieke denker, worden gedreven door het 
persoonlijke lijden. Het lijden van de denker is voorwaarde voor het scheppen 
van nieuwe waarden. 
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Ook Nietzsches vrije geesten breken wetten en dit heeft, zoals hij in alle 
verhalen herhaalt, dezelfde eenzaamheid, de eenzaamheid die 'Wüste' 
heet, tot gevolg. Maar waar de christelijke denkers eindigen in het gekken
huis, 'nur zu oft erreichte diese Inbrunst ihr Ziel', zegt Nietzsche ironisch 
(M 14), is in de verhalen over Nietzsches vrije geesten de terugkeer naar 
het zelf het gebruikelijke einde. In 'Die Moral des freiwilligen Leidens' stelt 
hij dat hiervoor het geloof aan de eigen opdracht noodzakelijk is. 

und zumeist und zuerst, wie immer, den Glauben an sich selber! Je mehr gerade ihr Geist 

auf neuen Bahnen gieng und folglich von Gewissensbissen und Angsten gequalt wurde, 

urn so grausamer wütheten sie gegen das eigene Fleisch, das eigene Geluste und die eigene 

Gesundheit (...) (Morgenriithe 18). 

Denkers die de heersende normen willen doorbreken verstoren de eigen 
'gezondheid', dat wil zeggen het afgebakende perspectief dat tot dan toe 
hun lichaam diende. Hier herhaalt Nietzsche wat hij vertelt in 'Der 
Wanderer'; de crisis die uitsluit van de gemeenschap en leidt tot de twijfel 
die het eigen bestaan onmogelijk maakt, is de unieke denker eigen. 

Waar Nietzsche stelt dat 'wir jetzt' zeker niet vrij zijn van deze 'Logik des 
Gefühls' (ib.), bevestigt hij, alsof het vertelde niet al de hele tijd op de eigen 
positie betrekking had, de reeds vermoede verwantschap tussen de beleving 
van de verteller en het vertelde. De geschiedenis van de uitzonderlijke 
denkers die de wereld wilden veranderen, is ook de (gevoels)geschiedenis 
die een denker in de eigen tijd door moet maken. Als betoger over het lijden 
vertaalt Nietzsche deze ervaring als een universeel gegeven. 

Jeder kleinste Schritt auf dem Felde des freien Denkens, des persönlich gestalteten Lebens 

ist von jeher mit geistigen und körperlichen Martern erstritten worden; nicht nur das 

Vorwarts-Schreiten, nein! vor Allem das Schreiten, die liewegung, die Veranderung hat 

ihre unzahligen Martyrer nöthig gehaht, duren die langen pfadsuchenden und grund-

legenden Jahrtausende hindurch (...) und selbst in dieser sogenannten Weltgeschichte, 

welche im Grunde ein Larm um die letzten Neuigkeiten ist, giebt es kein eigentlich 

wichtigeres Thema, als die uralte Tragödie von den Martyrern, die den Sumpf bewegen 

wolken (ib.). 

Betogend herhaalt Nietzsche wat zijn verhalen reeds leerden: het thema 
van de tragedie, van de crisis van unieke denkers, is het belangrijkste 
thema van de geschiedenis. Niet alleen het historische vertellen, het hele 
denken (elke maatschappelijke ontwikkeling) is afhankelijk van de per
soonlijke conditie, van de grote persoonlijkheid. Het 'nein' met uitroepteken 
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(dat de indruk wekt van een directe spreeksituatie), de opsommende uit
weiding en de normatieve opmerkingen geven de argumentatieve tekst 
dezelfde pathetische lading als het vertellen. De emotieve attitude van de 
betogende Nietzsche spiegelt de stijl (of beter strategie) van Nietzsche als 
verteller die de ontwikkeling van de mensheid als een lijden karakteriseert. 
Alles wat verteld wordt representeert het lijden van Nietzsche die zijn per
soonlijke ervaring projecteert op de mensheid. Of andersom, die zich het 
lijden van de mens toe-eigent. De geschiedenis van de mensheid is in 
Nietzsches optiek een verhaal waarin uitzonderlijke personages hun lijden 
overwinnen. Het crisisverhaal, de persoonlijke ontwikkeling van de eenzame 
denker, is volgens hem de eigenlijke geschiedenis, de 'wirkliche und 
entscheidende Hauptgeschichte welche den Charakter der Menschheit fest-
gestellt bat (ib.). Niet hogere maar innerlijke machten, niet een God maar 
gedreven lichamen, bepalen de geschiedenis. Zoals het beschreven karak
ter van de mensheid wordt bepaald door het persoonlijke lijden, bepaalt 
het lijden de beschrijving van het karakter. Deze wisselwerking is de 
spiraalbeweging tussen beleven en vertellen, tussen het verleden en de 
historicus die we herkennen uit Vom Nutzen. Nietzsches 'emplotment' van 
de geschiedenis wordt bepaald door het lijdende lichaam. Dat leert ook zijn 
verhaal over de apostel Paulus. 

De apostel Paulus als uitzonderlijk personage 

Nietzsches aanval op het christendom neemt een centrale plaats in in zijn 
oeuvre. Beroemd is zijn tirade in Der Antichrist. Maar ook in andere 
teksten is het christendom een temgkerend thema. Zo stelt hij in Jenseits 
von Gut und Böse dat het christendom de moedigste omkering aller tijden 
op zijn geweten heeft: 'Es hat bisher noch niemals und nirgendwo eine 
gleiche Kühnheit im Umkehren, etwas gleich Furchtbares, Fragendes und 
Fragwürdiges gegeben wie diese Formel: sie verhiess eine Umwerthung 
aller antiken Werthe' (f 46). Om deze omkering te bestrijden, om de omkering 
van de omkering te bewerkstelligen, vertelt Nietzsche verspreid over zijn 
oeuvre over de 'zieke' herkomst van het christelijk ideaal. 'Der erste Christ' 
in Morgenrötbe is een mooi voorbeeld van deze praktijk. En van de 
vermenging van argumentatie en narratie in Nietzsches langere aforismen. 

Het aforisme begint met de stelling dat bijna niemand weet dat de bijbel 
ook de geschiedenis van de apostel Paulus beschrijft. Terwijl deze geschie
denis, 'die Verwirrungen und Stürme eines solchen Kopfes, einer solchen 
Seele', volgens Nietzsche de oorsprong van het christendom is 
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(Morgenröthe 68). Hij stelt dat de ontwikkeling van het christendom afhing 
van 'der Geschichte dieses Einen Menschen, eines sehr gequalten, sehr 
bemitleidenswerthen, sehr unangenehmen und sich seiner unangenehmen 
Menschen'. Waardoor de lezer dus al aardig voorbereid is op het onaange
name karakter van Paulus. Dan begint het verhaal dat Nietzsche als lezer 
heeft geconstrueerd."1 Hij vertelt dat Paulus in zijn jeugd de joodse wetten 
wilde naleven, dat hij de joodse God en zijn wetten fanatiek verdedigde, 
maar zich op een gegeven moment realiseert dat zijn persoonlijke streven 
naar macht sterker is. 

Und nun erfuhr er an sich class er - hitzig, sinnlich, melancholisch, bösartig im Hass, wie 

er war - das Gesetz nicht erfüllen konnte, ja, was ihm das Seltsamste schien: dass seine 

ausschweifende Herrschsucht fortwahrend gereizt wurde, es zu übertreten, und dass er 

diesem Stachel nachgeben musste (ib.). 

De grafische weergave van de werkwoorden, zoals in het Intermezzo toe
gelicht een van de middelen waarmee Nietzsche een (lichaams)teken aan 
de lezer geeft, maakt de beleving van het personage bijna voelbaar. Het 
dwingt intonatie af en geeft het vertelde zo een persoonlijk accent. Het 
waarnemingswerkwoord 'ervaren' legt de focalisatie bij Paulus en ook in 
wat volgt wordt, via het 'schien', de visie aan hem toegeschreven. Het 'ja', 
typisch voor een mondelinge spreeksituatie, lijkt dan ook van Paulus 
afkomstig te zijn. Maar nergens wordt gezegd dat dit zo is en het moet dus 
als vertellerstekst begrepen worden. Als de tekst van een verteller die de 
drang die hij beschrijft zo dicht mogelijk lijkt te willen naderen. Door 
accenten te leggen op de voor het personage wezenlijke woorden, door de 
interjectie ja en de opsomming hitzig etc, heeft de vorm van vertellen over 
het bewustzijn van een ander, een soortgelijk effect als de erlebte Rede. Het 
lijkt alsof vertellen en beleven in elkaar overlopen. Zo wekt Nietzsches 
manier van vertellen de illusie dat de beleving direct leidt naar het vertelde. 
Het lezen van Paulus' geschiedenis wordt zo, zoals in Vont Nutzen voor
geschreven en beleden, een soort persoonlijke ervaring die leidt tot het 
vertellen alsof het de zelf geleefde werkelijkheid betreft. 

Net als de ontwikkeling van andere unieke denkers is de ontwikkeling 
die Paulus doormaakt onvrijwillig. Hij kan niet anders dan toegeven aan de 
drang de wet te breken. Waar Nietzsche vertelt dat Paulus zich in een terug-
blik afvraagt of het werkelijk zijn lichaam is dat hem leidt, of niet eigenlijk 
een hogere macht, dezelfde wet waarvan hij zich wilde bevrijden, hebben 
we opnieuw te maken met vermenging van personage- en vertellerstekst. 
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1st es wirklich die 'Fleischlichkeit' welche ihn immer wieder zum Übertreter macht? Und 

nicht vielmehr, wie er spater argwöhnte, hinter ihr das Gesetz selber, welches sich for-

twahrend als unerfüllbar beweisen muss und mit unwiderstehlichem Zauber zur Übertre-

tung lockt? 

Paulus maakt een crisis door zoals de andere unieke denkers van 
Nietzsche. Maar onder andere zijn interpretatie van deze ervaring onder
scheidt hem van andere Nietzscheaanse ideaalheelden. Paulus schrijft zijn 
ontwikkeling niet toe aan de eigen wil tot macht maar vraagt zich af of zijn 
breuk met de joodse wetten niet werd veroorzaakt door die wetten (de 
hogere macht) zelf. Door de tegenwoordige tijd van de eerste zin lijkt de 
vraag de directe rede van Paulus weer te geven. Er staan echter geen aan
halingstekens en er wordt niet gezegd 'mich' maar 'ihn'. Hierdoor blijkt dat 
we met vertellerstekst te maken hebben. Die op zon manier over het 
bewustzijn van Paulus, via de erlebte Rede, vertelt dat de afstand tussen 
vertellen en beleven minimaal is. Het 'argwöhnen' legt de focalisatie expliciet 
bij Paulus en de tijdsbepaling 'later' impliceert dat ook het eerder gezegde 
van het personage afkomstig is. Wanneer echter direct hierna gezegd wordt 
'Aber damals hatte er diesen Ausweg noch nicht', stelt Nietzsche dat de laatste 
gedachten nog niet aan zijn personage bekend waren en dus van hem 
afkomstig zijn. Ook in de tweede vraag pretendeert Nietzsche inzicht in de 
gedachten van Paulus te hebben. Op zo'n manier dat het lijkt alsof ze 
rechtstreeks uit de beleving voortkomen. Voordat het echter Paulus' 
gedachten kunnen worden, moet deze een crisis (die de verteller blijkbaar 
al kent) doormaken. 

Vielerlei lag ihm auf dem Gewissen - er deutet hin auf Feindschaft, Mord. Zauberei, 

Bilderdienst, Unzucht, Trunkenheit und Lust an ausschweifenden Gelagen - und wie sehr 

er auch diesem Gewissen, und noch mehr seiner Herrschsucht, durch den aussersten 

Fanatismus des Gesetzes-Verehrung und -Vertheidigung wieder Luft zu machen suchte: es 

kamen Augenblicke, wo er sich sagte "Es ist Alles umsonst! die Marter des unerfüllten 

Gesetzes ist nicht zu überwinden". 

Nietzsche stelt zich hier op als getuige van Paulus' persoonlijke ontwikkeling, 
hij vertelt alsof hij diens gewetensstrijd heeft meegemaakt want hij geeft 
Paulus' tot zichzelf gerichte woorden weer. Het 'er deutet hin' verraadt dat 
zijn kennis gebaseerd is op het lezen van Paulus' geschriften, dat wat hij 
vertelt een persoonlijke interpretatie is. Maar dat verhindert Nietzsche niet 
te vertellen alsof hij zelf beleefd heeft van wat er zich in Paulus afspeelde 
Het is Paulus' slechte geweten - het besef dat hij gemoord, geslagen en 
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geroofd heeft - en meer nog zijn machtsverlangen dat hij met zijn fanatisme 
probeett te ontladen. Maar de wet blijft desondanks onvervuld en veroor
zaakt opnieuw lijden. 

Waar Nietzsche in Paulus' verhaal zegt dat van een andere christelijke 
grootheid te herkennen, 'Ahnlich mag Luther empfunden haben ...', herinnen 
hij nog eens expliciet aan het feit dat het verhaal gestuurd wordt door zijn 
visie. Het einde van Luther - die volgens Nietzsche eindigde vol haat tegen 
het eigen ideaal - wordt dan ook het einde van Paulus: 

ahnlich ergieng es Paulus. Das Gesetz war das Kreuz, an welches er sich geschlagen fühl-

te: wie hasste er es! wie trug es ihm nach! wie suchte er herum, um ein Mittel zu ('inden, 

es zu vernichten, - nicht mehr es für seine Person zu erfüllen! Und endlich leuchtete ihm 

der rettende Gedanke auf, zugleich mit einer Vision, wie es bei diesem Epileptiker nicht 

anders zugehen konnte, ihm, dem wüthenden Eiferer des Gesetzes, der innerlich dessen 

todtmüde war. erschien auf einsamer Strasse jener Christus, den Lichtglanzes Gottes auf 

seinem Gesichte, und Paulus hörte die Worte: warum verfolgst du mich?' 

Nietzsche meldt expliet en impliciet dat zijn verhaal gebaseerd is op zijn 
lezing van teksten. Maar hij raakt zo verstrikt in het eenzame avontuur dat 
hij schetst, dat hij vertelt alsof het zijn eigen ervaring betreft. Dat blijkt niet 
alleen uit het feit dat hij Paulus' ontwikkeling op dezelfde wijze arrangeert 
als dat van andere unieke denkers, en het verhaal dus inkadert in het voor 
hem typische genre van het crisisverhaal, maar vooral de pathetische 
manier van vertellen maakt dit zichtbaar. 

Het perceptionele werkwoord 'voelen' verwijst naar Paulus als focalisa-
tor maar de emotieve tekst die wordt uitgesproken, van 'wie hasste er es' 
tot 'nicht mehr es für seine Person zu erfüllen', wordt niet expliciet aan 
Paulus toegeschreven. Door de opsomming, de uitroeptekens en de grafi
sche weergave van 'vernichten' laat het fragment zich lezen als een vertelde 
monoloog, maar nergens wordt expliciet aangegeven dat het hier de woorden 
van het personage betreft. Opnieuw bedient Nietzsche zich van de erlebte 
Rede om de illusie te wekken dat 'van binnenuit' verteld wordt. Hij ver
mengt de niveaus van vertellen en beleven. Niet alleen om de lezer te ver
leiden tot engagement, maar vooral, zo lijkt, het om ook zichzelf als unieke 
denker te manifesteren. Het modale 'endlich' lijkt niet alleen de opluchting 
van Paulus maar ook van Nietzsche te duiden. Die al aankondigde dat 
Paulus, die van ijveraar voor de Thora tot ijveraar van het evangelie wordt, 
een visioen zou krijgen. Nietzsche weet te vertellen wat er toen 'wezenlijk' 
gebeurde. 
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Das Wesentliche, was da geschah, ist aber diess: sein Kopf war auf einmal heil geworden: 

"es ist unvernünftig, hatte er sich gesagt, gerade diesen Christus zu verfolgen! Hier ist ja 

der Ausweg, hier ist ja die volkommne Rache, hier und nirgends sonst habe und halte ich 

ja den Vernichter des Gesetzes!" 

Net als bij andere unieke personages heeft de crisis Paulus 'auf einmal' het 
inzicht geschonken dat hem bevrijdt van de zelfkwelling. Zijn breuk met 
de joodse wetten schenkt hem, na het nodige lijden, de uitweg die 
Nietzsche al voorspelde. De uitspraak, van Paulus, dat zijn uitweg die van 
de volkomen wraak is, bevestigt de karaktertrekken die Nietzsche al in de 
introductie van Paulus bekendmaakte. Paulus' typering van zichzelf als 
'vernietiger van de wet', is de typering die Nietzsche aan de Ausnahmen in 
het algemeen toeschrijft. Maar in tegenstelling tot de Ausnahme-Mensch 
Goethe, behoort Paulus tot de groten die Nietzsche bestrijdt. 

Ook Paulus' verhaal is exemplarisch voor de visie en attitude van 
Nietzsche als verteller. Niet alleen de inhoud maar ook de manier 
waarop er verteld wordt, herkennen we als het handelen alsof. De 
presentatie van Paulus' beleving in de tegenwoordige tijd bevestigt dit 
nog eens. Nietzsche vertelt alsof het verlossende visioen van Paulus ter 
plekke beleefd wordt. 

Der Kranke des gequaltesten Hochmuthes fühlt sich mit Einem Schlage wieder hergestellt, 

die moralische Verzweifelung ist wie fortgeblasen, denn die Moral ist fortgeblasen, ver-

nichtet, - namlich erfüllt, dort am Kreuze! 

De verleden tijd heeft plaatsgemaakt voor een ervaring in de tegenwoordige 
tijd. Hierdoor lijkt het vertelde op het eerdere vertoog over 'de door 
hoogmoed gekwelde' (dat herinnert aan het krampende ofwel ijdele 
lichaam). Het vaste verhaalaspect, 'mit einem Male' tot inzicht komen, komt 
hier terug als 'mit Einem Schlage'. De uitdrukking duidt het moment in de 
crisiservaring waarop de bevrijding of de herontdekking van het ik plaats
vindt.19 Het is het moment waarop de esthetische ofwel narratieve bemid
deling van het niet-verbale plaatsvindt. Het is het moment van de 'heller, 
blitzender Lichtschein' die de ervaring (verleden) bruikbaar maakt voor het 
leven zoals Nietzsche dat in Vom Nutzen beschrijft (zie hoofdstuk drie). 
Stilistisch is dit moment zichtbaar door het samenvallen van vertoog en ver
tellen, van tegenwoordige en verleden tijd. Zo lijkt het opnieuw alsof 
Nietzsche zelf de zieke is die plotseling tot inzicht komt. Op het hoogte
punt van de crisis, op het moment van omwenteling, lijken woord en 
lichaam samen te vallen. Via de plaatsbepaling 'daar aan het kruis' wordt 
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weer ingezoomd op de beleving van Paulus en wordt de verleden tijd dan 
ook weer opgepakt. 

Bisher hatte ihm jener schmahliche Tod als Hauptargument gegen die 'Messianitat' von 

der die Anhanger der neuen Lehre sprachen, gegolten: wie aber, wenn er nöthig war, um 

das Gesetz abzuthun! 

Het 'gegolten' legt de focalisatie bij Paulus. De dood aan het kruis als argu
ment tegen het christendom (dat hij nu omkeert als legitimatie voor zijn 
nieuwe handelen) is van hem afkomstig.2" Het ligt daarom voor de hand 
ook de vraag 'wie aber' aan hem toe te schrijven. Maar nergens wordt 
expliciet aangegeven dat het hier om personagetekst gaat. Net als in eerder 
besproken voorbeelden ontbreken de aanhalingstekens en wordt er niet 
aangekondigd dat het personage het woord neemt. Opnieuw past 
Nietzsche het procédé van de erlebte Rede toe (de meest subtiele manier 
om gedachten en gevoelens van een personage weer te geven), om de 
indruk te wekken dat wat verteld wordt voortkomt uit de (eigen) ervaring. 
Zo laat hij zich ook in de aforistische teksten kennen als lijfelijke verteller.21 

Zijn manier van vertellen bewerkstelligt een perspectief waarin de distantie 
tussen vertellen en beleven, tussen verteller en personage vervaagt of vervalt: 
'narrated monologue blurs the line between narration and quotation so 
dear to the old-fashioned authorial narrator' (Cohn 1978:107). 

De manier waarop hij de gedachten van het personage weergeeft, toont 
Nietzsche als betrokken lichaam. Hij geeft zijn boodschap op zo'n manier 
gestalte dat het lijkt alsof de geschiedenis wordt gevormd door de eigen 
mentale en fysieke ontwikkeling. Dit is Nietzsches manier om zich deze 
ervaring toe te schrijven. Waar hij stelt dat de crisiservaring doorslaggevend 
is voor de historische beweging, maakt hij deze beweging zelf om de 
gevoelde werkelijkheid een gezicht te geven. Daarom vertelt hij alsof ter 
plekke beleefd wordt wat hij vertelt. 

Die ungeheueren Folgen dieses Einfalls, dieser Rathsellösung wirbeln vor seinem Blicke, 

er wird mil Einem Male der glücklichste Mensch, - das Schicksal der Juden. nein. aller 

Menschen scheint ihm an diesen Einfall. an diese Secunde seines plötzlichen Aufleuchtens 

gebonden, er hat den Gedanken der Gedanken, den Schlüssel der Schlüssel, das Licht der 

Lichter: um ihn selber dreht sich fürderhin die Geschichte! Denn er ist von jetzt ab der 

Lehrer der Vernichtung des Gesetzes! 

Paulus beleeft, in het nu (van de verteller Nietzsche), de effecten van het 
visioen. Hij is focalisator want hem 'scheint' het lot van de mensheid 
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gebonden aan zijn persoonlijke lot. Maar het enthousiasme en het geluk die 
hier worden ervaren, zijn voor Nietzsche blijkbaar zo herkenbaar dat hij 
elke distantie laat varen. Hij laat het 'jetzt' van Paulus met de verteltijd 
samenvallen. De opsomming geeft het vertelde een pathetische lading 
maar nergens wordt expliciet gesteld dat Paulus aan het woord is. Waar 
Nietzsche vertelt dat Paulus 'mit Einem Male' de gelukkigste mens wordt, 
verraadt de bekende formule dat de hele geschiedenis ook om de verteller 
Nietzsche draait. Hij las en vertelde het verhaal van Paulus als persoonlijke 
ervaring en constateerde zo Paulus' ontwikkeling als typisch verhaal van 
de unieke denker (die hij zelf is). Op deze manier vormt hij niet alleen 
Paulus' (vertelde) waarheid, maar geeft hij ook zijn eigen waarneming 
gestalte. Paulus behoort weliswaar tot de ideologie die hij bestrijdt, maar 
Nietzsche beschouwt hem desondanks als een grote denker." Door over 
Paulus te vertellen op de voor hem typische manier, belichaamt Nietzsche 
de stelling dat elke grote verandering gestalte krijgt via de waanzin ofwel 
de crisiservaring van de unieke persoonlijkheid. Men leest de bijbel 'um 
sich zu "erbauen"' zo stelt Nietzsche in de introductie van het verhaal: 'Man 
liest sich hinein und sich heraus' (M 68). Hij zelf doet niet anders. 

Net als Nietzsches andere uitzonderlijke personages maakt Paulus een 
crisis door en wacht hem een visioen dat de nieuwe weg vrijmaakt. De 
onvrijwillige doorbraak van Paulus' inzicht, de vergelijking met een 
epilepticus, laat hem kennen als 'zieke' en bevestigt nog eens dat 'der erste 
Christ' een van de uitzonderlijke denkers is.23 

'Ziekte' staat bij Nietzsche voor het lijden dat elke denker ondergaat. De 
beschrijving van de zieke toestand in Morgenröthe laat zien dat het vertellen 
alsof, het zich gestalte geven via de ander, behoort tot Nietzsches streven 
naar gezondheid. Zoals het lijden naar de zelfervaring voert, voert ziekte 
naar het zich vertellen. 

De lijdende denker als zieke 

'Von der Erkenntniss der Leidenden' schetst de toestand van de lijdende 
denker als zieke. 

Der Schwerleidende sieht aus seinem Zustande mit einer entsetzlichen Kalte hinaus auf 

die Dinge: alle jene kleinen lügnerischen Zaubereien, in denen für gewöhnlich die Dinge 

schwimmen, wenn das Auge des Gesunden auf sie blickt, sind ihm verschwunden: ja, er 

selher liegt vor sich da ohne Flaum und Farbe (Morgenrötbe 114). 
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Deze beschrijving laat zich, met name door het 'sold ihm verschwunden' 
dat 'gebeuren' impliceert, lezen als een verhaal. Niet alleen de emotieve 
noemer 'entsetzlichen' maar met name het 'ja' geven de situatie een 
persoonlijk accent. De beschrijving van het ontbreken van elke troostende 
illusie, het ontbreken van het gezonde perspectief, wordt door deze aspecten 
een emotief gebeuren. Het 'ja' lijkt afkomstig van de zieke die bevestigt dat 
hem ook het eigen zelf betekenisloos schijnt. Maar hoewel de zieke foca-
liseert, wordt nergens aangegeven dat we met personagetekst van doen 
hebben. De bevestiging is dus formeel gezien vertellerstekst. Maar dit ver
baast niet meer. Want de confrontatie met het bestaan dat zich heeft 
ontdaan van de maatschappelijke conventies, herkennen we als de eenzame 
crisis die Nietzsche aan alle uitzonderlijke denkers toeschrijft. Die moet op 
zo'n manier verteld worden dat ook de lezer ontvankelijk wordt gemaakt 
voor zo'n lot en de eigen visie (aldus) wordt waargemaakt door het vorm
geven van de emoties van de ander. 

Nietzsche stelt ook hier dat het breken met oude idealen 'ziekte' 
veroorzaakt en dat dit het beste middel is om te genezen van waanbeelden. 
Hij breidt hier de beschrijving van het perspectief van 'de zieke' uit. 

Mit Verachtung gedenkt er der gemüthlichen warmen Nebelwelt, in der der Gesimde ohne 

Bedenken wandelt; mit Verachtung gedenkt er der edelsten und geliebtesten Illusionen, 

in denen er früher mit sich selber spielte; er hat einen Genuss daran, diese Verachtung 

wie aus der tiefsten Holle heraufzubeschwören und der Seele SO das bitterste Leid zu 

machen: durch dieses Gegengewicht halt er eben dem physischen Schmerze stand, - er 

fühlt es, class gerade diess Gegengewicht jetzt noththut! (ib.). 

Via de perceptionele werkwoorden 'gedenken', 'genieten' en 'voelen' 
schrijft Nietzsche de focalisatie aan de zieke toe. De tegenwoordige tijd 
waarin hij vertelt en de bepalingen 'früher' en 'jetzt' die naar deze positie 
in de tijd verwijzen, wekken de illusie dat wat verteld wordt zich ter plekke 
afspeelt. Er wordt verteld alsof de mentale toestand direct wordt beleefd. 
Dat Nietzsche inderdaad deel heeft aan de ervaring, of tenminste zich 
opstelt alsof dat zo is, blijkt uit het feit dat hij als externe verteller rappor
teert over niet-waarneembare gevoelens. Het 'verachten' is een innerlijke 
toestand waarvan enkel iemand die deel uitmaakt van het personage weet 
kan hebben. Het genot van het verzieken van de eigen ziel, het 'voelen' 
dat de geestelijke kwelling de lichamelijke pijn goed doet, de ervaring dat 
dit tegelijkertijd de beste medicijn is, zijn de bekende thema's van Nietzsche 
en alleen degene die beleefd heeft wat hij betoogt of vertelt, of zich op wil 
stellen alsof dit zo is, kan hierover rapporteren. Het uitroepteken geeft de 

125 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

persoonlijke accenten grafisch weer en benadrukt de laatste zin als een 
pathetische uitroep. Die Nietzsche in wat volgt aan het personage toe
schrijft. 

In einer schauerlichen Hellsichtigkeit über sein Wesen ruft er sich zu: \sei einmal dein 

eigener Anklager und Henker, nimm einmal dein Leiden als die von dir verhangte Strafe! 

Geniesse deine Überlegenheit als Richter; mehr noch: geniesse dein Belieben, deine tyran-

nische Willkür! Erhebe dich über dein Leben wie über dein Leiden, sieh hinab in die 

Gründe und die Grundlosigkeit!" (ib). 

De zieke raadt zichzelf, op het moment dat hij inzicht heeft in de tragische 
waarheid, het eigen leven aan een veroordelende blik te onderwerpen, om 
met andere woorden, de kritische historicus van zijn leven te worden. De 
zieke adviseert zich dat, zelfbezinning, wat Nietzsche via het monumentale 
verhaal op het eind van Vom Nutzen adviseert. Hij moet zich boven de alle
daagse werkelijkheid verheffen en met de blik van alleswetende verteller 
over het beleefde oordelen. Hij moet verteller worden en zichzelf als 
personage bekijken. 

Het advies (van de zieke) om een positie in te nemen waarin het ik zich 
als 'er' observeert, het advies om zich met distantie te bekijken, wordt in 
de vertellerstekst omgekeerd vormgegeven. Het afstandelijke 'er' maakt 
plaats voor het collectieve voornaamwoord 'wij' waardoor Nietzsche zich 
expliciet een plaats geeft in het vertelde: 

Unser Stolz baumt sich auf, wie noch nie: es hat für ihn einen Reiz ohne Gleichen, gegen 

einen solchen Tyrannen wie der Schmerz ist, und gegen alle die Einflüsterungen, die er 

uns macht, damit wir gegen das Leben Zeugniss ablegen, - gerade das Leben gegen den 

Tyrannen zu vertreten (ib.). 

In de loop van het verhaal dringt Nietzsche ook expliciet binnen. Hij stelt 
het vertelde nu expliciet voor als gedeelde ervaring. Het feit dat hij refe
reert aan de pijn die 'uns' influistert tegen het leven te getuigen, aan de pijn 
waaraan de door hem beschreven zieke lijdt, bevestigt ook zijn eerdere 
betrokkenheid, zijn eigen lijden. In wat volgt vertelt hij dat deze positie 
geen eindpunt is. 

In diesem Zustande wehrt man sich mit Erbitterung gegen jeden Pessimismus, damit 

er nicht als Folge unseres Zustandes erscheine und uns als Besiegte demüthige. (...) 

gerade jetzt wollen wir zeigen, dass wir "ohne Schuld" sein können. Wir befinden uns in 

förmlichen Krampfen des Hochmuths (ib.). 
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Het 'jetzt' situeert het vertelde in de ervaringsfase die hij schildert en via het 
'unsere' beschrijft Nietzsche de weigering de strijd op te geven als een per
soonlijke keuze. De wil de pijnlijke ervaring om te zetten in iets wat 'groot' 
maakt, herkennen we dan ook als de attitude van Nietzsche in Vom 
Nutzen. De 'krampen van de hoogmoed' herinneren aan het beeld van de 
krampende wil in Die Geburt der Tragödie en het lichaam van Faulus en 
andere 'waanzinnigen' die de wetten breken. Waar de eenzame vertwijfe
ling in Menschliches, Allzumenschlicbes leidde naar een milde zelf-ervaring 
rond het middaguur, voert dit in Morgenröthe naar 'gezondheid'. 

Und nun korarat der erste Dammerung der Milderung. der Genesung - und fast die erste 

Wirkung ist, dass wir uns gegen die Übermacht unseres Htx'hmuthes wehren: vvir nennen uns 

darin allxjrn und eitel, - als ob wir Etwas eriebt hatten. das einzig ware! Wir demüthigen oline 

Dankbarkeit den allmachtigen Stolz, durch den wir el:>en den SchmeiZ ertnigen und verhingen 

heftig nach einem Gegengift des Stolzes: wir wollen uns entfremdet und entpersönlicht 

werden, nachdem der Schmerz uns zu gewaltsam und zu lange persönlich gemachte harte (to.). 

In eerste instantie is de genezende geneigd zijn ijdelheid te onderdrukken. 
Dat is 'onze' ervaring, zo vertelt Nietzsche. De denker is geneigd de emo-
tieve sfeer, de illusie, tegen te gaan. De uitroep 'als ob wir Etwas eriebt hatten, 
das einzig ware!', lijkt te waarschuwen voor het fictieve karakter van het 
beleefde en wekt de indnik van directe rede; de indruk dat iemand letter
lijk inbrengt dat het toch maar verbeelding is dat men wat unieks heeft 
meegemaakt. Maar er wordt niet gezegd 'zo dachten wij'. Opnieuw is 
het onderscheid tussen vertellen en beleven nauwelijks te maken. De 
vertellerstekst is in dit geval dan ook 'personagetekst an sich'. Want hij 
verwoordt de unieke positie van de zieke. Ook zelf (getuige het collectieve 
'wir') gedreven door het verlangen de geïsoleerde positie te verlaten, wil 
Nietzsche weer deel uitmaken van een menselijker wereld en, ondanks de 
typische ervaring van het bewustzijn van de schijn, van de fictie van de 
ervaring, opgenomen worden in de beschermende illusies: 

Wir sehen wieder hin auf Mensch und Natur - mil einem verlangenden Auge: wir erinnern 

uns wehmüthig lachelnd. dass wir Einiges in Bezug auf sie jetzt neu und anders wissen, 

als vorher, das ein Schieter gefallen ist. - aber es erquikt uns so. wieder die gedampften 

Lichter des Lebens zu sehen und aus der furchtbaren nüchternen Helle herauszutreten, in 

welcher wir als Leidende die Dingen und durch die Dinge hindurch sahen. Wir zürnen 

nicht, wenn die Zaubereien der Gesundheit wieder zu spielen beginnen. - wir sehen wie 

umgewandelt zu, milde und immer noch müde. In diesem Zustande kann man nicht 

Musik horen ohne zu weinen. 
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Hier beschrijft Nietzsche de genezing die de eenzame denker (getuige het 
'wieder') terugleidt naar de illusies van de gezonde wereld. Het rationele 
verzet, de sfeer van het kille denken, maakt plaats voor de lichtheid van de 
schijn die het lichaam verkwikt. Het contrast ziek-gezond verbeeldt dus het 
wel of niet deelhebben aan het fysieke en sociale bestaan. Waar de zieke 
met koude blik de gemeenschap veracht en de dingen 'doorziet', verlangt 
de genezende deel te hebben aan de warme omhulling. Het lichaam stelt 
zich weer open en wordt ontroerd door de eigen aanblik.2' 

'Ziekte' gebruikt Nietzsche als het fysieke teken van de crisistoestand 
waarin de uitzonderlijke denker terechtkomt wanneer hij breekt met de 
gangbare wetten en moraal. 'Gezondheid' is het fysieke teken van de toe
stand waarin de mens weer luistert naar zijn lichaam en de illusies als 
ervaringswerkelijkheid erkent. De gezonde toestand is de toestand waarin 
het lichaam, ondanks het bewustzijn van de schijn, toegeeft aan het esthe
tische verlangen de werkelijkheid zinvol te beleven. Over deze ervaring 
wordt bericht alsof het de eigen ervaring is. Zo laat Nietzsche zich opnieuw 
zelf kennen als uitzonderlijke denker. Als denker die ondanks zijn bewust
zijn van de schijn handelt alsof hij een unieke denker is. In Die fröhlicbe 
Wissenschaft wordt deze uitzonderlijkheid 'edel' genoemd. 

De uitzonderlijke personages in Die fröhliche Wissenschaft 

Waar Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches en Morgenröthe de 
uitzonderlijke denker beschrijft als iemand die in staat is de geschiedenis 
als een persoonlijk gebeuren te beleven, en de vorm van de verhalen 
duidelijk maakt dat Nietzsche zich opstelt alsof hij deze theorie in praktijk 
brengt, maakt hij in Die fröhliche Wissenschaft ook het omgekeerde waar.2,1 

De uitzonderlijke denker vertaalt de persoonlijke beleving als algemene 
waarheid. Dit wordt ook hier duidelijk in het inmiddels bekende vertoog 
over het lijden en het venellen over uitzonderlijke types die een crisis 
(moeten) doormaken. 

Ook in Die fröhliche Wissenschaft wordt breed uitgemeten dat zowel de 
maatschappelijke als de persoonlijke ontwikkeling plaatsvindt door middel 
van het lijden. In 'Kenntniss der Noth' vertelt Nietzsche over een periode 
waar het individu deze waarheid accepteerde en zijn lijden cultiveerde als 
noodzaak (FW 48). In een commentaar meldt hij vervolgens dat hij mensen 
beoordeelt op hun vermogen te lijden: 'ob er sie aus Erfahrung oder 
Beschreibung kennt (...)' (ib.). Net als in het voorwoord op Vom Nutzen 
voert Nietzsche de ervaren werkelijkheid, de ervaring van waarheid, op als 
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criterium. Hij stelt dat pessimistische filosofieën niet het teken van 'grosse, 
furchtbarer Nothstande' maar van persoonlijke armoede zijn. Als recept 
tegen deze armoe schrijft hij 'Noth' voor (in.). Net als in Morgenröthe zegt 
hij dat het ware lijden de beste medicijn is om een positieve visie te 
formuleren. Dat deze visie niet een willekeurig gedropte stellingname is, 
niet enkel een provocatie, leren de verhalen waar Nietzsche historische 
personages langs de meetlat legt. Zo loopt Herder in Morgenröthe de kwa
lificatie 'Ausnahme' mis en vertelt Nietzsche in Die fröbliche Wissenschaft 
waarom Chamfort geen vrije geest heeft kunnen worden.21' Waar hij vertelt 
over de Eleaten als unieke denkers, herkennen we de onvermijdelijkheid 
van de fysieke krachten zoals onder andere in Die Geburt der Tragedie 
beschreven. 

De afgedwongen erkenning van de fysieke kracht 

In het aforisme 'Ursprung der Erkenntniss' vertelt Nietzsche over een volk, 
'die Ausnahmedenker, die Eleaten', dat zich tegen de 'natuurlijke vergissingen' 
verzet. De natuurlijke vergissingen zijn (zoals besproken in hoofdstuk 
twee) de principes van intentionaliteit en causaliteit die Nietzsche als kriti
sche denker bestrijdt en ondermijnt. Maar als verteller uitbuit om de fysieke 
ervaring ofwel de eigen wil tot macht recht te doen. Behalve over een 
uitzonderlijk volk, gaat het verhaal ook over deze uitzonderlijke positie. 
Dat het organische zich gevormd heeft noemt Nietzsche hier namelijk 'die 
Ausnahme der Ausnahmen' (FW 109).2' In tegenstelling tot de wereld die 
in principe 'in alle Ewigkeit Chaos' is, heeft het lichamelijke zich volgens 
Nietzsche ontwikkeld tot een unieke constitutie die geen genoegen neemt 
met chaos. 

'Unsprung der Erkenntniss' opent met de stelling dat het intellect eeuwen
lang niets dan vergissingen heeft geproduceerd. Na een opsomming van de 
vergissingen (het geloof in onveranderlijke substanties; de vrije wil; de 
moraal an sich; oorzaak en gevolg) vertelt Nietzsche dat het lang geduurd 
heeft voordat men ging twijfelen aan dergelijke beginselen. 

Sehr spiit erst traten die Leugner und Anzvveifler soldier Satze auf, - sehr spiit erst trat die 

Wahrheit auf, als die unkraftigste Form der Erkenntniss. Es schien, dass man mit ihr nicht 

zu leben vermöge, unser Organismus war auf ihren Gegensatz eingerichtet; alle seine 

höheren Functionen, die Wahrnehmungen der Sinne und jede Art von Empfindung über

haupt, arbeiteten mit jenen uralt einverleibten Grundimhümern (FW 110). 

129 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

De waarheid die de critici van de vergissingen formuleren, is volgens 
Nietzsche een waarheid zonder levenskracht. Het is een waarheid die het 
lichaam niet past omdat 'unser' (wat verteld wordt geldt blijkbaar ook voor 
het lichaam dat vertelt) organisme, de vergissingen 'verinnerlijkt' heeft. De 
hogere functies van het lichaam, elke vorm van beleving (de beleving die 
in Die Gebiirt der Tragödie en Vom Nutzen als narratieve ervaring werd 
beschreven), zijn ingesteld op het tegendeel van de kritische waarheid. Het 
lichaam heeft, noch in de tijd van de Eleaten noch in de tijd van de vertel
ler, iets op met de waarheid. 

Waar Nietzsche meestal de traditionele waarheid ter discussie stelt, vraagt 
hij hier naar de waarde van de waarheid van de critici van de vergissingen. 
Waartoe ook Nietzsche zelf gerekend moet worden omdat hij immers zelf 
het hardste hamert op de onjuistheid van traditionele opvattingen en hier
voor meer dan eens de noemer 'vergissingen' hanteert (zie hoofdstuk 
twee). Nietzsche vertelt alsof de vraag naar de waarde van 'waarheid' voor 
het lichaam, een kwestie uit een ver verleden betreft. Maar niet alleen het 
taalgebruik, ook een krachtige stelling waarvoor hij het verhaal onderbreekt 
verraadt de actualiteit: 'Also: die Kraft der Erkenntniss liegt nicht in ihrem 
Grade von Wahrheit, sondern in ihrem Alter, ihrer Einverleibtheit, ihrem 
Charakter als Lebensbedingung.' De 'kracht' ofwel het nut van de waarheid 
voor het leven (als lichaam) wordt bepaald door de mate waarin de waar
heid zich laat leven, de mate waarin het lichaam de waarheid in zich op 
kan nemen. Aldus Nietzsche, die na deze stellingname verder vertelt over 
de Eleaten die ondanks het verwijt van dwaasheid (het verwijt dat zoals hij 
eerder vertelde elke unieke denker treft) de natuurlijke orde betwijfelden. 

De Eleatische school, gesticht door Xenophanes, leerde de onverander
lijkheid van het zijn.Volgens de Eleaat Farminedes bestaat er in werkelijkheid 
noch worden, noch beweging en is het enig denkbare een onveranderlijk 
durend zijn. De zintuigen, die een wereld van worden en verworden voor-
toveren, zijn volgens de Eleaten de bron van alle dwaling. Ondanks deze 
visie die haaks staat op Nietzsches waardering van de zintuiglijkheid, 
erkent hij de Eleaten als unieke denkers. 

Jene Ausnahme-Denker, wie die Eleaten, welclie trotzdem die Gegensatze der natürlichen 

Irrthümer aufstellten und festhielten, glaubten daran, dass es möglich sei, dieses 

Gegentheil auch zu leben: sie erfanden den Weisen als den Menschen der 

Unveranderlichkeit, Unpersönlichkeit, Universalitat der Anschauung, als Eins und Alles 

zugleich, mit einem Vermogen für jene umgekehne Erkenntniss; sie waren des Glaubens, 

dass ihre Erkenntniss zugleich das Princip des Lebens sei (ib.). 

130 



Hoofdstuk 5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

De Eleaten bestrijden de vergissingen en menen hun waarheid te kunnen 
leven. Maar de persoonlijkheid die zij ten behoeve van deze opvatting 
schiepen, is een onpersoonlijke beschouwer, een soort universele denker 
die de omkering van de Eleaten, de ontkenning van de vergissingen, in de 
praktijk moet brengen. Maar deze persoonlijkheid blijkt onmogelijk, zo ver
telt Nietzsche. Om hun waarheid te leven loochenden de Eleaten, en hier 
krijgt het verhaal een wending die we herkennen uit Vom Nutzen, hun 
eigen toestand. 

Um dies Alles aber behaupten zu können, mussten sie sich über ihren eigenen Zustand 

tauschen: sie mussten sich Unpersönlichkeit und Dauer ohne Wechsel andichten, das 

Wesen des Erkennenden verkennen, die Gewalt der Triebe im Erkennen leugnen und 

überhaupt die Vernunft als völlig freie, sich selbst entsprungene Activitat fassen: sie hiel-

ten sich die Augen dafür zu, dass audi sie im Widersprechen gegen das Guitige, oder im 

Verlangen nach Ruhe oder Alleinbesitz oder Herrschaft zu ihren Satzen gekommen waren 

(FW 110). 

Om hun waarheid te kunnen leven verloochenden de Eleaten de fysieke 
achtergrond van hun weten, het feit dat ook zij uit wil tot schijn (Verlangen 
nach Ruhe) ofwel wil tot macht (Alleinbesitz oder Herrschaft) tot hun waar
heid gekomen zijn. De Eleaten ontkennen, net als de objectieve weten
schappers in Vom Nutzen, hun persoonlijkheid; zij ontkennen dat ook hun 
wijsheid door de macht van hun driften wordt gestuurd. Deze opstelling 
blijkt onhoudbaar. 

Die feinere Kedlichkeit und Skepsis machte endlich auch diese Menschen unmöglich; 

auch ihr Leben und Urtheilen ergab sich als abhangig von den uralten Triebe und 

Grundirrthümern alles empfindenen Daseins. 

Ook de omgekeerde waarheid moet uiteindelijk het beleefde bestaan 
erkennen. Net als Nietzsche in 'Bewustsein vom Scheine' moeten de 
Eleaten erkennen dat de vergissingen in hen verder dichten, dat ook zij 
geleid worden door de natuurlijke (kunst)driften. Hun poging het worden 
te ontkennen, maakt het eigen bestaan onmogelijk. Noodgedwongen moeten 
de Eleaten erkennen dat ze deel uitmaken van de geschiedenis, van de 
beweging die zij trachtten te ontkennen. 

Het begrip 'omkeren' gebruikt Nietzsche bij herhaling om de eigen 
onderneming te typeren en door de ontkenning van de vergissingen de 
'umgekehrte Erkenntniss' van de Eleaten te noemen, lijkt Nietzsches ver
haal te verwijzen naar de vraag in hoeverre Nietzsches omkering het leven 
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past. Want ook hij bestrijdt de vergissingen immers met omgekeerde wijs
heden.3- Het einde van het verhaal lijkt hierop antwoord te geven. 
Nietzsche vertelt namelijk dat de redelijkheid die het bij de Eleaten afge
dwongen inzicht mogelijk maakt, overal daar ontstaat waar twee tegen
gestelde visies 'sich beide mit den Grundirrthümern vertmgen'. De redelijk
heid heerst volgens Nietzsche daar waar het weten deel uitmaakt van de 
fysieke behoeften, daar waar de vergissingen worden erkend als fysieke 
behoefte. 

das Erkennen und das Streben nacli dem Wahren ordnete sich endlich als Bedürfniss in 

die anderen Bedürfnisse ein. Von da an war nicht nur der Glaube und die Überzeugung. 

sondern anch die Prüfung, die Leugnung, das Misstrauen, der Widerspruch eine Macht 

(...). Die Erkenntniss wurde also zu einem Stuck Leben selber und als Leben zu einer 

immerfort wachsende Macht: bis endlich die Erkenntnisse und jene uralten 

Grundirrthümer auf einander stiessen, teide als Leben, beide als Macht, loeide in dem sell>en 

Menschen (FW 110). 

De geschiedenis van de Eleaten leert, net als Die Geburt der Tragédie eer
der en Jenseits von Gut und Böse later, dat wetenschap een kwestie is van 
verlangen; van een fysieke behoefte en daarmee onderdeel is van het 
bestaan dat drijft op de wil tot schijn ofwel de wil tot macht. Het weten en 
het verlangen, waarheid en vergissing, zijn deel van hetzelfde verlangende 
lichaam. 

De Eleaten komen tot het inzicht, van Nietzsche, dat zowel de (ratio
nele) wil tot waarheid als de (apollinisch-dionysische) wil tot schijn deel 
uitmaken van de machten die de mens drijven. Zo verwoordt de uitkomst 
van het verhaal Nietzsches visie op de denker als paradoxaal wezen. 

Der Denker: das ist jetzt das Wesen. in dem der Trieb zur Wahrheit und jene lebenerhal-

tenden Irrthümer ihren ersten Kampf kampfen (...) (FW 110). 

De verhalende verleden tijd heeft plaatsgemaakt voor de tegenwoordige 
tijd van Nietzsche. Het 'jetzt' geeft aan dat de uitkomst van het verhaal 
samenvalt met zijn realiteit. Het einde van de geschiedenis van de Eleaten 
brengt Nietzsche bij de paradoxale positie die ook zijn teksten kenmerkt. 
Waar Nietzsche stelt dat er niets belangrijker is clan de strijd tussen leven 
en weten, maakt hij nog eens duidelijk dat het verhaal over de Eleaten in 
feite de eigen positie spiegelt. 

132 



Hoofdstuk 5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

lm Verhaltniss zu der Wichtigkeit dieses Kampfes ist alles Andere gleichgültig: die letzte 

Frage um die Bedingung des Lebens ist hier gestellt, und der erste Versuch wird hier 

gemacht, mit dem Experiment auf diese Frage zu antworten. Inwieweit vertragt die 

Wahrheit die Einverleibung? - das ist die Frage, das ist das Experiment (FW 110). 

De tekst die de vraag stelt is (getuige het 'hier') meer dan betrokken bij de 
vraag hoe 'de waarheid' zich laat leven. De waarheid die het leven ver
draagt is de waarheid die het lichaam zich kan toe-eigenen, dat wil zeggen 
kan verinnerlijken als noodzakelijk goed. Nietzsche erkent de fysieke 
noodzaak van de vergissingen; hij erkent het lichaam dat de werkelijkheid 
ervaart volgens de principes van de vergissingen en daarom experimenteert 
hij met de vraag in hoeverre de omgekeerde waarheid (het inzicht in 
onwaarheid) zich laat leven.2' 

De meest foute oordelen ('de vergissingen') zijn volgens Nietzsche tege
lijkertijd de onontbeerlijkste: het afzien van 'logischen Fiktionen', het afzien 
van 'falsche Urtheile' staat voor hem gelijk aan 'ein Verzichtleisten auf 
Leben, eine Verneinung des Lebens' (Jenseits von Gut unci Böse 4). Het ver
haal over de Eleaten getuigt van deze visie en verklaart waarom Nietzsche 
wil blijven experimenteren.30 Naast de kritische analyse van de principes 
van causaliteit en intentionaliteit als vergissingen erkent Nietzsche de eeuwige 
terugkeer van deze vergissingen als de 'Bedingunzg des erkennenden und 
empfindenden Daseins' (FW 107). Vertellend over de Eleaten maakt hij 
duidelijk dat de uitzonderlijke mens die niet zelf tot deze conclusie komt, 
hiertoe uiteindelijk, door het lijden aan de eigen onmogelijkheid, gedwongen 
wordt. 

Conclusie 

Door zijn typische manier van vertellen karakteriseert Nietzsche de in de 
aforistische teksten ingebedde verhalen over unieke personages. Zowel 
inhoud (de crisis) als vorm (de formule 'mit einem Male'), zijn gestructu
reerd volgens een vast patroon. Nietzsche presenteert de verhalen als een 
onontkoombare ontwikkeling. Het lijden, de fysieke ervaring van het individu, 
voert hij in alle gevallen op als de noodzakelijke stap naar 'verlossing'; naar 
het verwoorden van een eigen perspectief. 

Verhaal en vertoog over de unieke denkers worden, net als Die Geburt 
der Tragödie en Vom Nutzen unci Nachtheil der Historie für das Leben 
gekenmerkt door een crisisstructuur. Nietzsche ordent zijn 'kleine verhalen' 
op eenzelfde wijze als de grote. Er is sprake van een crisis, van een bot-
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sing tussen de innerlijke (beleefde) werkelijkheid en de geleefde (uiterlijke) 
vertoning, die door middel van (zelfreflectie overwonnen moet worden. 
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, stelt Hayden White dat Nietzsche 
afziet van 'emplotment', dat hij geen bepaald verklarend model hanteert 
(1973). Zo situeert hij Nietzsche in de eigen opvatting dat er zoveel soorten 
verhalen over het verleden verteld kunnen worden, als de mate waarin de 
literatuurwetenschap verhaalvormen onderscheidt (1987). Ook Gary 
Shapiro (1989) meent dat Nietzsche geen enkel model voor zijn verhalen 
prefereert. Hij stelt dat volgens Nietzsche elk verhaal zijn plausibiliteit 
verliest zodra men de onmogelijkheid van absolute waarheid erkent.31 

Close reading van de aforistische teksten leert echter dat Nietzsche keer op 
keer hetzelfde op eenzelfde manier vertelt. Een verklaring voor deze 
opstelling, voor het vertellen alsof, levert Nietzsche in zijn voorwoorden 
(zie hoofdstuk acht). 

Via het vertellen alsof, en zijn pathetische manier van betogen, laat 
Nietzsche zich kennen als een ik-met-lijf. Dat op deze manier zowel zich
zelf als de lezer verleidt de tekst te beleven als een persoonlijke geschie
denis. Via de verhalen over het lijden presenteert Nietzsche de geschiedenis 
als de beweging ofwel het worden van lijdende lichamen. Door de emo-
tieve manier van vertellen krijgen we een indruk van het lichaam dat deze 
verhalen vertelt. De eis die Nietzsche in Vom Nutzen aan de historicus stelt, 
geen belering zonder beleving, brengt hij in de verhalen over de unieke 
ander, zowel door de manier van vertellen (vorm) als door het thema van 
de crisis (inhoud) in praktijk. 

Ondanks het hameren op de onmogelijkheid van representatie, vertelt 
Nietzsche 'als ob er beim Ausspinnen des ganzen Weltnetzes zugegen 
gewesen sei...' (Menschliches, Allzumenschlicbes II Vermischte Meinungen 
und Sprüche' 32). Maar hij doet dat op zo'n manier dat ook zijn persoon
lijke standpunt duidelijk wordt. Door zijn emotieve opstelling is hij als een 
'virtuele acteur', een wel voelbaar aanwezig maar nog niet gerealiseerd per
sonage (Bal 1986:135). Die zich door het vertellen (over de ander) alsnog 
realiseert. Door het vertellen over de ander of het andere alsof het de eigen 
ervaring betreft, waarvan het gebruik van modale en deiktische bepalingen, 
van de erlebte Rede en de grafisch weergegeven intonatie de belangrijkste 
tekens zijn, manifesteert Nietzsche zichzelf. Via het emotieve en psycholo
giserende vertellen over de ander, via het beleven van de geschiedenis als 
persoonlijke ervaring, realiseert hij de eigen positie. 

Net als elke 'grote man' is Nietzsche 'der Schauspieler seines eignen 
Ideals' (Jenseits von Gut unci Böse 97). Het vertellen over de ander is in feite 
altijd een zichzelf vertellen. Andersom wordt het persoonlijke altijd vertaald 
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in het algemene. De wisselwerking van binnen naar buiten en andersom is 
typisch voor de uitzonderlijke denker die Nietzsche als verteller lijkt te willen 
zijn. In het volgende hoofdstuk laat ik zien hoe hij deze lijn voortzet in Zur 
Genealogie der Moral. 
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6 Vertoog en vertellen in Zur Genealogie 
der Moral 

Wir haben kein Recht darauf, irgend worin einzeln zu sein: wir dürfen 
weder einzeln irren, noch einzeln die Wahrheit treffen. Vielmehr mit 
der Nothwendigkeit, mit der ein Baum seine Früchte tragt, wachsen 
aus uns unsre Gedanken, unsre Werthe, unsre Ja's und Nein's und 
Wenn's und Oh's - verwandt und bezüglich allesammt unter einander 
und Zeugnisse Eines Willens, Einer Gesundheit, Eines Erdreichs, 
Einer Sonne ( Zur Genealogie der Moral Vorrede 2). 

Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887) is een argumentatieve 
verhandeling in drie delen. Volgens Nietzsche dient de tekst als vervol
making en verduidelijking van Jenseits von Gut und Böse (Samtliche Briefe 
Band 8:186). Waar hij het autoritaire Jenseits een reactie noemt op de 
lyrische, beeldende taal van Zarathustra, ziet hij het proza van Zur 
Genealogie der Moral als illustratieve toelichting op de stelligheid waarmee 
hij eerder de herkomst van de moraal aan de orde stelt.1 Zur Genealogie 
der Moral is, net als Die Geburt der Tragödie en Vom Nutzen und Nachtheil 
der Historie für das Leben, hoewel bepaald minder lieflijk, 'beeldend-
essayistisch'. In de emotieve argumentatie worden verhalen ingebed die het 
betoogde 'vorstellig' moeten maken (GdM II 6). 

In dit hoofdstuk bespreek ik enkele verhalen die Nietzsche in Zur 
Genealogie der Moral vertelt. Nadat ik heb laten zien hoe Nietzsche zich 
ook in deze tekst kenbaar maakt als persoonlijk woordvoerder, als iemand 
die zich opstelt alsof hij de problemen die hij behandelt ook beleeft, 
bespreek ik het verhaal over de oorsprong van het slechte geweten in deel 
II en de verhalen over Wagner, Schopenhauer en 'de priester' in deel III. Ik 
laat, op het gevaar af eentonig te worden, zien dat ook deze verhalen zijn 
gestructureerd volgens het gegeven van de crisiservaring; dat Nietzsche in 
Zur Genealogie der Moral dezelfde, haast obsessief te noemen, vertelvorm 
hanteert als in de eerdere aforistische teksten. 

De drie delen van Zur Genealogie der Moral handelen achtereenvolgens 
over de origine van concepten als goed en kwaad; over de vorming van 
het slechte geweten en over de effecten van de ascetische praktijk. Op 
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basis van (psychologische en etymologische) analyses stelt Nietzsche in het 
eerste deel dat de christelijke moraal een vorm van slavencultuur is; in het 
tweede deel dat deze cultuur de oorzaak is van naar binnen gekeerde 
schuldgevoelens die leiden naar 'zelfloosheid' en in het derde deel dat deze 
zelfloosheid het gevolg is van het ascetisch ideaal dat exemplarisch is voor 
de christelijke cultuur. De rode draad in de verhandelingen vormt 
Nietzsches visie dat het ascetisch ideaal het leven ofwel het lichaam 
beschadigt. Verhalen moeten dit zintuiglijk waarneembaar maken.2 Zij leveren 
beelden die ertoe verleiden om op een bepaalde manier naar het verleden 
te kijken. Of beter, dit verleden op een bepaalde manier te beleven. Want 
niet enkel het oog maar vooral ook de neus van de lezer wordt aange
sproken. 

De neus van de verteller en zijn medeplichtige 

Nietzsche stelt zich in Zur Genealogie der Moral geregeld op alsof hij een 
gehoor toespreekt. Zo vraagt hij na enkele beschrijvingen van de christe
lijke idealisten of er iemand zelf een kijkje in de idealistische werkplaats 
wil nemen.' De toehoorder die op het voorstel ingaat noemt hij een 
nieuwsgierige waaghals. Het is het 'Unthier van Muth und Neugier' zoals 
Nietzsche zijn ideale lezer in Ecce Homo beschrijft, de lezer die zelf wil 
ervaren wat de tekst te bieden heeft. 

Op het moment dat zijn oog de juiste instelling heeft, dwingt Nietzsche 
de waaghals commentaar te leveren. Door de eis een bepaalde positie in 
te nemen en vervolgens het geboden beeld te interpreteren, maakt hij hem 
medeplichtig. 'Sprechen sie aus, was Sie sehen, Mann der gefahrlichsten 
Neugierde - jetzt bin ich der, welcher zuhört -' (GdM 1.14). Nietzsche draait 
de rollen om en luistert oplettend of zijn volgeling aan zijn opdracht voldoet. 
Met de constatering dat het er in de idealistische werkplaats zo toegaat als 
hij zelf reeds gezegd heeft, dat er gelogen wordt en dat men zwakte als ver
dienste ombuigt, neemt hij geen genoegen. '- Weiter!' zo commandeert hij. 
De verbeelde volgeling gehoorzaamt en geeft een opsomming van begrippen 
die als 'deugdzaam' gelden maar in feite zwakte verhullen. 

- und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur "Güte"; die angstliche Niedrigkeit zur 'Demuth"; 

die Unterwerfung vor Denen, die man hasst, zum "Gehorsam" (...). Das Unoffensive des 

Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn, sein unver-

meidliches Warten-müssen kommt hier zu guten Namen, als 'Geduld", es heisst auch wohl 

die Tugend; das Sich-nicht-rachen-Können heisst Siclvnicht-rachen-Wollen, vielleicht 
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selb.st Verzeihung ("derm sie wissen nicht, was sie thun - wir allein wissen es, was sie 

thun!"). Auch redet man von der "Liebe zu seinen Feinden" - und schwitzt dabei. 

Met dezelfde intonatie, met dezelfde overdrijving en in de ironische taal 
van Nietzsche, vat de nieuwsgierige medeplichtige de christelijke ombui
ging van het zwakke in het goede samen. Hij vertelt over het christelijk ideaal 
alsof hij er lijfelijk mee geconfronteerd wordt. Hij zegt niets te zien, maar 
hij hoort (en zoals we zullen zien, aiikt) des te meer. Het 'hier' verwijst naar 
zijn positie als 'oorgetuige'. Nietzsches verbeelde getuige is iemand die, in 
eerste instantie verheven boven de vertelde werkelijkheid, in de loop van 
het verhaal infiltreert, om van hieaiit, van binnenuit, de motieven van de 
zogenaamde deugdzame mens zichtbaar te maken. Hij is het evenbeeld 
van Nietzsche. Via zijn stem wordt dezelfde waarheid weergegeven. Het is 
Nietzsche die (als een soort psychotherapeut) deze identificatie afdwingt. 
'Weiter!' zo luidt nogmaals zijn commando. Ook na een nieuwe opsom
ming van de treurige vervalsingskunst van het christelijke ideaal maant hij: 
'Weiter!'. Nietzsche dwingt zijn volgeling te kijken tot hij in dezelfde staat 
verkeert als hij zelf. Zoals hij zegt de lucht van de idealisten niet te kun
nen verdragen, bereikt zijn getuige het punt waarop de christelijke wereld 
hem fysiek tegen gaat staan.' 

Jetzt geben sie mir zu verstehenC.) Aber genug! genug! Ich halte es nicht mehr aus. 

Schlechte Luft! Schlechte Luft! Diese Werkstatte, wo man Ideale fabrizirt - mich dunkt, sie 

stinkt vor lauter Lügen. 

In de loop van het proces ervaart Nietzsches verbeelde geestverwant 
dezelfde walging. Maar nog is het niet genoeg. 

Nein! Noch einen Augenblick! Sie sagten noch nichts von dem Meisterstücke dieser 

Schwarzkünstler (...) - haben sie nicht bemerkt, was ihre Vollendung im Raffinement ist, 

ihr kühnster, feinster, geistreichster, lügenreichster Artisten-Griff? Geben Sie Acht! Diese 

Kellerthiere voll Rach und Hass - was machen sie doch gerade aus Rache und Hass? 

Horten Sie je diese Worte? Würden Sie ahnen, wenn Sie nur ihren Worten trauten, dass sie 

unter lauter Menschen des Ressentiment sind?... 

Nietzsche vraagt door en dwingt met zijn superlatieven een hoogtepunt bij 
de verbeelde volgeling af. Via de terminologie waarin hij zijn retorische vragen 
stelt, levert hij de categorieën waarin diens laatste waarneming moet passen. 
Zijn volgeling moet (zelf) beleven en vervolgens uitspreken dat de christe
lijke leer een kwestie van wraak is. Om deze eis waar te maken, spert hij 
zijn oren nog eens open. 
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Ich verstehe, ich mache nochmals die Ohren auf (ach! ach! ach! und die Nase zu). Jetzt 

höre ich erst, was sie so oft schon sagten: "wir Guten - wir sind die Gerechten" - was sie 

verlangen, das heissen sie nicht Vergeltung, sondern "den Triumph der Gerechtigkeit"; 

was sie liassen, das ist nicht ihr Feind, nein! sie liassen das "Unrecht", die 'Gottlosigkeit"; 

was sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der sussen 

Rache (- "süsser als Honig" nannte sie schon Homer), sondern der Sieg Gottes, des 

gerechten Gottes über die Gottlosen (...). 

Nu hij zijn fysieke afkeer met Nietzsche deelt, hoort de verbeelde volgeling 
Nietzsches waarheid uit de woorden van de idealisten. Nu hij zich ondanks 
zijn walging nog eens fysiek inspant, hoort hij wat Nietzsche wil dat hij 
hoort. En vertaalt hij zijn waarneming zoals Nietzsche het gedaan zou heb
ben. Hij verwijst naar Homerus en geeft de morele modale bepalingen de 
toon die ze ook in Nietzsches tekst krijgen. Maar hoewel zijn medeplich
tige dus volledig met hem meegaat, of beter, in zijn beeld opgaat, grijpt 
Nietzsche nog één keer in. Ook de laatste fase van het christelijk ideaal 
moet nog benoemd worden. 

- Und wie nennen sie das, was ihnen als Trost wider alle Leiden des Lebens dient - ihre 

Phantasmagoric der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit? 

Nietzsche is de meester die zijn leerling op weg helpt om het antwoord te 
formuleren. Er volgt echter geen antwoord maar een vraag. 

- Wie? Höre ich recht? Sie heissen das "das jüngste Gericht", das Kommen ihres Reichs, 

des "Reichs Gottes" - einstweilen aber leben sie "im Glauben", "in der Liebe", "in der 

Hoffnung". 

Gezien het voorgaande is het voor de hand liggend deze uitspraak als 
afkomstig van de luisterende volgeling te begrijpen. Dat wordt ook expliciet 
aangegeven door de aanhalingstekens die zijn uitspraken telkens markeren. 
Maar de reactie die volgt wekt verwarring. '- Genug! Genug!' wordt er 
geroepen. Aangezien de getuige een moment eerder via hetzelfde 'Genug' 
te verstaan had gegeven dat hij de aanblik van het ressentiment nauwelijks 
meer kon verdragen, dat hij zich de neus dicht moet houden om ook deze 
laatste constateringen zelf te beleven, lijken we nog steeds met zijn tekst 
van doen te hebben. Maar de pathetische afsluiting is afkomstig van 
Nietzsche want de aanhalingstekens ontbreken en ook hij onderbrak 
eerder een verhandeling met de identieke uitroep dat hij slechte lucht niet 
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verdragen kan. Het 'genoeg, genoeg' wisselt dus af tussen Nietzsche en zijn 
verbeelde volgeling die het beeld op identieke wijze beleeft en verwoordt. 

Door de herhaling van de nadruk op de stank van de idealistische 
praktijk, 'der kategorische Imperativ riecht nach Grausamkeit' (II 6), de 
roep om frisse lucht (III 14) en het herhaalde 'Genug! Genug!' (III 27), 
bewerkstelligt Nietzsche een tekstsamenhang (isotopie) die niet alleen 
consequent zinspeelt op het zintuiglijke vermogen, maar ook de verschil
lende perspectieven, de 'stemmen' die de tekst volgens Gary Shapiro 
(1990) tot een soon kakofonie maken, herkenbaar maken als afkomstig van 
iemand met eenzelfde fysieke instelling. 

Shapiro stelt dat in Zur Genealogie der Moral een serie historische en 
fictionele stemmen hoorbaar is die niet herleid kunnen worden tot een 
(wetenschappelijke) persoonlijkheid (1990:43). Het hierboven besproken 
fragment is volgens hem een voorbeeld van de verscheurdheid van de 
tekst, van de orkestratie die de eenheid van Nietzsches methode ondermijnt: 

(...) in Nietzsche's Genealogy the voice who introduces the narrative claims himself to be 

a scientist of sorts, but this scientific authority is called into question by the articulation of 

the polemic (ib.:44). 

Zoals het de deconstructionist betaamt, stelt Shapiro dat de verschillende 
perspectieven ofwel stemmen in Nietzsches teksten de eenheid ondermijnen.5 

Maar met oor voor de emotieve intonatie, voor de overeenkomsten in voca
bulaire, voor de verwantschap tussen de vertelde verhalen en de identieke 
beleving van de verbeelde volgeling, kan ook het omgekeerde beweerd 
worden. Namelijk dat alle perspectieven ingezet worden door een lichaam 
dat geleid wordt door een zelfde gevoelige neus. Niet alleen de identieke 
waarneming en verwoording van de idealistische werkplaats, maar vooral 
Nietzsches typische vocabulaire en discours van het lichaam, kleuren de 
verschillende uitingen in Zur Genealogie der Moral als afkomstig van één 
en dezelfde fysieke identiteit ofwel wil-tot-macht. 

De (bekende) eenzame verteller 

Onder andere via het typische vocabulaire laat Zur Genealogie der Moral 
zich (her)kennen als afkomstig van de uitzonderlijke denker Nietzsche. 
Vooral de omschrijving van de 'woestijn' biedt een bekend beeld. Net als 
in de verhalen over uitzonderlijke denkers definieert Nietzsche 'woestijn' 
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hier als 'eenzaamheid', als het zich terugtrekken in een 'gebergte'. Waar hij 
stelt dat dit gebergte ook een studeerkamer kan zijn, wordt het betoog wel 
erg persoonlijk. 

ein Gebirge zur Gesellschaft, aber kein todtes, eins mit Augen (das heisst Seen); unter 

Umstanden selbst ein Zimmer in einem vollen Allerwelts-Gasthof, wo man sicher ist, ver-

wechselt zu werden, und ungestraft mit Jedermann reden kann, - das ist hier "Wüste": oh 

sie ist einsam genug, glaubt es mir! (GdM III 8). 

De zesregelige opsomming voorafgaand aan het hier geciteerde geeft het 
betoog een pathetische lading en verraadt reeds Nietzsches betrokkenheid. 
Het thematiseren van het gebergte versterkt de persoonlijke lading. Het 
gebergte is, net als de woestijn, een topos die de verteller Nietzsche, die 
geregeld de relatie tussen het eenzame gebergte en het denken bezingt, 
karakteriseert.6 Maar vooral de interjectie 'oh sie ist einsam genug, glaubt 
es mir!' verpersoonlijkt de vertelsituatie. Enkel een lezer die zich doof 
houdt voor de persoonlijke intonatie kan ontgaan dat Nietzsche zich hier 
wil laten kennen. Dat hij wil laten weten dat zijn argumentatie is gebaseerd 
op persoonlijke ervaringen. Na de verzuchting waarom 'uns' tempels ont
breken die Heraklites als woestijn dienden, voegt hij bovendien toe: 

( - sie fehlen uns vielleicht nicht: eben gedenke ieh meines schönsten Studirzimmers, der 

Piazza di San Marco, Frühling vorausgesetzt, insgleichen Vormittag, die Zeit zwischen 10 

und 12) Cib.). 

Was het betoog al doorregen met persoonlijke trekjes die de tekst karakte
riseren, op het eind van de verhandeling over eenzaamheid ontpopt 
Nietzsche zich expliciet als ik-verteller, als 'Nietzsche' die zich zijn studeer
kamer in Venetië herinnert als ideale woestijn.7 Waar de plaatsaanduiding 
naar de historische auteur verwijst, bewerkstelligt de tijdsaanduiding ver
wantschap met zijn 'grootste' personage. De voormiddag is, zoals in het 
vorige hoofdstuk besproken, het tijdstip waarop Zarathustra de zelfbezinning 
wil realiseren die hij voor de mensheid noodzakelijk acht. Door dit tijdstip 
te relateren aan zijn beleving van de studeerkamer, maakt Nietzsche zich 
herkenbaar als personage. De indruk, of zo men wil illusie, dat verteld en 
betoogd wordt door één en dezelfde (eenzame) persoonlijkheid (als in 
andere teksten), wordt zo voelbaar gemaakt. 

In Zur Genealogie der Moral claimt Nietzsche, net als in eerdere teksten, 
dat de behandelde problematiek persoonlijk beleefd wordt. De vraag naar 
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de betekenis van het ascetisch ideaal komt voort uit het eigen lijden. 
Althans zo stelt Nietzsche het voor. Zo zegt hij in een reflectie over de 
noodzaak van de beschrijving van het effect van het ascetisch ideaal, dus 
in een reflectie over het verhaal als noodzakelijk beeld, dat de lezer zo 
moest worden voorbereid op 'den letzten und furchtbarsten Aspekt (.), den 
die Frage nach der Bedeutung jenes Ideals für mich hat ' (GdM III 23). Via 
het 'für mich' benadrukt Nietzsche, volgens voorschrift uit Vom Nutzen, dat 
zijn kritische opstelling voorkomt uit zelf ervaren nood.8 Alsof hij zichzelf, 
en de lezer die zijn nood deelt, wil troosten ontpopt hij zich in wat volgt 
als monumentale verteller. Zo herkennen we Nietzsche niet alleen als de 
eenzame denker maar ook als de criticus die, ook volgens voorschrift uit 
Vom Nutzen, getuigt van een persoonlijk ideaal. 

Dies genüge ein für alle Mal über die Herkunft des 'heiligen Gottes" - Dass an sich die 

Conception von Göttern nicht nothwendig zu dieser Verschlechterung der Phantasie führen 

muss, deren Vergegenwartigung wir uns für einen Augenblik nicht erlassen durften, dass 

es vornehmere Arten giebt, sich der Erdichtung von Göttern zu bedienen (...) das lasst 

sich zum Glück aus jedem Bliek noch abnehmen, den man auf die griechischen Götter 

wirft, diese Wiederspiegelungen vornehmer und selbstherrlicher Menschen, in denen das 

Thier im Menschen sich vergöttlicht fühlte und nicht sich selbst zerriss, nicht gegen sich 

selber wüthete! (GdM III 23) 

Net als in eerdere teksten moet het vertellen over de Griekse cultuur 
herinneren aan de mogelijkheid van een 'beter' bestaan.9 De kritische 
ontrafeling van het christelijke ideaal gaat gepaard met een eigen ideaal
beeld; een visioen dat herinnert aan de mogelijkheid van de voorname 
mens. 

Afgezien van enkele monumentale momenten, stelt Nietzsche zich in 
Zur Genealogie der MoralVooral kritisch op. Het westerse civilisatieproces 
stelt hij, zowel betogend als vertellend, voor als de onderdnikking van 
instinctieve krachten; als een proces waarin de wraak en haat die het asce
tisch ideaal (ofwel de idealistische smederij) kenmerkten, zich tegen het 
leven zelf keren. In plaats van een proces van verlichte vooruitgang, schetst 
Nietzsche een proces van marteling en bestraffing. De bespiegelingen 
waarin hij dit proces argumentatief ontleedt, leiden tot de presentatie van 
een persoonlijke hypothese. 
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Het civilisatieproces als onderdrukking van het lichaam 

In het tweede deel refereert Nietzsche aan zijn theorie van de wil tot macht 
zoals die hij in Jenseits von Gut unci Böse expliciteert. Hij deelt mee dat zijn 
verhandeling over de oorsprong van de moraal is gebaseerd op dit 
'Hauptgesichtspunkt der historischen Methodik' (GdM II 12). Na lange uit
weidingen en psychologische beschrijvingen over het ontstaan en het nut 
van straf, stelt hij dat het 'nun nicht mehr zu umgehn [1st], meiner eignen 
Hypothese über den Ursprung des 'schlechten Gewissens' zu einem ersten 
vorlaufigen Ausdaicke zu verhelfen' (GdM II 16). Waarna hij een verhaal 
begint over de (ver)wording van het menselijk geweten. De hypothese die 
niet meer 'zu umgehn' was, blijkt een historisch verhaal. 

Volgens Nietzsche is het slechte geweten een 'ziekte', ontstaan door de 
last die het civilisatieproces de mens oplegt, 'jener Veranderung, als er sich 
endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen 
fand' (GdM II 16). Hij beschrijft de vermaatschappelijking van de mens als 
een proces van beteugeling en temmen van de oorspronkelijke driften en 
behoeften. Via een vergelijking uit de evolutie-theorie verbeeldt hij de last 
die dit proces veroorzaakt. 

Nicht anders als es den Wasserthieren ergangen sein muss, als sie gezwungen wurden, 

entweder Landthiere zu werden, oder zu Grunde zu gehn, so gieng es diesen der Wildnis, 

dem Kriege, dem Herumschweifen, dem Abenteur glücklich angepassten Halbthieren, mit 

Einem Male waren alle ihre Instinkte entwerthet und 'ausgehangt'. Sie sollten nunmehr auf 

den Fussen gehn und 'sich selber tragen', wo sie bisher vom Wasser getragen wurden: 

eine entsetzliche Schwere lag auf ihnen (GdM II 16). 

Nietzsche vertelt over de vermaatschappelijking van de mens als een plot
seling af moeten zien van de oorspronkelijke instincten. Het 'mit Einem 
Male' herkennen we als het typische procédé in zijn verhalen over uitzon
derlijke denkers. Hier gebruikt hij de uitdrukking om de uitzonderlijke 
positie van de voorhistorische mens te beschrijven die zich in een soortge
lijke crisis ofwel overgangssituatie bevindt als in Die Geburt der Tragödie 
en in Vom Nutzen beschreven wordt. De 'glückliche' toestand, de toestand 
van de natuurlijke driften, wordt plotseling verstoord. De voorhistorische 
toestand, die Nietzsche via een voor hem typische opsomming verbeeldt, 
maakt plaats voor het historische bewustzijn dat de last van het bestaan 
voelbaar maakt. Nietzsche rapporteert over deze 'entsetzliche Schwere' 
alsof hij hem aan den lijve heeft ervaren. 
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Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, sie hatten für diese neue 

unbekannte Welt ihre alte Führer niclit mehr, die regulirenden unbewusst-sicherführenden 

Triebe, - sie waren auf Denken, Schliessen, Berechnen, Combinieren von Ursachen und 

Wirkungen reduzirt, diese Unglücklichen, auf ihr "Bewusstsein", auf ihr armstlichstes und 

fehlgreifendstes Organ! 

Alsof hij weet heeft van hun gevoelens, alsof zijn gevoelens identiek zijn 
aan die waarover hij vertelt, rapporteert Nietzsche over het bewustzijn van 
de vroegere mens die enkel nog op zijn ratio wordt aangesproken. De 
manier waarop hij dit doet (de opsomming 'sie hatten..., sie waren....' lijkt 
direct uit het bewustzijn van de 'sie' voort te vloeien), wekt de indruk alsof 
beleefd wordt, wat verteld wordt. De pathetische uitroep 'diese 
Unglücklichen' en de bepalingen 'armstlichstes' en 'fehlgreifendstes' maken 
zowel het vertelde als het vertellen tot een emotief gebeuren. Het uitroep
teken legt niet alleen extra nadruk op de gevoelens van degenen over wie 
verteld wordt, maar ook op die van Nietzsche als verteller. Dat hij zich 
opstelt alsof hij persoonlijk betrokken is bij wat hij vertelt, bevestigt ook 
zijn commentaar. 

Ich glaube, dass niemals auf Erden ein solches Elends-Gefühl, ein solches bleiernes 

Missbehagen dagewesen ist - und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit Einem Male 

aufgehört, ihre Forderungen zu stellen! 

Nietzsche onderbreekt het verhaal met een bevestiging van het geschetste 
beeld. Het vocabulaire dat hij gebruikt, 'loden onbehagen', is verwant aan 
de beleving van de zware last die hij aan zijn personage toeschreef. De zin 
waarin Nietzsche het 'mit Einem Male' herhaalt, klinkt als een uitbreiding 
van het vertelde, als een uitbreiding van de weergave van de gevoelens die 
het civilisatieproces bewerkstelligt. Er is nauwelijks onderscheid te maken 
tussen commentaar en vertellen en het verhaal gaat dan ook verder in 
dezelfde zin waar Nietzsche zijn persoonlijk commentaar weergaf. Het uit
roepteken versterkt zowel de indruk van de gevoelens van de mens over 
wie verteld wordt, als van degene die vertelt. Alsof er geen interventie heeft 
plaatsgevonden, vertelt Nietzsche: 

Nur war es schwer und selten möglich, innen zu Willen zu sein: in der Hauptsache mussten 

sie sich neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen suchen. Alle Instinke, welche 

sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen - diess ist das, was ich die 

Verinnerlichung des Menschen nenne: damit wachst erst das an den Menschen heran, was 

man spater seine "Seele" nennt. 
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Zoals het vertellen overging in persoonlijk commentaar, gaat het commentaar 
over in vertellen. Om vervolgens over te gaan in een theoretisch betoog. 
Nietzsche doet geen moeite om te verbergen dat zijn hypothese in feite zijn 
inkleuring van het verleden met de eigen theorie (ofwel de eigen beleving 
van de werkelijkheid) is. Maar tegelijkertijd stelt hij zich op alsof hij een 
externe alwetende historicus is. 

Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Haute eingespannt, i.st in 

dem Maasse aus einander- und aufgegangen, hat Tiefe, Breite, Höhe bekommert, als die 

Entladung des Menschen nach Aussen gehemmt worden ist. Die Feindschaft, die 

Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung -

Alles das gegen die Inhaber soldier Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des 

"schlechten Gewissens". 

Nietzsche ontpopt zich als een soort psycholoog die weet hoe de mens zich 
innerlijk gevormd heeft. Dat wat zich niet naar buiten kon keren (wat door 
de christelijke moraal verboden werd), heeft vorm aangenomen in het 
innerlijk van de mens. Aldus de verteller Nietzsche, die hier het ontstaan 
van het slechte geweten schetst volgens de eigen visie van 'verinnerlijking'. 
Zijn verhaal verbeeldt de eigen visie die, door de grafische weergave van 
bepaalde woorden, gepresenteerd wordt als een persoonlijke uitspraak. 
Om vervolgens weer te vertellen over de oorspronkelijke mens. De 
omschrijving van deze mens als een 'von Heimweh der Wüste Verzehrte', 
herinnert aan de positie in een eenzame studeerkamer. 

Der Mensch, der sich, aus Mangel an ausseren Feinden und Widerstanden. eingezwangt in 

eine drückende Enge und Regelmassigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriss, verfolgte, 

annagte, aufstörte, misshandelte, dies an den Gitterstangen seines Kafigs sich wund stossende 

Thier, das man "zahmen" will, dieser Entbehrende und vom Heimweh der Wüste 

Verzehrte, der aus sich selber ein Abenteuer, eine Folterstatte, eine unsichere und 

gefahrliche Wildniss schaffen musste - dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte 

Gefangne wurde der Erfinder des "schlechten Gewissens". 

Hier schetst Nietzsche een volgende fase in de ontwikkeling tot maat
schappelijk wezen. Eerst werd de mens tot 'halfdier' die in een crisis 
belandt omdat hij tot zijn rationele bewustzijn gereduceerd werd. 
Vervolgens heeft deze gereduceerde mens te lijden aan de cultuur die hem 
verbiedt zijn driften naar buiten te ontladen. De opsomming van destruc
tieve werkwoorden geeft de beschrijving een pathetische, dramatiserende 
lading. Het beeld van een zichzelf mutilerend dier maakt de last van wat 
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verteld wordt niet alleen zicht- maar bijna voelbaar. Dat het beeld van 
Nietzsche afkomstig is, dat hij zich opstelt alsof hij beleeft wat hij vertelt, 
verraadt het typische Wüste-idiolect en de crisisachtige sfeer van het ver
haal. Nietzsche kondigde het verhaal aan als persoonlijke hypothese en het 
hoeft op zich dus niet te verbazen dat zijn visie het verhaal beheerst. Maar 
wat opvalt is zowel de stelligheid als de emotionaliteit waarmee hij vertelt. 
Nietzsches hypothese heeft de stelligheid van een traditioneel verhaal. En 
de dramatische lading van een psychologische roman. De emotionele, beel
dende manier van vertellen, met name de opsommingen bewerkstelligen een 
crisisgevoel, geeft het historische experiment een levendigheid die de illusie 
wekt dat verteld wordt over persoonlijk ervaren lijden. Nietzsche projecteert 
zijn theorie maar doet dit alof hij aan den lijve ondervonden problemen 
beschrijft. 
In een commentaar verwijst Nietzsche naar het vertelde als zijn 'Hypothese 
über den Ursprung des schlechten Gewissens' (GdM II 17). Zowel in de 
aankondiging als in de tenigblik typeert hij het historische verhaal als een 
hypothese, als een experiment met de verworven kennis. Zo maakt 
Nietzsche duidelijk dat de beleving van het eigen weten leidt naar het ver
tellen; naar een historisch experiment. Dat dit experiment niet willekeurig 
is maakt zowel de typische vorm van het verhaal, de bekende crisisstructuur, 
als de typische inhoud, het thema van de onderdrukking van de oor
spronkelijke driften, duidelijk. Ook in Nietzsches verhalen over concrete 
historische personages herkennen we dit thema van de onderdrukking van 
het lichaam. 

De ontwikkelingsgang van Wagner en Schopenhauer als exemplarisch 
voor het ascetisch ideaal 

Om het effect van het ascetisch ideaal te illustreren vertelt Nietzsche over 
concrete historische personages. Hij voert zijn polemiek tot een hoogtepunt 
door te vertellen over de emoties en motieven die de keus voor kuisheid 
bepalen.10 In de derde verhandeling van Zur Genealogie der Moral vertaal 
Nietzsche de vraag 'Was bedeuten asketische Ideale?' als de vraag: 'was 
bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Künstler wie Richard Wagner in seinen 
alten Tagen der Keuschheit eine Huldigung darbringt?' (GdM III 2). Door 
middel van een verhaal over Wagner wil Nietzsche laten zien welke motieven 
meespelen in de keus voor het ascetisch ideaal van het christendom. 
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Alsof hij een groep toespreekt tijdens een rondleiding, een positie die her
innert aan de manier waarop hij zijn lezer eerder door de Griekse wereld 
voerde, zet Nietzsche een beeld van Wagner neer. 

Hier kommt uns. gesetzt dass wir bei dieser Frage ein wenig Halt machen wollen, alsbald 

die Erinnerung an die beste, frohmüthigste, mütliigste Zeit, welche es vielleicht im Lelden 

Wagner's gegeben hat: das war damals, als ihm innerlich und tief der Gedanke der 

Hochzeit Luther's beschaftigte (GdM III 2). 

De lezer die de vraag wat Wagners keus voor de kuisheid betekent op zich 
laat inwerken, wordt door Nietzsche geacht zich een bepaalde periode in 
Wagners leven te herinneren. Wie zich met hem de tijd gunt, herinnert zich 
de beste, de meest optimistische, de moedigste periode. Deze adjectieven, 
waarvan de laatste door de grafische weergave extra intonatie afdwingt en 
zo de illusie wekt van gesproken taal, scheppen een belevende sfeer. Het 
'das war damals' klinkt als de introductie van een mondelinge overlevering 
(als een soort 'grootvader vertelt'-formule) en wekt de indruk dat vanuit 
een persoonlijke herinnering verteld gaat worden. Maar het is niet Wagner 
maar Nietzsche die rapporteert over wat er 'innerlich und tief' in Wagner 
plaatsvond. Het 'vielleicht' wijst erop dat hij speculeert. Maar dat verhindert 
hem niet te vertellen met een stelligheid alsof hij zelf heeft ervaren wat hij 
vertelt. 

Voordat we de innerlijkste motieven van Wagner opgedist krijgen, refereert 
Nietzsche eerst nog eens aan de vroege Wagner. Hij deelt mee dat Wagner 
ooit degene was die het omgekeerde van het ascetisch ideaal nastreefde. 
Via een retorisch-vragende beschrijving van Parsifal bereidt hij (zowel zich
zelf als de lezer zo lijkt het) voor op de enorme omslag die Wagner door
maakte. 

Eine Apostasie und Umkehr zu christlich-krankhaften und obskurantischtischen Idealen? 

Und zuletzt gar ein Sich-selbst-Verneinen, Sich-selbst-Durchstreichen von Seiten eines 

Künstlers (...), der bis dahin mit aller Macht seines Willens auf das Umgekehrte, namlich 

auf llöchste Vergeistigung und Versinnlichung seiner Kunst aus gewesen war? (GdM III 3). 

Nietzsche, die Wagner voorheen als geestverwant herkende, constateert dat 
zijn vroegere ideaal zichzelf ontkent in Parsifal. Het 'bis dahin' duidt de 
breuk die hij voelbaar wil maken en de opsomming zet de pathetische 
lading voort waarmee de verhandeling begon. Alsof hij het zelf nog steed 
niet kan geloven, vraagt Nietzsche of Wagner, zijn vroegere grote ideaal, 
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werkelijk een omslag naar het christendom heeft gemaakt." Om vooral 
zichzelf, zo lijkt het, nog meer te overtuigen van de importantie van deze 
ommekeer schetst Nietzsche eerst nog eens de vroege Wagner die (net als 
hij) de verzoening tussen geest en zinnelijkheid (tussen ratio en lichaam) 
nastreefde. 

Man erinnere sich, wie begeistert seiner Zeit Wagner in den Fussstapfen des Philosophen 

Feuerbach gegangen ist. Feuerbach's Wort von der "gesunden Sinnlichkeit" - das klang in 

den dreissiger und vierziger Jahren Wagner'n gleich vielen Deutschen (sie nannten sich 

die "jungen Deutschen") wie das Wort der Erlösung. Hat er schliesslich darüber umgelernt? 

Ob.). 

Alsof hij zelf heeft ervaren hoe bevrijdend Feuerbachs theorie werkte, rap
porteert Nietzsche over het effect op Wagner en andere Duitsers. Hij doet 
alsof hij een persoonlijke herinnering heeft aan de periode waarover hij 
vertelt. Wat in dit geval waarschijnlijk niet gelogen is omdat Nietzsche 
immers tot de Wagner-Bund behoorde en zelf ook de 'gezonde zinnelijk
heid' beleed. De vraag of Wagner tot ander inzicht gekomen is, klinkt dan 
ook alsof Nietzsche het nog steeds niet helemaal kan vatten dat Wagner 
de verlossing in het christendom is gaan zoeken. 

De term 'Erlösung' behoort tot het typische vocabulaire dat Nietzsches 
betoog karakteriseert. In Der Fall Wagner zegt hij dat Wagner over niets zo 
diep heeft nagedacht als over 'die Erlösung' (3). Het lijkt hier alsof 
Nietzsche dit thema minacht, maar wie zich realiseert hoezeer het zoeken 
naar verlossing het eigen werk beheerst - zo verzucht Nietzsche tegen het 
einde van Zur Genealogie der Moral 'Aber irgendwann (...) muss er doch 
kommen, der erlösende Mensch' (GdM III 24) - ziet dat juist dit thema één 
van de redenen is voor de eerdere hechte band met Wagner. Het grote ver
schil is dat Nietzsche de verlossing in en door de (esthetische) mens blijft 
zoeken, terwijl Wagner, op wie hij ten tijde van Die Geburt der Tragödie 
alle hoop gevestigd had, tot zijn grote afkeer kiest voor de christelijke hou
ding die van zich zelf wil loskomen.'-

In Die Geburt der Tragödie verkondigde Nietzsche de hergeboorte van 
de tragische ofwel de verlossing van de heersende cultuur door middel van 
de muziek van Wagner. Inmiddels is Nietzsche toe aan herschrijving van 
deze geschiedenis." In Zur Genealogie der Moral is Wagner niet langer zijn 
culturele held maar een typische vertegenwoordiger van het ascetisch ideaal. 
Nietzsche beweert Wagners verwording niet alleen in diens muziek maar 
ook in de latere geschriften te beluisteren. 
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in der trüben, ebenso unfreien als rathlosen Schriftstellerei seiner letzten Jahre giebt es 

hundert Stellen, in denen sich ein heimlicher Wunsch und Wille, ein verzagter, unsicherer, 

uneingestandlicher Wille verrath, ganz eigentlich Umkehr, Bekehrung, Verneinung. 

Christenthum, Mittelalter zu predigen und seinen Jüngern zu sagen "es ist Nichts! Sucht 

das Heil wo anders!" Sugar das 'Blut des Erlösers' wird einmal angerufen (...) (ib.) 

Nietzsche beluistert de ommekeer in Wagners geschriften. Volgens hem 
kon Wagner (getuige het 'unfreien') niet anders dan zich een christelijke 
verlossing wensen. Volgens Nietzsche verraden allerlei passages Wagners 
heimelijke wil de christelijke verlossing te prediken. De opsomming 'ver
zagter, unsicherer, uneingestandlicher' is zijn pathetische waarneming als 
lezer, maar de opsomming 'Umkehr' tot en met 'Mittelalter' lijkt de uit
drukking van het nog niet bewuste verlangen van Wagner. Nietzsche 
psychologiseert, hij stelt zich op alsof Wagners teksten diens innerlijke 
motieven blootleggen. Zo bevestigt hij niet alleen zijn visie op Wagner als 
zich zelf ontkennende kunstenaar, maar ook op zichzelf als 'waarachtig' 
criticus die beleeft wat hij leest (en vervolgens vertelt)." 

In wat volgt vertaalt Nietzsche zijn vraag naar de betekenis van het 
ascetisch ideaal naar Schopenhauer. Althans, dat kondigt hij aan. Maar 
opnieuw is Wagner het onderwerp. Nietzsche vertelt dat de kennismaking 
met Schopenhauer voor Wagner een breuk met zijn esthetische opvatting 
betekende. Hier krijgt Wagners verhaal, dat door de vermelding 'unfreiwillig' 
al begon te lijken op een verhaal over een unieke persoonlijkheid, expli
ciet de trekken van een Nietzscheaans crisisverhaal. 

In Sonderheit anderte Wagner, was vielleicht am meisten befremdet, von da an rück

sichtslos sein Urtheil über Werth und Stellung der Musik selbst: was lag ihm daran, dass 

er bisher aus ihr ein Mittel, ein Medium, ein "Weib" gemacht hatte (...). Er begriff mit 

Einem Male, dass mit der Schopenhauer'schen Theorie und Neuerung mehr zu machen 

sei in majorem musicum gloriam, - namlich mit der Souverainetat der Musik so wie sie 

Schopenhauer begriff (GdM III 5). 

Hoewel Wagner uiteindelijk een andere weg gaat behoort hij wel degelijk 
tot Nietzsches groten. Nietzsche zag Wagner in eerste instantie als een uit
zonderlijk individu dat zich los durft te maken van de heersende opvattingen. 
Via de voor hem karakteristieke formule 'mit Einem Male' kondigt hij het 
plotselinge nieuwe bewustzijn van Wagner aan, het moment waarop 
Wagner 'zich (iets) realiseert'. Vanaf 'was lag ihm daran...' klinkt de tekst 
als personagetekst, als een monoloog in het bewustzijn van Wagner. Maar 
dat we met diens gedachten (innerlijke tekst) van doen hebben wordt niet 
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aangekondigd en er staan ook geen aanhalingstekens die hierop wijzen. 
Nietzsche neemt het (verbeelde) discours van Wagner op in zijn eigen typische 
vertellerstekst. Op deze wijze naderen vertellen en beleven elkaar (net als 
in het verhaal over Paulus). De grafische nadruk op de voor het verhaal 
wezenlijke begrippen die intonatie afdwingt, versterkt de indruk dat een 
persoonlijk relaas wordt afgestoken. Zoals inmiddels meer dan duidelijk, is 
dit deel van Nietzsches manier van vertellen, van zijn alsof-strategie. 
Hij vertelt over Wagners ervaring alsof hij ook zelf heeft ervaren dat 
Schopenhauers theorie de muziek verheft. In wat volgt vertelt hij dat 
Wagner dit geloof in de muziek noodlottig werd. In tegenstelling tot uit
zonderlijke denkers die zichzelf terugvinden, raakt Wagner zich kwijt. 

Mit dieser ausserordentlichen Werthsteigerung der Musik, wie sie aus der 

Schopenhauer'schen Philosophic zu erwachsen schien, stieg mit Einem Male auch der 

Musiker selbst unerhört im Preise: er wurde nunmehr ein Orakel, ein Priester, ja mehr als 

ein Priester, eine Art Mundstück des "An-sich" der Dinge, ein Telephon des Jenseits, - er 

redete fürderhin nicht nur Musik, dieser Bauchredner Gottes, - er redete Metaphysik: was 

Wunder, dass er endlich eines Tages asketische Ideale redete? (ib.). 

Het 'schien' wekt de indruk alsof Nietzsche nog steeds over Wagners wa-
rneming vertelt, over diens ervaring van Schopenhauers filosofie. Maar 
door het typische 'mit Einem Male' wordt de waarneming ingebed in de 
vertellerstekst. Niet Wagner maar Nietzsche lijkt te ervaren dat de ontdek
king van Schopenhauers theorie leidde tot een uitvergroting van de musicus. 
Het ja bevestigt niet de waarneming van Wagner maar stemt in met het zelf 
geschetste beeld. Het lijkt alsof Nietzsche door zijn manier van vertellen 
ook zichzelf weer overtuigt van zijn kijk op Wagner. Het beeld van Wagner 
als spreekbuis van het ascetisch ideaal markeert zowel het vragende begin 
als het stellige einde van zijn verhandeling. Dat Wagner zich ontpopt als 
asceet verwondert inderdaad niet meer. 

Nietzsche stelt Wagners ontwikkeling voor als de verwording van de 
poging om 'groot' te worden. In plaats van de 'gezonde zinnelijkheid' die 
hem aanvankelijk prikkelt, in Nietzsches optiek noodzakelijk voor de eigen 
groei, ontkent Wagner uiteindelijk het fysieke bestaan. Deze ontkenning 
deelt hij met Schopenhauer. 

Naast Wagner is Schopenhauer het belangrijkste personage in de derde 
verhandeling. Via hem maakt Nietzsche duidelijk hoe Wagner verleid werd 
tot het ascetisch ideaal. Hij vraagt waarom Schopenhauer nooit los is 
gekomen van Kants definitie van het 'interesselose anschauen', de theorie 
die volgens hem Kants 'Mangel an feinerer Selbst-Erfahrung' verraadt (III 6). 
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Zoals de Duitse Bildung vanwege haar gebrek aan karakter geen historie 
levert die het leven dient, is Kant vanwege zijn gebrek aan zelfervaring niet 
in staat tot een 'ware' esthetica. Vanwege zijn gebrek aan karakter heeft 
Kant de toeschouwer niet kunnen begrijpen als 'eine grosse persönliche 
Thatsache und Erfahrung, als eine Fülle eigen.ster starker Erlebnisse, 
Begierden, Überraschungen, Entzückungen auf dem Gebiete des Schonen!' 
(ib.).15 Schopenhauer heeft zich volgens Nietzsche nooit los kunnen maken 
van Kants theorie en dit voert hij op als verklaring voor diens opstelling. 

Der Umstand ist wunderüch genug: das Wort "ohne Interesse" interpretirte er sich in der 

allerpersönlichsten Weise, aus einer Erfahrung heraus, die bei ihm zu den regelmassigsten 

gehort haben muss. Über wenig Dinge redet Schopenhauer so sicher wie über die 

Wirkung der asthetischen Contemplation: er sagt ihn nach, dass sie gerade der geschlecht-

lichen "Interessirtheit" entgegenwirke (...), er ist nie müde geworden, dieses Loskommen 

vom 'Willen" als den grossen Vorzug und Nutzen des asthetischen Zustandes zu verherr-

lichen. 

Opnieuw krijgen we een beeld van Nietzsche als lezer. Hij doet alsof 
Schopenhauers teksten hem vertelden welke persoonlijke ervaring 
Schopenhauer leidde. De hele idee van de bevrijding van de wil is, zo ver
telt Nietzsche, voortgekomen uit Schopenhauers onderdrukking van zijn 
seksualiteit. Het 'gehort haben muss' in plaats van het epische 'gehorte', 
maakt duidelijk dat Nietzsche speculeert. Maar hij vertelt tegelijkertijd met 
stelligheid dat Schopenhauer nooit moe werd de esthetische ervaring voor 
te stellen als de bevrijding van seksuele 'Interessirtheit'. Om vervolgens de 
lezer uit te nodigen zelf te beluisteren 'wat' in het werk van Schopenhauer 
speelt. 

Horen wir zum Beispiel eine der ausdrücklichsten Stellen unter den zahllosen. die er zu 

Ehren des asthetischen Zustandes geschrieben hat ('Welt als Wille und Vorstellung' I 231), 

horen wir den Ton heraus, das Leiden, das Glück, die Dankbarkeit, mit der solche Worte 

gesprochen sind. Welche Vehemenz der Worte! Welche luider der Qual und des langen 

Überdrusses! Welche fast pathologische Zeit-Gegenüberstellung (...)! 

Voor Nietzsche is de stijl van een auteur de uitdrukking van zijn innerlijke 
toestand, van zijn passies (zie Intermezzo). Hier roept hij zijn lezer op de 
persoonlijke 'toon' ofwel toestand te ervaren die Schopenhauer uitdaikt.10 

Nietzsche zet de lezer aan Schopenhauers tekst 'te beleven'. De beschrijving 
van de toon krijgt door de opsomming, die een karakteristiek onderdeel 
van Nietzsches manier van vertellen vormt, de bekende pathetische lading. 
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Door de constatering dat er 'beelden van het lijden' te zien zijn en een bijna 
'ziekelijke' confrontatie met de tijd, weerkerende aspecten in Nietzsches 
discours van het lichaam, krijgt Schopenhauers tekst de contouren van een 
crisisverhaal.17 Zo voert Nietzsche zijn lezer naar de conclusie dat 
Schopenhauers theorie gevormd werd door zijn hang naar verlossing. 
Schopenhauers belang bij Kants 'onpersoonlijke interesse' blijkt van aller
persoonlijkste aard. Zijn verhaal bevestigt Nietzsches visie op de geschie
denis als de uitkomst van het lijden. Net als Paulus en andere gekwelde 
denkers denkt Schopenhauer wat hij denkt om te overleven. 

- dass auch ihm das Schone aus einem "Interesse" gefalle, sogar aus dem allerstarksten, 

allerpersönlichsten Interesse: dem des Torturirten, der von seiner Tortur loskommt?... Und, 

um auf unsre erste Frage zurückzukommen "was bedeutet es, wenn ein Philosoph dem 

asketischen Ideale huldigt?" so bekommen wir hier wenigstens einen ersten Wink: er will 

von einer Tortur loskommen. -

Net als elk mens en elke denker, schept Schopenhauer zich de waarheid 
als verlossing. Nietzsche lijft zijn verhaal dan ook in in een betoog over dit 
onderwerp. Hij stelt dat Schopenhauers visie werd ingegeven door de 
onderdmkking van zijn lichamelijke behoefte. Om dit lijden te legitimeren, 
om ervan los te komen, ontwierp hij zijn esthetica. Hij handelde, zoals elke 
filosoof, vanuit een persoonlijke overlevingsstrategie. 

Unterschatzen wir es namentlich nicht, dass Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in 

der That als persönlichen Feind behandelt hat (einbegriffen deren Werkzeug, das Weib, 

dieses "instrumentum diaboli"), Feinde nöthig natte, um guter Dinge zu bleiben; dass er 

die grimmiger! galligen schwarz-grünen Worte liebte; dass er zürnte, um zu zürnen, aus 

Passion; dass er krank geworden ware. Pessimist geworden ware ( - denn er war es nicht, 

so sehr er es auch wünschte) ohne seine Feinde, ohne Hegel, das Weib, die Sinnlichkeit 

und den ganzen Willen zum Dasein, Dableiben. 

Elk individu, zo betoogt Nietzsche eerder, schept zich de werkelijkheid 
waarin hij kan overleven. Ook in zijn verhaal over Schopenhauer verwoordt 
hij deze positie. Hij vertelt dat het creëren van vijanden Schopenhauers 
middel was 'um guter Dinge' te blijven, dat wil zeggen op een voor hem 
zinvolle manier deel te hebben aan het bestaan. Deze beschrijving gebruikt 
Nietzsche in het voorwoord op Menschlicbes, Allzumenschliches als ver
klaring voor het eigen handelen, namelijk voor het zich verbeelden van een 
ideale lezer. Zoals Nietzsche als auteur vertelt dat hij zich 'um guter Dinge' 
te blijven de lezer als vriend verbeeldt (Vorrede 2), vertelt hij dat 
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Schopenhauer zich zijn tegenstander schept om niet ziek te worden. 
Schopenhauer hield van de 'schwarzgrünen Worte'; de seksualiteit als vijand 
komt voort uit zijn passie. Zoals de ideale lezer deel uitmaakt van 
Nietzsches overlevingsstrategie, is Schopenhauers weerzin tegen de 
zinnelijkheid het middel om te 'zijn'. 

Schopenhauer ware sonst nicht dageblieben, darauf darf man wetten, er ware davonge-

laufen: seine Feinde aber hielten ihn fest, seine Feinde verführten ihn immer wieder zum 

Dasein, sein Zorn war, ganz wie bei den antiken Cynikem, sein Labsal, seine Erholung, 

sein Entgelt, sein Remedium gegen den Ekel, sein Glück. 

Het 'darauf darf man wetten' vestigt nog eens de aandacht op het feit dat 
Nietzsche hier experimenteert. Maar desondanks vertelt hij over 
Schopenhauers motieven op een manier die de indruk wekt dat hij zelf de 
noodzaak van het overleven maar al te intensief voelt. Met name via de 
opsomming in de laatste zin, 'sein Labsal, seine Erlösung, sein Entgelt' lijkt 
Nietzsche de indruk te willen wekken, dat hij de ervaring waarover hij ver
telt, deelt. Hij begrijpt zijn personage zoals hij zich zelf begrijpt, of doet 
tenminste alsof dit zo is, door diens veronderstelde beleving weer te geven 
met persoonlijke pathetiek. Voor verteller en personage lijkt zo dezelfde 
waarheid te gelden: de verbeelding van de werkelijkheid, het zelf gefor
muleerde perspectief, verlost van het lijden en legitimeert zo het bestaan. 
Het lijdende lichaam dwingt de vorm, de schone schijn, af die het past. 

Wagner en Schopenhauer zijn typische voorbeelden van het ascetisch 
ideaal en daarmee van de zelfontkenning die Nietzsche bestrijdt. Zij zijn 
weliswaar uitzonderlijke denkers maar hun attitude is van een orde die 
Nietzsche bestrijdt omdat de (eigen) lijfelijkheid ontkend wordt; de werke
lijkheid van de zinnen die volgens Nietzsche de basis is voor een waar
achtig bestaan.18 

De ascetische houding die Nietzsche via de verhalen over Wagner en 
Schopenhauer bekritiseert, is volgens hem het gevolg van de christelijke 
moraal die de 'Ausschweifung des Gefühls' door de tijden heen als doel 
heeft gehad (GdM III 19). In het verhaal over de priester, dat het vervolg 
blijkt van de eerdere hypothese, maakt Nietzsche deze visie zicht- ofwel 
beleefbaar. 
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Het walgelijke beeld van de priester 

Waar Nietzsche ageert tegen het feit dat filosofie tot nu toe niet mogelijk 
was zonder het ascetisch ideaal, vraagt hij of er 'heute schon genug Stolz, 
Wagniss, Tapferkeit, Selbstgewisssheit, Wille des Geistes, Wille zur 
Verantwonlichkeit, Freiheit des Willens vorhanden' is; zodat 'nunmehr auf 
Erden "der Philosoph" möglichisü...' (GdM III 10). Deze opsomming biedt 
zicht op de condities waaraan de ware filosoof volgens hem moet voldoen. 
De 'Abseits-Haltung' van de traditionele filosoof en de christelijke priester, 
de zichzelf ontkennende houding van het ascetisch ideaal, moet Vervangen 
worden door het individu dat de wil tot verantwoordelijkheid, de wil tot 
zichzelf, heeft. Dit impliceert dat Nietzsches ideale filosoof, de filosoof die 
hij probeert te zijn, in ieder geval op het moment dat hij handelt, 'identiteit' 
bezit. Want enkel wie een persoonlijkheid bezit, kan zich ter verantwoor
ding roepen (zie Corngold 1986). 

Volgens Nietzsche heeft de filosofie door de tijden heen enkel onder het 
juk van het ascetisch ideaal kunnen bestaan. Via een beeld van de priester 
maakt hij duidelijk waar dit ideaal voor staat. 

Anschaulich und augenscheinlich ausgedrückt: der a.sketische Priester hat bis auf die neueste 

Zeit die widrige und düstere Raupenform abgegeben, unter der allein die Philosophic 

leben durfte und herumschlich... (GdM III 10) . 

Het 'anschaulich' en 'augenscheinlich' maken expliciet wat Nietzsche beoogt. 
Hij wil de werkelijkheid waarover zijn betoog handelt zo weergeven dat 
(het oog van) de lezer geprikkeld wordt. Met een beeld, de priester als 
weerzinwekkende worm, dat dermate negatief is dat de lezer gedwongen 
wordt zijn afkeer te delen. De op deze wijze in scène gezette confrontatie 
is volgens Nietzsche de juiste conditie om de betekenis van het ascetisch 
ideaal te onthullen. 

Jetzt erst, nachdem wir den asketischen Priester in Sicht bekommen haben, rücken wir 

unsrem Problem: was bedeutet das a.sketische Ideal? ernsthaft auf den Leib, - jetzt erst 

wird es "Ernst": wir haben nunmehr den eigentlichen Repr.isentanten des Ernstes üljer-

haupt uns gegenüber (GdM III 11). 

De tactiek die Nietzsche hier toepast herinnert aan zijn vertelstrategie in 
Die Geburt der Tragödie. Personages worden lijfelijk voor het oog van de 
lezer opgevoerd. Om op deze manier, oog in oog met in dit geval de 
representant van het ascetisch ideaal, te ervaren hoe walgelijk Nietzsches 
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opponent is. Nietzsche confronteert zijn lezer met de 'leibhafter Wille zur 
Contradiction und Widernatur' om het ascetisch ideaal beleefbaar te maken 
als vijand van het leven. De priester wordt geleid door ressentiment. 
Kenmerkend voor deze attitude is de onderdrukking en ontkenning van 
fysieke driften. 

(...) hier wird ein Versuch gemacht, die Kraft zu gebrauchen, um die Quellen der Kraft zu 

verstopfen; hier richter sich der Bliek grün und hamisch gegen das physiologische 

Gedeihen selbst, in Sonderheit gegen dessen Ausdruck, die Schönheit, die Freude; wah-

rend am Missrathenen, Verkümmern, am Schmerz, am Unfall, am Hasslichen, an der will-

kürliche Einbusse, an der Entselbstung. Selbstgeisselung, Selbstopferung ein Wohlgefallen 

empfunden und gesucht wird (ib). 

Het perspectief van de priester op het fysieke bestaan is van een vernie
tigend leedvermaak. Zijn blik heeft dezelfde kleur als de 'schwarz-grüne' 
woorden van Schopenhauer die zich ook tegen het lichaam richtten. Alles 
wat het lichaam aan schoonheid voortbrengt, wordt onder invloed van de 
'groene' blik vertaald naar het lelijke. De opsomming moet duidelijk maken 
hoe negatief deze houding volgens Nietzsche is en de grafische weergave 
van 'gesucht' beklemtoont dat het ressentiment de marteling van het eigen 
vlees, de ontkenning van het eigen lijf niet alleen overkomt maar ook zoekt 
en dus wil; dat de mens van het ressentiment, net als Schopenhauer, voor 
zelf-ontkenning kiest. 

Net als Wagner en Schopenhauer kenmerkt de priester zich door ont
kenning en verachting van het eigen (zinnelijke) zelf. Waar Nietzsche 
beschrijft hoe het ressentiment zich ontlaadt in een filosofische geest, is 
opnieuw de ontkenning van de lijfelijkheid het meest opvallende. 

woran wird er seine innerlichste Willkür auslassen? An dem, was am allersichersten als 

wahr, als real empfunden wird: er wird den Irrthum gerade dort suchen, wo der eigentliche 

Lebens-Instinkt die Wahrheit an unbedingtesten ansetzt. Er wird zum Beispiel, wie es die 

Asketen der Vedanta-Philosophie (haten, die Leiblichkeit zur Illusion herabsetzen, den 

Schmerz insgleichen, die Vielheit, den ganzen Begriffs-Gegen.satz "Subjekt" und "Objekt" 

- Irrthümer. Nichts als Irrthümer! (GdM III 12). 

Dat wat als waar beleefd wordt, een omschrijving die herinnert aan de 
beschrijving van de fysieke werkelijkheid in Die Geburt der Tragödie, wordt 
aangevallen. De lijfelijkheid en de pijn worden gereduceerd tot illusie. Het 
modale 'eigentliche' verwijst naar Nietzsches waardering van het ontkende 
instinct als oorspronkelijke kracht. De ascetische filosoof bestempelt dat 
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wat Nietzsche als het eigenlijke ziet, als vergissing, als 'Irrthümer', een term 
die we herkennen als de typering die Nietzsche zelf ook gebruikt als het 
om het subjectbegrip en andere menselijke, al te menselijke illusies gaat 
(zie hoofdstuk twee).19 De praktijk van de ascetische denker lijkt zo ver
want aan die van Nietzsche zelf. Maar waar Nietzsche de wellust beschrijft 
waarmee de priester het bestaan ontkent, wordt het verschil met zijn onder
nemen meer dan duidelijk. 

Seinem Ich den Glauben versagen, sich selber seine "Realitat" verneinen - welcher 

Triumph! - schon nicht mehr bloss über die Sinne, über den Augenschein, ein viel höhere 

Art Triumph, eine Vergewaltigung und Grausamkeit an der Vernunft: als welche Wollust 

damit auf den Gipfel kommt, dass die asketische Selbstverachtung, Selbstverhöhnung der 

Vernunft dekretirt: es giebt ein Reich der Wahrheit und des Seins, aber gerade die Vernunft 

ist davon ausgeschlossen! Cib.) . 

Zowel Nietzsche als de ascetische denker noemen het 'ik' een vergissing. 
Maar waar Nietzsche het rijk van de waarheid ontkent en de realiteit van 
het ik erkent als ervaringswerkelijkheid, ontkent de asceet het eigenlijke 
levensinstinct. Hij predikt een hogere waarheid die noch door het fysieke 
noch door de ratio gekend kan worden. Waar Nietzsches theorie van de wil 
tot macht afgeleid is van de ervaringswerkelijkheid; uitgaat van een 
handelend, verlangend, lijdend lichaam; waar Nietzsches perspectivisme 
'karakter' impliceert omdat 'zien' pas 'wat-zien' wordt door de inzet van de 
affectieve vermogens, kweekt het ascetisch ideaal 'ein "reines, willenloses, 
schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntniss"' (GdM III 12). 

Zowel Nietzsches vertoog als vertellen over de priester maken het 
onderscheid tussen hem en de ascetische positie overduidelijk. De asceti
sche attitude ontkent de fysieke beleving van het bestaan, de dimensie die 
leidt naar de historische positie. Het individu dat het ascetisch ideaal kweekt 
ontkent dat wat als waar ervaren wordt; het is een soort 'tijdloze' figuur die 
het eigen worden onmogelijk maakt: het worden in ruimte en tijd, zoals 
eerder besproken de fysieke positie die in staat stelt, of althans deze illu
sie schept, te handelen volgens de gevoelde werkelijkheid, wordt ontkend. 
Volgens Nietzsche is dit dodelijk voor de kracht van het leven en denken. 
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hier vvird immer ein Auge zu denken verlangt, das gar nicht gedacht werden kann, ein 

Auge. das durchaus keine Richtung haben soil, bei dem die aktiven und interpretirenden 

Krafte unterbunden sein sollen, fehlen sollen, dutch die doch Sehen erst ein Etvvas-Sehen 

wird, hier wird also immer ein Widersinn und Unhegriff von Auge verlangt. Es giebt nur 

ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches "Erkennen"... (ib.). 

Tegenover de zelf-ontkennende, onlichamelijke attitude van personages als 
Wagner, Schopenhauer, de priester en de ascetische denker, zet Nietzsche 
het bekende beeld van een oog dat geprikkeld wordt. Zijn perspectivisme 
impliceert een lichaam dat stelling neemt; de waarneming van het leven 
door een fysieke interpreterende kracht. Waar Nietzsche na 'Es giebt nur 
ein Perspektivisches...' zegt dat men zich zoveel mogelijk ogen in moet zetten 
om een kwestie zo goed mogelijk te doorgronden, omschrijft hij de eigen 
strategie: 

und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, 

verschiedne Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, urn so vollstandiger 

wird unser "Begriff" dieser Sache, unsre "Objektivitat" sein (GdM III 12). 

Nietzsche benadert de vraag naar de betekenis van het ascetisch ideaal van
uit zoveel mogelijk perspectieven. Maar zowel de stem van de verbeelde 
volgeling, de monumentale vertelstem als de stem die morele fenomenen 
en historische personages kritisch doorlicht, focaliseren de kwestie vanuit 
eenzelfde fysieke beleving.2" De diverse geluiden, waartoe ook nog ik-
reflecties, poëticale reflecties en zelfcitaten gerekend moeten worden, kun
nen worden herleid tot een lichaam dat het effect van het ascetisch ideaal 
op een bepaalde wijze beleeft en weergeeft.-' Zowel het typische vocabu
laire als de karakteristieke manier van vertellen bewerkstelligen verwant
schap tussen de verschillende perspectieven en de drie verhandelingen. 
Een duidelijk voorbeeld is het verhaal over de oorspronkelijke mens dat in 
de tweede verhandeling onvermijdelijk was maar daar zoals Nietzsche zelf 
stelt, slechts zijn voorlopige uitdmkkingsvorm krijgt. In de derde verhan
deling vervolgt Nietzsche het verhaal op basis van het beeld van de 
priester. Met de stelling dat pas onder handen van de priester het slechte 
geweten zijn huidige vorm heeft gekregen, kondigt Nietzsche de voortzet
ting van het verhaal aan. Hij vertelt dat de priester het naar binnen gerichte 
'instinctieve' slechte geweten heeft omgeduid tot 'zonde'. 
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Erst unter den Handen des Priesters, dieses eigentlichen Kunstlens in Schuldgefühlen, hat 

es Gestalt gewonnen - oh was für eine Gestalt! Die "Sünde" - denn so lautet die priester-

lichen Umdeutung des thierischen "schlechten Gewissens" (der rückwerts gewendeten 

Grausamkeit)- ist bisher das grösste Ereigniss in der Geschichte der kranken Seele gewe-

sen: in ihr haben wir das gefahrlichste und verhangnissvollste Kunststuck der religiösen 

Interpretation (GdM III 20). 

Het verhaal dat in deel twee begon krijgt in deel drie zijn hoogtepunt. De 
christelijke interpretatie van de menselijke nood, de uitvinding van het zonde
begrip, stelt Nietzsche voor als de noodlottigste ingreep aller tijden. Dat dit 
inzicht hem persoonlijk raakt, of tenminste dat hij zich opstelt alsof dit zo 
is, blijkt uit de pathetische verzuchting 'oh was für eine Gestalt' die het 
fragment persoonlijk kleurt. De overgang naar de tegenwoordige tijd 
versterkt de indruk (of zo men wil illusie), dat wat verteld wordt voortkomt 
uit de beleving. Alsof de lezer is opgenomen in de tijd waarover verteld 
wordt, alsof dat wat verteld wordt in het nu plaatsvindt, grijpt Nietzsche 
terug op het beeld van de gekooide mens. 

Der Mensch, an sich selbst leidend, irgendwie, jedenfalls physiologisch, etwa wie ein 

Thier, das in den Kafig gesperrt ist, unklar, warum, wozu? begehrlich nach Gründen -

Gründe erleichtern- begehrlich auch nach Mitteln und Narkosen, berath sich endlich mit 

Einem, der auch das Verborgene weiss - und siehe da! er bekommt einen Wink, er 

bekommt von einen Zauberer, dem asketischen Priester, den ersten Wink über die 

"Ursache" seines Leidens: er soil sie in sich suchen, in einer Schuld, in einem Stück 

Vergangenheit, er soil sein Leiden selbst als einen Strafzustand verstehn...(ib.). 

Nietzsche herhaalt hier de beschrijving van het zichzelf pijnigende dier dat 
de schuld in zich zelf zoekt, in een scène in de tegenwoordige tijd. Het 
ervaringswerkwoord 'lijden' legt de focalisatie bij het personage, de gekooide 
mens. De vraag 'warum, wozu' lijkt voort te komen uit zijn bewustzijn. 
Maar de vraag is opgenomen in de vertellerstekst en nergens wordt expli
ciet gezegd dat de gekooide mens vraagt naar de zin van zijn lijden. De 
indruk dat de beleving van de gekooide mens direct wordt weergegeven, 
wordt versterkt doordat Nietzsche spreekt over het 'begehrlich' zijn naar 
zin, naar redenen. Het bijzinnetje 'Gründe erleichtern', een vorm van ver
klaring voor de gestelde vraag, is van hem afkomstig en hij lijkt dus (ook) 
zelf te verlangen naar de zin van het lijden. Door de schijn te wekken dat 
de gedachten van het personage direct worden weergegeven, door het ver
beelde innerlijke discours in de vertellerstekst op te nemen, krijgen 
Nietzsches woorden eenzelfde emotionele lading. Door zijn psychologise-
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rende manier van vertellen (onder andere via de erlebte Rede) vervaagt de 
grens tussen vertellers- en personagetekst, tussen beleven en vertellen. 
Ook de uitroep 'und siehe da!' bewerkstelligt tekstinterferentie. Nietzsche 
vertelt dat het personage een signaal ontvangt, dus focaliseert, maar hij is 
zelf degene die hierop enthousiast reageert. 

Het grafisch benadrukken van bepaalde woorden in de boodschap die 
de lijdende ontvangt - 'er soil sie in sich suchen' - bewerkstelligt intonatie 
en zo versterkt Nietzsche de indruk dat we met persoonlijke beleving te 
maken hebben. Maar ook hier is, zoals in de vele andere voorbeelden, het 
in principe vertellerstekst die de nadruk legt op het begrip dat ook in 
Nietzsches betoog centraal staat. De lijdende mens begrijpt het gebaar van 
de priester zoals Nietzsches betoog al leerde, namelijk als een gebod zich
zelf als schuldige te bekijken. 

Er hat gehort, er hat verstanden, der Unglückliche (...) aus dem Kranken ist "der Sünder" 

gemacht... Und nun wird man diesen Aspekt dieses neuen Kranken, "des Sünders", für ein 

par Jahrtausende nicht los, - wird man ihn je wieder los? - wohin man nur sieht, überall 

der hypnotische Bliek des Sünders (...) überall die Vergangenheit zurückgekaut, die That 

verdreht, das "grüne Auge" für alles Thun; überall das zum Lebensinhalt gemachte 

Missverstehen-Wollen des Leidens, dessen Umdeutung in Schuld-, Furcht,- und 

Strafgefühle; überall die Geissel, das harene Hemd, der verhungernde Leib, die 

Zerknirschung (...) (ib.). 

De moraal van de priester heeft de zondaar gevormd. De figuur die volgens 
Nietzsche, ook in zijn tijd getuige het 'wohin man nur sieht', de cultuur 
bepaalt. Wat de zondaar kenmerkt is de negatieve terugblik, de blik van het 
ressentiment, die het verleden benadert met het perspectief van schuld en 
boete. Het perspectief van de priester hongert het lichaam uit, zijn 'groene' 
blik tast de voedingsbodem aan waarop het lichaam gedijt. Door de blik 
die het verleden tegen zichzelf richt, wordt het handelen 'schuldig'. In plaats 
van het lijden te verzachten (in een verlossend visioen), wordt zo de ultieme 
zelfdestructie gepropageerd. De christelijke boodschap vult de mens met 
tegen zichzelf gerichte schuld- en wraakgevoelens. Hij weet zichzelf niet te 
rechtvaardigen en lijdt aan zijn bestaan. Niet het lijden maar het vernieti
gende antwoord van de priester op de vraag naar de zin van het lijden, is het 
lichaam noodlottig. 

Zoals Wagner en Schopenhauer zich zelf ontkennen, bewerkstelligt de 
priester de ontkenning van de mensheid. Zowel het verhaal over de 
oorspronkelijke mens, de verhalen over Schopenhauer en Wagner als het 
verhaal over de priester en de ascetische denker, vertellen de geschiedenis 
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van de onderdrukking van het lichaam. Zij maken bewust van het pijnlijke 
effect van het ascetisch ideaal dat volgens Nietzsche het leven bedreigt. 

Conclusie 

Shapiro's stelling dat er in Zur Genealogie der Moral geen sprake is van 
identiteit, is de typische stelling van de postmetafysische Nietzsche-criticus. 
De oplossing van het subject is het centrale aspect in interpretaties die 
Nietzsche als postmoderne auteur zien. Zo stelt Clayton Koelb in zijn inlei
ding op Nietzsche as Postmodernist Essays Pro and Contra, dat er geen 
enkele Nietzsche te voorschijn komt uit de analyse van al zijn essays en 
aforismen: 

If we did not have substantial historical evidence that all of his writing in fact flowed from 

the pen of a single human organsim, there would be little justification to talk about 

•Nietzsche" at all (1990:8). 

Dat er wel degelijk een persoonlijkheid, een 'Nietzsche' tevoorschijn komt, 
of tenminste wil komen, wordt in Zur Genealogie der Moral meer dan dui
delijk. De emotieve, persoonlijke en beeldende manier waarop Nietzsche 
in Zur Genealogie der Moral vertelt en betoogt, relativeert de non-identiteit 
die Koelb en Shapiro aan zijn werk toeschrijven. Nietzsches terminologie 
in Zur Geriealogie der Moral \2iZt zich herkennen als het 'discours van het 
lichaam' (of van het lijden). Dit discours maakt bewust van de vooronder
stelling dat Nietzsches perspectief kleurt: van zijn visie op de ervaring van 
het leven als een worden in ruimte en tijd; zijn visie dat de strijd om zelf-
ervaring de geschiedenis bepaalt. 

Het vertoog in Zur Genealogie der Moral wordt gekarakteriseerd door 
de thema's van het lijden en de manier van vertellen over dit lijden. Op 
dezelfde manier als in andere teksten verbeeldt Nietzsche de geschiedenis 
(van de moraal) als crisisverhaal. In 'Narrative', zijn bijdrage aan Critical 
Terms for Literary Studies, geeft J. Hillis Miller antwoord op de vraag waarom 
we almaar hetzelfde verhaal nodig hebben: 'If we need stories to make 
sense of our experience, we need the same stories over and over to rein
force that sense making' (1995:68)." De herhaling van hetzelfde verhaal, de 
overdracht van hetzelfde plot in verschillende situaties, is van belang om 
de eigen betekenis te versterken, om de basis van de (persoonlijke) ideo
logie te verstevigen. Nietzsche erkent dat zijn verhalen experimenten zijn. 
Maar door te handelen ofwel te vertellen alsof de problematiek waarover 
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ze handelen, zijn persoonlijke lijden verbeeldt, geeft hij zijn experimenten 
een dimensie die in staat stelt het eigen perspectief te belichamen. Door 
telkens op dezelfde manier te vertellen, verstevigt hij deze fysieke positie. 

Zowel vertoog als vertellen in Zur Genealogie der Moral ageren tegen 
de onderdnikking van de fysieke realiteit; tegen de poging (het vormgeven 
van) het leven te reduceren tot een verhaal van schuld en boete. Het 
perspectief van het ressentiment neemt wraak op het leven en is daarom 
volgens Nietzsche niet in staat tot zelfbevestiging, niet in staat tot een 
positieve terugblik. In het volgende hoofdstuk laat ik zien dat Nietzsche 
zijn persoonlijke verhaal modelleert als contrast voor de groene blik van 
het ressentiment. 
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7 Hoe men wordt wat men vertelt 

Ecce Homo list] von absoluter Wichtigkeit, [es] giebt einiges 
Psychologisches unci selbst Biographische uber mich unci meine 
Litteratur: man wird mich mit Einem Male zu sehn bekommert. Der 
Ton heiter unci verhangnissvoll, wie Alles, was ich scbreibe 
rSamtliche Briefe Band 8: 470). 

'Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an, class Herr Nietzsche 
wieder gesund wurde?...' (Diefróhliche WissenschaftVorrede 2). In het licht 
van de actuele receptie van zijn werk, oppert Nietzsche hier een interes
sante kwestie. Want waar de auteur wordt dood verklaard en zijn tekst 
wordt uitgestrooid over een veld van oneindige betekenissen, lijken verha
len over de persoonlijke toestand van de auteur van weinig belang. Toch 
benadrukt Derrida dat Nietzsche zijn biografie in het spel brengt -
'Comment ne pas en tenir compte quand on Ie lit? On ne lit pas qu'an en tenir 
compte' (1984:43). Wie zich geen rekenschap geeft van Nietzsches levens
verhaal, leest Nietzsche niet. Aldus Derrida. Die in zijn lezing van Ecce 
Homo, Nietzsches autobiografie, echter nauwelijks aandacht besteedt aan 
diens persoonlijke verhalen over ziekte en gezondheid.1 Hij interpreteert 
ook deze tekst in termen van werking van het geschreven woord. Aan de 
hand van het fragment over de dubbele herkomst in het hoofdstuk 'Warum 
ich so weise bin', stelt hij de vraag hoe het mogelijk is dat reactieve krachten zich 
dezelfde taal toe kunnen eigenen als actieve. Ook het biografische aspect 
van Nietzsches teksten dient zo het probleem van de 'dubbelinterpretatie'. 
Voor Derrida zijn Nietzsches teksten hét voorbeeld van de onbepaaldheid 
van teksten en ook Ecce Homo maakt dit volgens hem duidelijk. 

In Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche volgt Hester 
IJsseling, net als Gary Shapiro in Nietzscbean Narratives en in Nietzsche as 
Postmodernist, de Derrideaanse invalshoek. Zij stelt dat Nietzsche in Ecce 
Homo een 'veelheid aan identiteiten' schept omdat hij zich opsplitst in 
iemand die vertelt en iemand aan wie verteld wordt. 'En het allerbelang
rijkste', zo redeneert IJsseling, 'doordat hij een veelvoud aan autobiografi
eën schrijft, splitst hij zich in nog veel meer gedaanten op' (1997:155).2 Dit 
is eenzelfde redenering als Shapiro met betrekking tot Zur Genealogie der 
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Moral hanteert. In het volgende hoofdstuk ga ik nader in op deze argu
mentatie. Het is namelijk ten eerste de vraag of de autobiografische tekst 
inderdaad een veelvoud van perspectieven, ofwel een diversiteit van foca-
lisatie, verwoordt. Maar bovendien kan men zich afvragen of een meervoud 
van vertelperspectieven per se strijdig is met 'de lijn' ofwel het streven naar 
coherentie waarover IJsseling spreekt. De vraag is of er wel sprake is van 
een één-op-één relatie tussen identiteit en vertelperspectief. Het zou name
lijk ook zo kunnen zijn dat Nietzsche (zich) als verteller, net als in Zur 
Genealogie der Moral, van meerdere perspectieven bedient om de zaak zo 
'objectief' mogelijk (een begrip dat IJsseling centraal stelt) te tonen.' 

In dit hoofdstuk bespreek ik Ecce Homo als ik-verhaal.' Ik laat zien dat de 
tekst gelezen kan worden in de zin van Alexander Nehamas die in 
Nietzsche: Life as Literature (1985) stelt dat 'worden wat je bent', de onder
titel van Ecce Homo, staat voor de integratie van de beleefde werkelijkheid: 

(...) to see that everything one does (what one becomes) is what one is. In the ideal case 

it is to fit all this into a coherent whole and to want to he everything that one is: it is to 

give style to one's character; to be. we might say, becoming (1985:191). 

Volgens Gary Shapiro (1989) zou een narratologische close-reading van 
Ecce Homo Nehamas tegenspreken (zie Inleiding). Ik laat zien dat het 
tegendeel het geval is. Nehamas levert een treffende typering voor de 
manier waarop Nietzsche zichzelf in Ecce Homo 'hinzudichtet'. Als ik-
verteller getuigt hij namelijk keer op keer van het streven het toeval te 
bestrijden, dat wil zeggen van een attitude die geen toeval accepteert. Zijn 
(vroegere) beleving voert hij op als noodzakelijke schakel in het verhaal. 

Nietzsche stelt zijn ontwikkeling als onontkoombaar voor en beroept 
zich hierbij op de beleving van zijn lichaam. Net als in de verhalen over 
andere uitzonderlijke denkers stelt hij het persoonlijke * voor als de unieke 
fysieke ervaring die leidt naar 'het zich vertellen'. Nietzsche presenteert in 
een positieve terugblik zijn leven als geschiedenis waarin een persoonlijk
heid breekt met oude idealen en door middel van zelfbezinning, veroor
zaakt door het noodzakelijke afscheid dat alle uitzonderlijke denkers moeten 
meemaken, zichzelf (her)ontdekt. Door middel van reflecties op de eigen 
praktijk maakt Nietzsche dit retrospectieve en constructieve vertelprincipe 
expliciet. 

Shapiro neemt Nietzsches onderneming in Ecce Homo niet serieus. Hij 
beschouwt de ik-verteller Nietzsche als een soort onbetrouwbare verteller. 
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Such a narrative will be told by an imperfect narrator and its content, Nietzsche's life, can 

not be a complete, wellrounded totality, but is a structure (perhaps a machine) that will 

generate indefinitely many variations on the basis of certain fundamental oppositions 

(1989:152). 

Nietzsches biografie had in Shapiro's optiek voor hetzelfde geld anders 
kunnen luiden. Het ik-verhaal is in zijn deconstructieve optiek geen tota
liteit maar een structuur die eindeloos variaties genereert. Shapiro verwijst 
om zijn interpretatie te onderbouwen naar Zarathustra's uitspraak over de 
traditionele wil die wraak neemt op het verleden. Volgens hem is de schei
ding tussen een vroeger en later ik de consequentie van het feit dat de 
wil niet terug kan. Maar juist het ontbreken van een scherp onderscheid 
tussen belevend en vertellend, tussen vroeger en later ik, is het opvallendste 
gegeven in Nietzsches autobiografie. Juist het samenvallen van beleven en 
vertellen is het narratieve signaal dat Nietzsche anders omgaat met het 
verleden. Nietzsche stelt, met de nodige zelfspot, alles in het werk om zijn 
ontwikkeling als onontkoombaar voor te stellen. Al het voorafgaande, zijn 
vroegere beleving, stelt hij voor als voorspel op, en in feite perfect passend 
bij, het latere handelen. Op deze wijze construeert hij zijn volkomen 
verhaal, dat wil zeggen een verhaal vrij van ressentiment. Niet de 'groene' 
blik van het ressentiment, maar een 'Sonnenblick' is het perspectief dat 
Nietzsches verhaal kleurt. Voordat ik laat zien hoe dit in zijn werk gaat, ga 
ik hieronder nader in op de controverse tussen Nehamas en Shapiro. 

De eeuwige wederkeer: vertelprincipe of vertelondermijner? 

Volgens Nehamas maakt Nietzsche zich in zijn teksten waar als karakter. 
'Worden wat je bent' staat volgens hem voor de noodzaak en wenselijkheid 
van de stilering van het individu. De vorm waarin dit gebeurt is in het ideale 
geval het perfecte verhaal: 'In such a story no detail is inconsequential, 
nothing is out of place, capricious, haphazard, or accidental' (1985:163)- In 
Nietzschean Narratives spreekt Shapiro dit tegen. Hij stelt dat analyse van 
EcceHomo, de tekst die logischerwijs Nietzsches perfecte verhaal zou moeten 
zijn, Nehamas' interpretatie niet ondersteunt. Volgens Shapiro impliceert 
Nietzsches concept van de eeuwige wederkeer het tegendeel.' 

Volgens Nehamas is Nietzsches concept van de eeuwige wederkeer een 
psychologische formule die het zich stilerende of, in mijn termen, het zich 
verhalende, subject steunt om het leven zo te formuleren dat men het nog 
eens zou willen. Shapiro stelt dat Nietzsches 'Gnindgedanke' de radicale 
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oplossing van het zelf impliceert. Met de eeuwige wederkeer laat Nietzsche 
volgens Shapiro iedere lineaire tijdsopvatting achter zich. Zowel 
Zarathustra als Nietzsche verheugen zich volgens hem over de radicale 
consequenties: 

Zarathustra (...) joyfully accepts the idea of the dissolution of the self. He (and Nietzsche) 

do not retreat to common sense or to systematic philosophy but welcome this strange avenue 

to a radical dissolution of selfhood (ib.:86). 

Zoals in de vorige hoofdstukken duidelijk werd, beroept Nietzsche zich op 
het lichaam, op de wereld van de 'Empfindung' om te ageren tegen het 
'onvruchtbare', het zichzelf ontkennende, subject. De desintegratie van het 
subject die volgens Shapiro voortvloeit uit de acceptatie van de eeuwige 
wederkeer, is van een orde die Nietzsche bestrijdt. Tegenover het zwakke 
individu dat de christelijke cultuur heeft voortgebracht, zet hij het individu 
dat sterk genoeg is om zichzelf te willen, het individu dat de 'onwaarheid' 
erkent maar zich juist dankzij dit inzicht genoodzaakt voelt vorm te geven 
aan zijn eigen verschijning. Shapiro's voorstelling van de eeuwige weder
keer is hiermee in tegenspraak. Hij stelt dat wie de eeuwige wederkeer 
accepteert, niet meer in staat is een coherent verhaal te vertellen. In zijn 
visie is de eeuwige wederkeer een antinarratief principe. 

The idea of the eternal recurrence excludes the possibility of structuring my life in terms 

of a linear sequence (...). Any attempt to use the thought in order to make my life history 

into a meaningful development runs into the danger of complicity in that general revenge 

which the human race yearns to practice upon "time" and its "it was". That is, such an 

attempt amounts to segmenting my life into a "before" and an "after", such that I would 

be permanently fragmented and split (...) (ib.:90). 

Volgens Shapiro maakt de menselijke verhouding tot het verleden het 
onmogelijk om zichzelf op een bevredigende manier te vertellen. Hij ver
wijst zoals gezegd naar Zarathustra voor zijn stelling dat de 'revenge' die 
volgens hem elke terugblik kleurt, een absolute scheiding tussen een vroe
ger en een later ik bewerkstelligt. Maar deze wraak is volgens Zarathustra 
gecultiveerd door het ressentiment. Het is de wil die tot boosdoener wordt 
omdat hij niet terug kan, omdat hij niet in staat is tot (fysieke) zelf-bevestiging. 
Zarathustra betoogt dat de wil in feite een bevrijder is, maar dat hij tot 
vergelder werd omdat hij niet terug kan. De christelijke leer heeft deze 
negatieve inzet gecultiveerd door de 'vergeestelijking' van de wraak. De 
enige verlossing die het christendom leert is het niet-wrillen. Van 'diess 
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Fabellied des Wahnsinns' leidt Zarathustra weg met zijn leer van de wil als 
schepper. Hij leert de verzoening met de tijd: 'Höheres als alle Versöhnung 
muss der Wille wollen, welcher der Wille zur Macht ist - : doch wie 
geschieht ihm das? Wer lehrte ihn auch noch das Zurückwollen?' ('Von der 
Erlösung' Also sprach Zarathustra). Het is Zarathustra zelf die leert terug te 
willen. Tegenover het gevoel van onmacht die de wil wraakzuchtig maakt, 
tegenover de 'groene' blik van het ressentiment, zet Zarathustra de wil tot 
macht van het individu dat zichzelf verlost: 

Alles "Es war" ist ein Bruchstück, ein Rathsel, ein grauser Zufall - bis der schaffende Wille 

dazu sagt "aber so wollte ich es!" Bis der schaffende Wille dazu sagt: "Aber so will ich es! 

So werde ich's wollen!" ('Von der Erlösung' Also sprach Zarathustra). 

Zarathustra beschrijft de scheppende wil als een attitude die positief terug-
en vooruitkijkt. De wil als bevrijder construeert het verleden, achteraf, alsof 
het zijn persoonlijke keus is geweest. Alsof zijn lichaam hem als vanzelf 
heeft geleid naar wat hij nu is. Door zich zijn verleden te verhalen als 
gewilde ervaring, realiseert de scheppende wil zijn eigen verlossing of 
bevrijding. De positieve wil schept zich de 'Erlösung' van de chaos, de 
bevrijding van het gefragmenteerde verleden. Het is het perspectief van een 
terugblikkend lichaam dat het verleden interpreteert en herinterpreteert 
alsof het altijd een persoonlijk beleefde kwestie is geweest. 

In Ecce Homo is Nietzsche het ik-met-lijf dat zich zijn leven expliciet als 
gewilde ontwikkeling verhaalt. Typisch voor zijn vertellen-met-lijf is de 
poging om het vertelde te verankeren in het lichamelijke bestaan. De woorden 
en de dingen raken elkaar in principe niet. Maar Nietzsche stelt zich, door 
zijn typische manier van vertellen (over de ander) net zolang op alsof dit 
wel zo is, tot hij zijn relaas heeft verinnerlijkt. Ecce Homo getuigt van het 
feit, of tenminste van Nietzsches wens om dit zo voor te stellen, dat 
Nietzsche is geworden wat hij vertelt. 

Vanuit Nietzsches 'Kranken-Optik' kost het nogal wat moeite om 
Ecce Homo, zoals Shapiro het voorstelt, als afkomstig van een taal 
machine te zien. De lezer die hoort vertellen over 'Gehirn-Schmerz mit 
Schleimerbrechen', over 'Armuth an Blut und Muskel', en over de rol die 
het 'Excess von Schmerzgefühl' speelt bij het schrijven, kan haast niet 
anders dan zich de verteller als lichamelijke persoonlijkheid voorstellen 
(Ecce Homo 'Warum ich so weise bin' 1). In het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches II bevestigt Nietzsche de indruk van zich
zelf als fysieke verschijning. Hij zegt hier namelijk dat uit zijn werk een pessi
mist spreekt, 'der oft genug aus der Haut gefahren, aber immer wieder in 
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sie hineingefahren ist, ein Pessimist also mit dem guten Willen zum 
Pessimismus (...)' (Vorrede 2).'' Nietzsche begeeft zich geregeld onder
gronds maar hij keert altijd weer terug in zijn huid. Deze nabijheid van het 
lichaam garandeert het innemen van een perspectief. De terugkeer naar het 
lichamelijke is geen garantie voor een substantieel zelf in de traditionele zin 
van het woord maar voor de verantwoordelijke, want gewilde, waarneming 
van het zelf in ruimte en tijd. Erkenning van het lichaam betekent dat een 
historische positie wordt ingenomen en dit impliceert de erkenning van de 
eigen wil (tot macht). De waardering van het fysieke bestaan bewerkstelligt 
aldus de paradox die in Nietzsches oeuvre voelbaar is. Nietzsche leert het 
'ijzige' perspectief, het eenzame bewustzijn van de relativiteit van alle 
idealen, maar hij verlangt en verwoordt tegelijkenijd, in de gezonde fase 
die volgt op de eenzaamheid, de noodzaak van de warmte van het lichaam. 
Hieronder laat ik zien hoe deze paradox in Ecce Homo gestalte krijgt. 

De geschiedenis van de gezonde zieke 

Ecce Homo opent met een soort dagboeknotitie. 

An diesem volkommnen Tage. wo Alles reift und nicht nur die Traubê braun wird, fiel mir 

eben ein Sonnenblick auf mein Leben: ich sah rückwarts, ich sah hinaus, ich san nie so 

viel und so gate Dinge auf einmal. 

Op zijn 44ste verjaardag maakt Nietzsche de rekening van zijn bestaan op. 
Hij somt de titels op die het laatste jaar heeft voortgebracht en noemt dit 
reden zijn hele leven dankbaar te zijn. ' Wie sollte ich nicht tneinem ganzen 
Leben dankbar sein? Und so erzahle ich mir mein Leben.' Vanuit het geluk
kige perspectief van het heden kijkt Nietzsche tenig en vertelt - zichzelf -
zijn leven. Zijn 'en zo' kondigt niet alleen aan, maar verwijst ook naar de 
attitude waarmee hij als ik-verteller zijn leven vertelt. Het bewustzijn dat de 
mens enkel zichzelf kan vertellen, dat er geen hogere macht gegeven is, 
leidt bij Nietzsche niet tot wanhoop maar tot de keus voor het ideale 
moment. De waarneming van het vertelmoment, de waarneming op een 
perfect moment, het nu, is het (narratieve) principe van de terugblik/ Of, 
zoals Derrida het formuleert: 'réaffirmer ce qui est passé, les 44 ans, comme 
bon et comme clevant revenir, éternellement, immortellement, voila ce qui 
constitue, rassemble, ajointe et fait tenir en place 1'étrange présent de ce 
récit-auto-biographique' (1984:56). De vertelde identiteit wordt bewust 
geconstnieerd. Het vertellen constitueert het ik. Wat dat betreft getuigt 
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Nietzsche in Ecce Homo van een postmetafysische opstelling. Maar de 
manier waarop hij als ik-verteller met dit inzicht omgaat onderscheidt hem 
van postmoderne personages die doelloos ronddwalen in een labyrint of 
hun bestaan uit elkaar zien vallen.8 Het inzicht dat hij zichzelf zijn geschie
denis vertelt, dat er - buiten het eigen lijf - geen ordenend principe gegeven 
is, leidt niet tot de celebratie van zelfloosheid maar naar een pleidooi voor 
een 'smaakvol' bestaan. 

Het vertellen alsof: de stijlvolle reactie op ziekte 

Ingebed in een betoog over zijn 'dubbele' herkomst begint Nietzsches ver
halende terugblik. 

Damals - es war 1879 - legte ich meine Basler Professur nieder, lebte den Sommer über 

wie ein Schatten in St. Moritz und den nachsten Winter... als Schatten in Naumburg. Dies 

war mein Minimum: "Der Wanderer und sein Schatten" entstand wahrenddem. 

Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten... ('Warum ich so weise bin' 1 ) 

Nietzsche vertelt dat hij, na een periode geleefd te hebben 'alsof' hij een 
schaduw was, een schaduw werd; met andere woorden dat zijn geleefde 
werkelijkheid bevestigd werd. Volgens Nietzsche was het de alsof-toestand 
die hem in staat stelde 'Der Wanderer und sein Schatten' te produceren. 
Voor deze manier van opstellen, voor deze 'als ob'-attitude (het weten dat... 
maar het desondanks handelen alsof), zoals we in de vorige hoofdstukken 
gezien hebben Nietzsches vertelstrategie, geeft Nietzsche in het voorwoord 
op Menschliches, Allzumenschliches een verklaring. Het alsof is de vorm 
die hij zich aanmeet om zich 'gezond' op te stellen (zie verder hoofdstuk 
acht) en gaat in zijn optiek vooraf aan het bestaan 'als'. Via zijn terugblik 
brengt hij de visie zoals in hoofdstuk twee besproken, in praktijk: de terug
blik bevestigt de esthetische act van het lichaam. In Ecce Homo laat 
Nietzsche zich kennen als het lichaam dat zijn ervaring van de werkelijk
heid alsof het een causaal gestructureerd worden is, in een terugblik 
bevestigt. In de manier waarop Nietzsche in Ecce Homo over het ontstaan 
van Morgenróthe vertelt, herkennen we het verhaal van het lijdende 
lichaam ofwel de uitzonderlijke denker. 
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lm Winter darauf, meinem ersten Genueser Winter, brachte jene Versüssung und 

Vergeistigung, die mit einer extremen Armuth an Blut und Muskei beinahe bedingt ist, die 

"Morgenrothe" hervor. Die vollkommne Helle und Heiterkeit, selbst Exuberanz des 

Geistes, welche das genannte Werk wiederspiegelt, vertragt sich bei mir nicht nur mit der 

tiefsten physiologischen Schwache, sondern sogar mit einem Excess von Schmerzgefühl 

Mitten in Martern, die ein ununterbrochner dreitagiger Gehirn-Schmerz sammt mühseligem 

Schleimerbrechen mit sich bringt, - besass ich eine Dialektiker-Klarheit par excellence und 

dachte Dinge sehr kaltblütig durch, zu denen ich in gesünderen Verhaltnissen nicht 

Kletterer, nicht raffinirt, nicht kalt genug bin (ib.). 

Morgenrothe is volgens Nietzsche het resultaat van de koude blik, de blik 
die door de dingen heen kijkt, het perspectief dat eigen is aan ziekte. De 
tekst spiegelt de helderheid van geest die hij ondanks zijn lichamelijk lijden 
bezat. Tijdens de ziekte bereikte het denken zijn hoogtepunt. Zowel vroeger 
als nu, want wat in de verleden tijd werd ervaren ('besass'), verklaart 
Nietzsche vanuit de tegenwoordige tijd ('bin'), bewerkstelligt het lijden het 
denken dat het uitzonderlijke individu kenmerkt. Deze ervaring, eigen aan 
de eenzame denker in Nietzsches crisisverhalen, presenteert hij niet als 
herinnering maar als actueel feit. Nietzsche stelt zijn ziekte voor als teken 
van gezondheid. Ondanks zijn ziekte zegt hij 'nooit' ziek te zijn geweest. 
'Alle krankhafte Störungen des Intellekts (...) sind mir ganzlich fremde 
Dinge geblieben (...)' (ib.). Volgens Nietzsche is zijn geest nooit aangetast 
door het lichamelijke lijden. Hij beweert dat hij het verval aan den lijve 
heeft ondervonden. Maar dat juist deze ervaring hem de 'genuanceerdheid' 
leerde die zijn latere handelen tekent. Nietzsche benadaikt zijn ziekte om 
zijn gezondheid te benadrukken. 

(...) jene Psychologie des 'Um-die-Ecke-sehns' und was sonst mir eignet, ward damals erst 

erlernt, ist das eigentliche Geschenk jener Zeit, in der Alles sich bei mir verfeinerte. die 

Beobachtung selbst wie alle Organe der Beobachtung. 

Het lijden versterkt het fysieke vermogen waar te nemen. Het vermogen 
naar zichzelf te kijken, de ongewone positie van het oog dat om de hoek 
kijkt, stelt Nietzsche voor als beloning voor het lijden. De ziekte-ervaring, 
ofwel de uitzonderlijke reflectie op het bestaan, stelt hem in staat, althans 
zo wil Nietzsche dat het gezien wordt, deel te nemen aan zowel de gezonde 
als de zieke wereld. 
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Von der Kranken-Optik aus nach gesünderen Begriffen und Werthen, und wiederum 

umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewisheit des reichen Lebens hinuntersehn in die 

heimliche Arbeit des Décadence-Instinkts - das war meine langste Übung, meine eigent-

liche Erfahrung, wenn irgendworin wurde ich darin Meister. Ich liabe es jetzt in der Hand, 

ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: erster Grund, weshalb fur mich allein 

vielleicht eine 'Umwerthung der Wertlie' überhaupt möglich ist.- (Warum ich so welse bin' 1). 

Het wisselen van perspectief, het innemen van verschillende posities, is 
volgens Nietzsche zijn 'eigentliche Erfahrung'. Zijn' grote opdracht, de 
'Umwerthung', is mogelijk door het vermogen de zieke positie, het koude 
denken, af te wisselen met de gezonde positie. Het 'jetzt' getuigt van het 
feit dat Nietzsche zijn ervaring naar het nu interpreteert, dat hij vanuit de 
tegenwoordige tijd zijn ziekte-geschiedenis waardeert. Zijn omschrijving 
van het eigen handelen als een beweging van ziek naar gezond en anders
om, is de typische beweging die Nietzsches teksten karakteriseert. De ervaring 
van ziekte en gezondheid is, zoals de verhalen over Ausnahmen lieten zien, 
de basis voor het handelen van elke denker. In Ecce Homo schrijft 
Nietzsche zichzelf deze ontwikkeling toe. 

Ziekte als noodzakelijke ervaring 

Nietzsche redeneert in Ecce Homo alsof zijn persoonlijke ervaring, zijn ver
leden, de huidige inzet voortbrengt. Als bewijs dat hij in principe een 
gezonde persoonlijkheid is, iemand die wordt geleid door een 'binnen', 
vertelt Nietzsche dat hij 'instinctief' de juiste middelen tegen de vreselijke 
toestanden koos. Hij vertelt ziek te zijn geweest zonder wezenlijk ziek te 
zijn. 

Als summa summarum war ich gesund, als Winkel, als Specialist war ich decadent. Jene 

Energie zur absoluten Vereinsamung und Herauslösung aus gewöhnten Verhaltnissen, der 

Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, bearzteln zu lassen - das verrath 

die unbedingte Instinkt-Gewissheit darüber, was damals vor Allem noth that. Ich nahm 

mich selbst in die Hand, ich machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung dazu -

jeder Physiologe wird das zugeben - ist, dass man im Grunde gesund ist (ib.:2). 

Nietzsche beroept zich op de ervaring van zijn innerlijk, op zijn instinct, en 
lijkt dus te getuigen van een geloof in zijn persoonlijke beleving. Hij stelt 
dat hij de eenzaamheid, het zich losmaken van conventies, verkiest, dus 
handelt zoals de uitzonderlijke denker over wie hij vaker vertelt, en ziet dit 
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als teken van gezondheid, als het teken dat hem onderscheidt van morbide 
wezens die niet in staat zijn zichzelf vorm te geven. Nietzsche presenteert 
zich als een 'typisch gezonde' voor wie 'Kranksein sogar ein energisches 
Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben' is. De twijfel aan het bestaan is des 
te meer reden het bestaan optimaal na te streven. Aldus Nietzsche, die 
vervolgens nog eens bevestigt dat hij zijn verleden interpreteert vanuit dit 
perspectief. 

So in der That erscheint mir jetzt jene lange Krankheits-Zeit: ich entdeckte das Leben 

gleichsam neu. Mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten und selbst kleinen 

Dingen, wie sie Andre nicht leicht schmecken könnten, - ich machte aus meinem Willen 

zur Gesundheit, zum Leben, meine Philosophic... Denn man gebe Acht darauf: die Jahren 

meiner niedrigsten Vitalitat waren es, wo ich aufhörte, Pessimist zu sein: der Instinkt der 

Selbstwiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armuth und Entmuthigung... (ib.) 

Vanuit het nu stelt Nietzsche zijn ziekteperiode voor als uitzonderlijke vorm 
van zelfontdekking. De grafische weergave van 'jetzt' benadmkt dat de 
temgblik vanuit het heden het verleden modelleert. Maar Nietzsche vertelt 
alsof deze blik strookt met de fysieke gedrevenheid (het 'Instinkt der 
Selbstwiederherstellung') van destijds. Zijn 'zelfherstellende' instinct, de 
fysieke drift, verbood de afwijzing van het pessimisme. Hier schrijft 
Nietzsche de eigen ontwikkeling het aspect van onvrijwilligheid toe dat 
ook zijn crisisverhalen kenmerkt. Nietzsche stelt het voor alsof zijn lichaam 
hem instinctief stuurde in de richting die noodzakelijk was. Hij vertelt alsof 
zijn lichaam altijd al handelde in overeenkomst met het latere weten. Hij 
geeft zo een duidelijk signaal van de verinnerlijking van de eigen 
constructie. Dat wat hij achteraf constnieert ervaart hij als een fysiek gegeven. 
Blijkbaar handelde Nietzsche net zolang 'alsof, stelde hij zich net zolang 
op als belevend personage, dat hij deze opstelling nu als verteller-met-lijf 
kan bevestigen; dat wil zeggen als een verteller die zijn nu koppelt aan de 
beleving van toen. 

Om nog meer te getuigen van zijn innerlijke gedrevenheid ofwel 
wezenlijke gezondheid stelt Nietzsche de retorische vraag waaraan men 'im 
Gainde die Wohlgerathenheif herkent. Het lange antwoord in de derde 
persoon spiegelt nog eens zijn vertelstrategie: de beschrijving van de 
geslaagde mens die de zinnen streelt en instinctief het juiste kiest, is een 
beschrijving van Nietzsches attitude. 
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Er errath Heilmittel gegen Schiidigungen, er nutzt schlimme Zufalle zu seinem Vortheil 

aus, was ihn nicht umbringt, macht ihn starker. Er sammelt instinktiv aus Allem, was er 

sieht, hort, erlebt, seine Summe: er ist ein auswahlendes Princip, er lasst Viel durchfallen. 

Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen oder Landschaften ver-

kehrt: er ehrt, indem er wahlt, indem er zulasst, indem er vertraut. (...) Er glaubt weder 

an "Ungluck", noch an "Schuld": er wird fertig, mit sich, mit Anderen, er weiss zu ver

gessen, - er ist stark genug, das ihm alles zum Besten gereichen muss. -

De omschrijving van de goed gelukte mens herinnert aan het ideale 
lichaam in Vom Nutzen dat instinctief weet wanneer te vergeten, wanneer 
historisch te handelen. De geslaagde mens is een (getuige het instinctief), 
fysiek selectieprincipe dat zichzelf als criterium neemt. Hij accepteert noch 
'toeval' noch 'schuld' en weet ook dat wat hem bijna noodlottig wordt, te 
interpreteren als meerwaarde van zijn bestaan. Voor wie het ontgaat dat 
hier de eigen attitude werd beschreven, meldt Nietzsche ook expliciet dat 
hij de eigen strategie beschrijft: 'wohlan, ich bin das Gegenstück eines deca
dent: denn ich beschrieb eben mich.' 

Nietzsche presenteert zich in Ecce Homo als de goed gelukte mens die 
sterk genoeg is zich zijn leven op een perfecte manier te vertellen. Hij is 
het selectieprincipe, wat getuigt van een bewuste en gewilde opstelling, dat 
'instinctief', dus tegelijkertijd uit fysieke noodzaak, kiest voor dat wat zijn 
leven dient. Zowel het feit dat er bewust gekozen wordt als de wens de 
eigen ontwikkeling als fysieke noodzaak te zien, wordt expliciet gemaakt. 

De vermenging van tegenwoordige (vertel)tijd met verleden (beleefde) tijd 
en andersom is typisch voor de vertelsituatie in Ecce Homo. Het is duide
lijk dat het perspectief van het belevend ik identiek is (of tenminste dat 
Nietzsche dit zo voorstelt), aan die van het vertellend ik en dat dit bewust 
zo geconstrueerd wordt. De ik-verteller in Ecce Homo is wat Cohn een 
'consonante verteller' noemt (f978). Vanuit zijn huidige perspectief stemt 
Nietzsche zijn vroegere beleving af op zijn heden. In deze zin is er dus 
sprake van externe focalisatie. Maar tegelijkertijd wordt deze focalisatie 
gedelegeerd naar een vroeger, belevend zelf. Nietzsche zegt expliciet dat 
hij 'instinctief' handelde. De beleefde werkelijkheid wordt dus weliswaar 
achteraf bevestigd, maar tegelijkertijd claimt Nietzsche de constructie als 
ingegeven door een beleefde of instinctieve ('Instinktgewissheit') werke
lijkheid. De vertelde identiteit is niet alleen gevolg maar ook oorzaak. De 
visie achteraf valt samen met een gevoelde werkelijkheid. Zo construeert 
Nietzsche het ideaal (uit Vom Nutzen) van een binnen dat rijmt met het buiten. 
Hij incorporeert zijn 'alsof met terugwerkende kracht als fysieke realiteit. 
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De vertelhouding in Ecce Homo doet recht aan de 'narratieve conditie' van 
het fysieke bestaan (zie hoofdstuk twee). De fictie van het lichaam, de 
schijn waarin het zich ervaart als een worden in niimte en tijd, wordt retro
spectief werkelijkheid. Nietzsches ik-verhaal staat niet los van de ervaren 
werkelijkheid. Niet enkel het perspectief achteraf, maar ook de continuïteit 
tussen de latere visie en de beleefde ontwikkeling wordt benadrukt. 
Nietzsche stelt zijn jetzt' voor als gevolg van een instinctieve kracht, een 
innerlijke gedrevenheid. Het geconstrueerde ik wordt dus gepresenteerd 
als uitkomst van een beleefde werkelijkheid. Deze 'stijl' beschrijft Nietzsche 
zelf als de gezonde houding van iemand die weet dat hij zichzelf zijn ver
haal vertelt. Maar desondanks handelt alsof, dat wil zeggen zijn ervaring 
van zichzelf als sturend principe recht doet. Het gezonde lichaam, het 
lichaam van de geslaagde mens, bevecht zich de kracht om de beleefde 
werkelijkheid (achteraf) tot een geïntegreerd geheel te maken. Het zichzelf 
vertellen is volgens Nietzsche de medicijn die deze opzet dient. 

De constructie van het zelf als medicijn 

Dat Nietzsche niet altijd even alert was op zijn welbevinden, deelt hij mee 
in zijn beschouwingen over voeding, woonplaats en klimaat. De opvattingen 
over dergelijke aardse zaken noemt hij zijn persoonlijke moraal. In tegen
stelling tot de christelijke mens die over zonde en schuld nadenkt, en zijn 
lichaam op deze manier verziekt, vertelt Nietzsche over het creëren van 
gunstige omstandigheden voor zijn lichaam. Onwetendheid over het 
belang van de juiste condities voor het lichaam, beschrijft hij als een fatale 
fout: 

die Unwissenheit in physiologicis - der verfluchte "Idealismus" - ist das eigentliche 

Verhangniss in meinem Leben, das Überflussige und Dumme darin, Etwas, aus dem nichts 

Gutes gewachsen, für das es keine Ausgleichung. keine Gegenrechnung giebt. Aus den 

Folgen dieses "Idealismus" erklare ich mir alle Fehlgnffe, alle grossen Instinkt-Abirrungen 

und "Bescheidenheiten" abseits der Aufgalx: meines Lebens (...) CWarum ich so klug bin' 2). 

'Idealisme' staat in Nietzsches vocabulaire voor het negeren van de eigen 
persoonlijkheid, voor het ontkennen van het zelf ofwel het beroep op idealen 
die (zoals destijds de keus voor Wagner) eigenlijk niet stroken met de eigen 
ervaringswerkelijkheid.'' Deze ontkenning voert hij hier op als verklaring 
voor de eigen dwalingen. Zo beschrijft hij het bestaan als filoloog in Basel 
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als zo'n dwaling; als het niet luisteren naar het lichaam; als het ontbreken 
van een zelf. 

In meiner Raster Zeit war meine ganze geistige Diat, die Tageseintheilung eingerechnet, 

ein vollkommen sinnloser Missbrauch ausserordentlicher Krafte, ohne ein Nadidenken 

selbst über Verbrauch und Ersatz. Es fehlte jede feinere Selbstigkeit, jede Obhut eines 

gebieterischen Instinkts, es war ein Sich-gleich-setzen mit Irgendwem, eine 

"Selbstlosigkeit", ein Vergessen seiner Distanz, - Etwas, dass ich mir nie verzeihe. 

Het fijnere zelf dat Nietzsche zich in zijn heden toedicht ontbrak volgens 
hem in de Baseier periode. Destijds verkwistte hij zijn krachten zonder acht 
te slaan op wat dit voor zijn lijf betekende. Het toezicht van een gebie
dende stem, de stem die Nietzsches unieke personages normaliter tot zich
zelf temgbrengt, ontbrak. De Baseier periode is de fase van zelfloosheid, 
de ziekte die, zoals ook in de verhalen over andere lijdende denkers, tot 
bezinning dwingt. 

Als ich fast am Ende war, dadurch dass ich fast am Ende war, wurde ich nachdenklidi 

über diese Grund-Unvernunft meines Lebens - den "Idealismus". Die Krankheit brachte 

midi erst zur Vernunft - (ib.). 

Ook in EcceHomo stelt Nietzsche, zoals geïllustreerd, het lijden voor als de 
noodzakelijke voorwaarde voor de herontdekking van het zelf. De 
erkenning van de nood van het lichaam is, net zoals in de verhalen over 
uitzonderlijke denkers, de conditie die zelfbevestiging mogelijk maakt. In 
Ecce Homo herhaalt Nietzsche, in de ik-vorm, het verhaal over de nood
zaak van zelfbeleving en zelfverwerkelijking; het verhaal over de erkenning 
van de nood van het lichaam die leidt naar de bevestiging van de eigen 
verschijning. Net als in eerdere teksten voen hij de Wagner-ervaring op als 
exemplarisch voor de breuk met het idealisme. 

In Ecce Homo wordt veel in de tegenwoordige tijd veneld. Nietzsche 
besteedt, in vergelijking met traditionele biografieën, veel meer aandacht 
aan dat wat hij nu is, dan wat hij was. Maar voorzover hij het verleden aan
haalt, stelt hij het voor als voortkomend uit dezelfde natuur die hij in de 
tegenwoordige tijd schetst. De Wagner-episode is hier een mooi voorbeel 
van. Na een flink stuk tegenwoordige tijd, dus beleving van vertellend ik, 
vinden we weer de vermenging van tegenwoordige tijd met verleden tijd. 
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So wie ich bin, in meinen tiefsten Instinkten Allem, was deutsch ist, fremd, so dass schon 

die Nahe eines Deutschen meine Verdauung verzögert, war die erste Berührung mit 

Wagner audi das erste Aufathmen in meinem Leben: ich empfand, ich verehrte ihn als 

Ausland, als Gegensatz, als leibhaften Protest gegen alle "deutsche Tugenden"- (Warum 

ich so kkig bin' 5). 

Nietzsche verklaart zijn passie voor Wagner. Hij zag Wagner als 'de grote 
ander'. Hij bewonderde in hem dat wat hij nu zelf is en, zoals hij verderop 
stelt, eigenlijk toen al was. Wagner was het contrasttype voor het Duitse 
idealisme en het losmaken van het idealisme bracht hem bij Wagner. In 
deze zin, zo vertelt Nietzsche, is Wagner een weldoener: 'und so wie ich 
bin, stark genug, um mir auch das Fragwürdigste und Gefahrlichste noch 
zum Vortheil zu wenden und damit starker zu werden, nenne ich Wagner 
den grossen Wohltater meines Lebens' (ib.:6). Hier laat Nietzsche zich 
opnieuw kennen als de geslaagde mens, als het selectieprincipe dat zich 
ook het gevaarlijkste weet toe te dichten als noodzakelijk goed. Nietzsche 
voelt, of wil dit althans zo doen lijken, zich sterk genoeg om ook zijn dwa
lingen in te zetten ter versterking van het persoonlijke verhaal. Voordat hij 
verder vertelt over Wagner, doet hij zijn vertelprincipe nog eens uit de doe
ken. 

Ecce Homo is geen traditioneel biografisch verhaal maar een spiegel van 
Nietzsches filosofische grondhouding. Dat maakt de tekst telkens zichtbaar. 
De zelfbeschrijving 'so wie ich bin...' spiegelt de strategie van Nietzsche als 
ik-verteller. Waar hij de keus van voeding, oord en klimaat als voort
komend uit zijn 'Instinkt der Selbsterhaltung' bespreekt, maakt hij de lezer 
opnieuw bewust van het feit dat hij zijn verhaal weliswaar bewust 
construeert, maar dat hij zijn principe ook heeft 'geleefd': 

Vieles nicht sehn. nicht horen, nicht an sich herankommen lassen - erste Klugheit. erster 

Beweis dafür, dass man kein Zufall, sondern eine Necessitat ist. Das gangbare Won Kir 

diesen Selbstvertheidigungs- Instinkt ist Geschmack. Sein Imperativ befiehlt nicht nur Nein 

zu sagen, wo das "Ja" eine "Selbstlosigkeit" sein würde, sondern auch so wenig als mög-

lich Nein zu sagen (Warum ich so klug bin' 8). 

Van belang is niet de opsomming van zijn afweersysteem die Nietzsche 
hierna geeft, maar het feit dat hij eraan hecht zich als 'Necessitat' te ervaren. 
Is men enkel toeval, zo redeneert hij, dan kan alles zich aan iemand hech
ten en heeft men niet de kracht keuzen te maken. Wie zich als noodzaak 
ervaart gaat selectief te werk, distantieert zich van het willekeurige en 
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getuigt van zijn eigen smaak. De metafoor 'smaak' voor het affirmatieve 
zelfverdedigingsinstinct, voor de innerlijke imperatief die de zelfloosheid 
afwijst, verwijst naar de kunstdrift ofwel de ijdele hang van het lichaam 
die Nietzsche ook in Die fróhliche Wissenschaft als kwestie van persoon
lijke stijl beschrijft. Het zich venellen alsof men een noodzaak is, alsof het 
persoonlijke verhaal correspondeert met een gevoelde werkelijkheid, is in 
deze zin een vorm van stilering van het uiterlijk, dat de 'smaak' ofwel het 
ervaren innerlijk (van Nietzsche als verteller) recht doet. De 'modernist and 
postmodernist dissolving figures' die volgens Shapiro in beeld komen als 
men wordt wat men is (1989:154), getuigen in deze optiek eerder van 
gebrek aan goede smaak. Zelfontkenning getuigt in Nietzsches optiek van 
de 'stijlloosheid' die hij als ik-verteller tracht te vermijden. 

Waar Nietzsche stelt dat het eigenlijke antwoord op de vraag hoe men 
wordt wat men is, onontkoombaar is geworden, beschrijft hij het worden 
wat men is als vorm van kunst. 'Und damit berühre ich das Meisterstück in 
der Kunst der Selbsterhaltung - der Selbstsucbt...' zo stelt hij (ib.:9). Deze 
formulering herinnert aan zijn pleidooi voor het sterke subject in Vom 
Nutzen. Ook in Ecce Homo is het lichaam de voorwaarde voor de kunst 
van het zelfbehoud. Want Nietzsche stelt dat men om te worden wat men 
is, niet moet weten wat men is: om 'het instinct' niet te vroeg te laten spreken, 
moet men opgaan in zijn eigen beleving. Dit niet-weten herinnert aan het 
onhistorische beleven in Vom Nutzen, waar Nietzsche net als hier stelt dat 
de persoonlijke ervaring voorwaarde is voor de 'ontbinding' van de eigen 
imperatief ofwel het eigen ideaal. 

Man muss die ganze Oberflache des Bewusstseins - Bewusstsein ist eine Oberflache - rein 

erhalten von irgend einem der grossen Imperative. Vbrsicht selbst vor jedem grossen 

Worte. jeder grossen Attitude! Lauter Gefahren dass der Instinkt zu früh "sich versteht" -

Inzwischen wachst und wachst die organisirende, die zur Herrschaft berufne "Idee" in der 

Tiefe, - sie beginnt zu befehlen, sie leitet langsam aus Nebenwegen und Abwegen zuriick, 

sie bereitet einzelne Qualitaten und Tüchtigkeiten vor, die einmal als Mittel zum Ganzen 

sich unentbelirlich erweisen werden, - sie bildet der Reihe nach alle dienenden Vermogen 

aus, bevor sie irgend Etvvas von der dominirenden Aufgabe, von "Ziel", "Zweck", "Sinn" 

verlauten lasst. - (Warum ich so klug bin' 9) 

Nietzsche beschrijft hier het instinct als een wachtend iets dat de bood
schap van een zich verinnerlijkende ('wachst in der Tiefe') idee moet leren 
verstaan. Het beeld van de idee dat langzaam aan gestalte krijgt en zich een 
weg naar beneden baant, verbeeldt Nietzsches zwangerschapsdenken, zijn 
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visie (uit o.a. Vom Nutzen) op het denken als een proces van innerlijke 
groei dat een passend uiterlijk zoekt. 'Die zur Herrschaft berufhe "Idee"' 
werkt in de diepte, wordt verwacht door het instinct, en voert op een gegeven 
moment, terug naar de eigen constitutie als onontkoombaar gegeven.1" De 
eigen opdracht nestelt zich tijdens de fase van zelf-bezinning, de stilte die 
noodzakelijkerwijs volgt op de crisis van het niet (meer) weten. Wanneer 
innerlijk en uiterlijk elkaar treffen op het moment dat men 'zich' verstaat, 
wordt de opdracht geboren. 

De fysieke toe-eigening van het verleden, het niet enkel dragen en ver
dragen maar zelfs liefhebben van dat wat zich als noodzakelijk voordoet, 
is de formule voor grootheid die Nietzsche als ik-verteller in Ecce Homo 
leert: 

Meine Formel für die Grosse am Menschen ist amor fati: dass man Nichts anders haben 

will, vorwarts nicht, rückwarts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Nothwendige nicht bloss 

ertragen, noch weniger verhehlen - aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem 

Nothwendigen - sondern es liehen ...(ib.). 

Wie zich zijn leven vertelt alsof hij het zo gewild heeft, wie zijn lot niet 
enkel aanvaardt maar ook lichamelijk legitimeert, wie het een plaats geeft 
in zijn emotieve organisatie, maakt de eigen geleefde schijn waar. Dit is de 
vorm van 'grootheid' die Nietzsche zegt te bewonderen. Hij stelt dat, en 
hier geeft hij de eeuwige wederkeer de invulling die Nehamas verwoordt, 
de grote mens zijn leven nog eens zou willen als hem dat werd voorge
steld." Dat Nietzsche zelf deze vorm van grootheid nastreeft blijkt waar hij 
als lezer van zijn eigen teksten het Wagner-verhaal voortzet. 

Nietzsche als zelf-lezer 

Waar hij terugkijkt op Die Geburt der Tragódie stelt Nietzsche dat een 
psycholoog kan raden dat wat hij als jongeling bij Wagner gehoord had, 
niets met Wagner te maken had; 'dass wenn ich die Dionysische Musik 
beschrieb, ich das beschrieb, was ich gehort hatte, - dass ich instinktiv Alles 
in den neuen Geist übersetzen und transfiguriren musste, den ich in mir 
tnig' {Ecce Homo GdT 4). Volgens Nietzsche vertelt zijn eerste tekst in principe 
over hem zelf.u Hij zelf is de psycholoog die zijn waarneming bevestigt. Als 
bewijs dat hij via Wagner zichzelf beschreef, verwijst hij naar de tekst 
'Wagner in Bayreuth'. 
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An allen psychologisch entscheidenden Stellen 1st nur von mir die Rede, - man darf rück

sichtslos meinen Namen oder das Won "Zarathustra" hinstellen, wo der Text das Won 

Wagner giebt ('Warum ich so gute Bücher schreibe' 4). 

Van belang is niet in hoeverre deze beweringen waar zijn maar het feit dat 
Nietzsche zijn heden als noodzakelijk gevolg van het verleden interpreteert; 
dat hij stelt dat 'Wagner in Bayreuth' de latere ontwikkeling voorspelt. 
Waarbij het feit dat hij hier bevestigt dat het vertellen over de (grote) ander, 
in feite een omweg is naar het ik-verhaal, opmerkelijk is. Ook zo getuigt 
Nietzsche van de verinnerlijking van de eigen constructie. Het verhaal over 
de ander is in feite een ik-verhaal. Aldus Nietzsche in zijn terugblik. In zijn 
vroegere gedachten over Wagner herkent hij de latere concepten zoals 'de 
grote middag' van Zarathustra. In Wagner zegt hij zichzelf te herkennen. 

Selbst psychologisch sind alle entscheidende Züge meiner eignen Natur in die Wagners 

eingetragen - das Nebeneinander der lichtesten und verhangnissvollsten Krafte, der Wille 

zur Macht, wie ihn nie ein Mensch besessen hat, die rücksichtslose Tapferkeit im 

Geistigen, die unbegrenzte Kraft zu lernen, ohne dass der Wille zur That damit erdrückt 

würde. Es ist Alles an dieser Schrift vorherverkündend (...) (ib.:4). 

Als herlezer, of beter zelf-lezer, van zijn teksten, 'hoort' Nietzsche met 
terugwerkende kracht zijn eigen geluiden. Via de zelf-beschrijving die hij 
hier neerzet, laat hij zich kennen als wil-tot-macht die ondanks zijn wil tot 
weten nooit het handelen heeft opgegeven. Met tenigwerkende kracht 
noemt hij deze wil een vooruitwijzing naar het latere werk. 

Dies ist die fremdartigste "Objektivitat", die es gelx:n kann: die absolute Gewissheit darüber 

was ich bin, projicirte sich auf irgend eine zufallige Realiteit, - die Wahrheit über mich rede-

te aus einer schauervollen Tiefe (ib). 

In Morgenröthe zegt Nietzsche dat het via een ander naar jezelf kijken een 
goede medicijn is en je in staat stelt 'objectiever' te oordelen (M 137). Deze 
kunstgreep heeft hij, althans zo stelt hij het voor, toegepast. Zijn innerlijke 
waarheid zocht zich een weg via het schrijven over de grote ander. De 
ander heeft hij inmiddels afgezworen, maar de contouren van zijn beschrij
ving, van zijn grootheid, blijven van toepassing. 

Ook als lezer kan Nietzsche moeilijk een deconstructieve houding worden 
toegeschreven. Hij leest zijn tekst als document voor de eigen (terug)weg, 
als voorspel op de expliciete verwoording van het eigen ik ofwel de eigen 
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taak. Zijn innerlijke gedrevenheid dmkte zich uit in de derde persoon. Nu 
hij deze gedrevenheid herkent als zekerheid daarover wat hij is, als zijn 
eigen verhaal, vertelt hij als het ik dat hij, via het venellen over de ander, 
is geworden. Na een lange uitweiding over 'Die Unzeitgemassen' bevestigt 
Nietzsche nog eens dat het perspectief van nu dit inzicht oplevert. Maar 
opnieuw hamert hij op het feit dat dit nu strookt met de beleving toen. 

Jetzt, wo ich aus einiger Feme auf jene Zustande zurückblicke, deren Zeugnisse diese 

Schriften sind, möchte ich nicht verleugnen, das sie im Grunde bloss von mir reden. Die 

Schrift "Wagner in Bayreuth" ist eine Vision meiner Zukunft; dagegen ist in "Schopenhauer 

als Erzieher" meine innerste Geschichte, mein Werden eingeschrieben (Ecce Homo 'Die 

Unzeitgemasse' 3). 

Volgens Nietzsche spiegelen zijn vroegere teksten in feite zijn persoonlijke 
ontwikkeling. Hij ziet nu, of doet in ieder geval alsof, dat ze getuigen van 
zijn persoonlijke toestand. Er is geen sprake van de fragmentatie tussen 
toen en nu of het beleven en vertellen die Shapiro benadrukt, maar van 
een (h)erkenning van de eigen persoonlijkheid in de verhalen over de 
ander. De derdepersoonsverhalen zijn volgens Nietzsche impliciete ik-ver-
halen. Deze visie bekrachtigt hij met een pathetische reflectie. 

Was ich heute bin, wo ich heute bin - in einer Höhe, wo ich nicht melir mit Worten, son-

dern mit Blitzen rede -, oh wie fern davon war ich damals noch! - Aber ich sail das Land, 

- ich betrog mich nicht einen Augenblick über Weg, Meer. Gefahr - nnd Erfolg! (ib.) 

In tegenstelling tot postmoderne karakters die niet in staat zijn hun leven 
als zinvolle ontwikkeling te ervaren en weer te geven, constateert Nietzsche 
in Ecce Homo dat zijn latere streven vanaf het begin zichtbaar is. Dat wat 
hij geworden is, was vanaf het begin gegeven. Hoewel hij er op een andere 
manier uitdmkking aan gaf, via het vertellen over de ander, is het hetzelfde 
visioen dat hem zowel vroeger als nu leidde. Zelfs het bestaan als weten
schapper, dat Nietzsche eerder een dwaling ingegeven door het idealisme 
noemde, was noodzakelijk om te kunnen worden wat hij was. 'Es ist meine 
Klugheit, Vieles und vielerorts gewesen zu sein, um Eins werden zu können, 
urn zu Einem kommen zu können. Ich müsstee'me Zeit lang auch Gelehrter 
sein -' (ib.). 

Volgens Shapiro stelt elke extreme nadnik op de eigenheid van het denken 
de notie van het individuele zelf ter discussie (1989:85). '3 Dit is uiteraard het 
geval in Nietzsches Ecce Homo. Hij maakt met zijn ironische opmerkingen, 
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bijvoorbeeld over zijn afkomst, maar al te duidelijk dat hij enkel door uit
sluitingen zijn ideale verhaal waar kan maken.14 Maar dat neemt niet weg 
dat de manier waarop hij zijn ik op de wereld zet, eerder constructief dan 
deconstructief is. De vermenging van tegenwoordige met verleden tijd is 
typisch voor de vertelsituatie in Ecce Homo. Het is duidelijk dat het per
spectief van het belevend ik identiek is met die van het vertellend ik. 
Nietzsche laat er geen twijfel over bestaan dat hij dit bewust zo construe-
rt. Maar tegelijkertijd appelleert hij telkens aan een fundamentele drift die 
zijn ontwikkeling heeft gevoed. Om zijn bestaan de zin te geven die hij ver
langt, beroept hij zich op zijn instinct, op zijn lichamelijke zijn. Opnieuw 
getuigt Nietzsche van de verinnerlijking van het eigen alsof. Hij vertelt alsof 
hij zelf zijn eigen waarheid is en belichaamt zo - uiteindelijk - het gekozen 
perspectief. Hij neemt met temgwerkende kracht fysieke verantwoordelijk
heid voor zijn handelen. Waar hij Menscbliches, Allzumenschliches herleest, 
vertelt Nietzsche opnieuw over de voor hem zo wezenlijke Wagner-crisis. 

De tekst als persoonlijk monument 

Menscbliches, Allzumenschliches zegt Nietzsche te herkennen als 'Denkmal 
einer Krisis' {Ecce Homo 'Menschliches, Allzumenschliches'1) en als 
'Denkmal einer rigorösen Selbstzucht' (ib.:5). Het verband tussen de crisis 
en het zelfbehoud dat hij zo legt, illustreert de functie die het schrijven volgens 
hem heeft in het streven naar zelfbehoud. Het persoonlijke (lijden) is voor 
hem, zoals in het Intermezzo verwoord wordt, onlosmakelijk verbonden 
met het schrijven. Waar Nietzsche vertelt over Menschliches, 
Allzumenschliches, stelt hij de breuk met Wagner voor als het crisisgegeven 
dat leidde naar het schrijven. 

Die Anfange dieses Buchs gehören mitten in die Wochen der ersten Bayreuther Festspiele 

hinein; eine tiefe Fremdheit gegen Alles, was mich dort umgab, ist eine seiner 

Voraussetzungen. Wer einen Begriff davon hat, was für Visionen mir schon damals über 

den Weg gelaufen waren, kann errathen, wie mir zu Muthe war, als ich eines Tags in 

Bayreuth aufwachte. Ganz als ob ich traumte... Wo war ich doch? (Ecce Homo 

'Menschliches, Allzumenschliches' 2). 

In de tegenwoordige tijd vertelt Nietzsche waar en onder welke condities 
hij het werk aan Menschliches, Allzumenschliches begon. De ervaring van 
vervreemding van de hem omringende werkelijkheid en het (toen reeds) 
voorzien van een andere werkelijkheid, stelt hij als ontstaansconditie voor. 
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Via het 'schon' benadrukt hij dat het huidige streven 'damals' al leefde. Om 
daarna in dezelfde adem zijn gemoed van destijds te beschrijven. In de 
verleden tijd zegt Nietzsche 'alsof ik droomde', waarna de grens tussen 
verleden en heden, tussen beleven en vertellen, wordt opgeheven. Het 'Wo 
war ich doch' is logischerwijs een uitspraak van de belevende ik, dus 
personagetekst. Maar aangezien de formele attributie 'zo vroeg ik mij af' 
ontbreekt, moet de vraag, net als het voorgaande, als afkomstig van 
Nietzsche begrepen worden. Dit gebruik van de erlebte Rede signaleert zijn 
betrokkenheid. De distantie tussen toen en nu wordt opgeheven. In wat 
volgt schetst Nietzsche de waarneming van destijds en dit bevestigt de 
voorgaande zin als focalisatie van het belevende ik: 'Ich erkannte Nichts 
wieder, ich erkannte kaum Wagner wieder - .' De vraag 'Was war 
geschehn? sluit de opsomming van het peinzende personage af. Het ant
woord 'Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt' lijkt weliswaar ook nog 
van hem afkomstig, als antwoord, maar is de verklaring die pas achteraf, 
door Nietzsche, wordt gegeven. Onder de noemer 'Wir Andern, die wir nur 
zu gut wissen, zu was für raffinirten Artisten (...) Wagners Kunst allein 
redet, waren ausser uns', mengt hij zich in het antwoord. Alleen zijn weten 
is dat van het nu, is dat wat in de tegenwoordige tijd kan worden weerge
geven. Maar het 'wir waren ausser uns', impliceert de beleving van toen. 
In dezelfde zin waar de beleving wordt weergegeven in de verleden tijd, 
appelleert Nietzsche aan zichzelf als een van degenen die 'nur zu gut wissen'. 
Hij vertelt en beleeft vanuit één adem ofwel één vertellend lichaam. 
In wat volgt geeft hij, in de verleden tijd, opnieuw uitdmkking aan zijn 
ontsteltenis van destijds. Op een manier alsof hij (opnieuw) beleeft wat 
hij vertelt. 'Der arme Wagner! Wohin war er gerathen! -' (Ecce Homo 
'Menschliches, Allzumenschliches' 2). Nietzsche lijkt zijn vervreemding van 
destijds opnieuw te beleven. Alsof het zijn innerlijke gedachten van destijds 
waren wordt de vraag wat er toch met Wagner gebeurd is, weergegeven. Maar 
alsof het zuivere vertellerstekst is wordt er achteraan gezegd: 'Ware er doch 
wenigstens unter die Saue gefahren! Aber unter Deutsche!... (...)' Waarna 
Nietzsche zichzelf tot de orde roept. En weer naar de verleden tijd schakelt. 

Genug, ich reiste mitten drin für ein paar Wochen ab, sehr plötzlich, trotzdem dass eine 

charmante Pariserin mich zu trosten suchte; ich entschuldigte mich bei Wagner bloss mit 

einem fatalistischen Telegramm. In einem tief in Waldern verborgnen Ort des 

Böhmerswalds, Klingenbrunn, trug ich meine Melancholie und Deutschen-Verachtung wie 

eine Krankheit mit mir heaim - und schrieb von Zeit zu Zeit (...) einen Satz in mein 

Taschenbuch. lauter harte Psychologies, die sich vielleicht in Menschliches, 

Allzumenschliches' noch wiederf'inden lassen (ib.). 
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Nietzsche fluit (door het 'genug' dat we kennen uit Zur Genealogie der 
Moral) zijn opspelende emoties temg. Hij vertelt dat hij zich terugtrok, dat 
hij de eenzaamheid verkoos boven Bayreuth en vergelijkt het dragen van 
zijn gevoelens met het dragen van een ziekte. Nietzsche vertelt over het ik 
zoals hij in eerdere verhalen over uitzonderlijke denkers vertelt. Hij trekt 
zich, net als de eenzame personages in eerdere verhalen, temg. Ook zijn 
eenzaamheid, ook zijn ziekte van het zich losmaken, leidt naar het ver
woorden van een eigen perspectief. De ziekte, die hij ook hier beschrijft 
als een vorm van zelf-verlies, leidt naar het schrijven van de teksten waarin 
Nietzsche zich nu - retrospectief - zegt te herkennen. 

Was sich damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit Wagner, ich empfand 

eine Gesammt-Abirrung meines Instinkts, von der der einzelne Fehlgriff, heisse er nun 

Wagner oder Basler Professur, bloss ein Zeichen war. Eine Ungeduld mit mir überfiel 

mich; ich sail ein das es die höchste Zeit war mich auf mich zurückzubesinnen. Mit Einem 

Male war mir auf eine schreckliche weise klar, wie viel Zeit bereits verschwendet sei, -

wie nutzlos. wie willküriich sich meine ganze Philologen-Existenz an meiner Aufgabe aus-

nehme (ib.: 3). 

Volgens Nietzsche is niet de breuk met Wagner maar de beleving van zich
zelf verwijderd te zijn geraakt het wezenlijke wat hem kwelt. Zijn beleving 
destijds - 'ich empfand' - is identiek aan Nietzsches constatering achteraf 
wat er 'damals' gebeurde. De ziekte waaraan hij lijdt, is het verlies van zijn 
eigenheid. Nietzsche beroept zich op de beleving van zijn innerlijk en 
verklaart zijn toestand als gevolg van zijn persoonlijke dwaling. Via de uit 
verhalen over andere uitzonderlijke denkers bekende formule 'mit Einem 
Male' vertelt hij over de herontdekking van zijn eigen realiteit. Hij schrijft 
zich de voor een (grote) denker noodzakelijke ontwikkeling toe. 

Nietzsche constateert, net als in het verhaal over de ascetische priester in 
Zur Genealogie der Moral, dat het zelf-verlies zijn gevolgen heeft voor de 
gezondheid. 'Ich sah mit Erbarmen mich ganz mager, ganz abgehungert: 
die Realiteiten fehlten geradezu innerhalb meines Wissens und die 
"Idealitaten" taugten den Teufel was! - ' (ib.) Het geloof in de ander, in 
Wagner, wordt voorgesteld als een vorm van zelf-verlies, een verlies van de 
eigen fysieke realiteit of gezondheid. Net als het ascetisch ideaal leidt deze 
overgave aan de ander tot verwaarlozing van het eigen lichaam. Het 
idealisme verteert het lichaam en dit leidt tot het gevoel van zelfloosheid, 
het lijden, dat dwingt tot zelfbezinning. 
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Zoals in de verhalen over uitzonderlijke denkers vertelt Nietzsche hier dat 
zijn lichaam hem dwong de zelfloosheid te bestrijden. 

Damals entschied sich mein Instinkt unerbitterlicli gegen ein noch langeres Nachgelien, 

Mitgehn, Mich-selbst-verwechseln. Jede Art Leben, die ungünstigen Bedingungen, Krankheil, 

Armut - Alles schien mir jener unwürdigen "Selbstlosigkeit" vorziehenswert (...) (ib.:4) 

Het lichaam verzet zich tegen de zelfloosheid. Alsof het een godsgeschenk 
is vertelt Nietzsche dat zijn ziekte hem de mogelijkheid bood zich los te 
maken van het onwaarachtige bestaan en het verleden te vergeten. Hij inte
greert de ziekte, zoals in het eerste deel van Ecce Homo, als noodzakelijke 
en welkome schakel in het verhaal. Hij vertelt dat zijn ziekte de gelegen
heid en noodzaak bood zich terug te trekken; zich, zoals zij die de woestijn 
opzoeken, af te sluiten. Deze crisis beschouwt Nietzsche als de grootste 
weldaad die hij zich ooit toestond. 

Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleichsam still geworden unter einem besten

digen Hören-Müssen auf andre Selbste <- und das heisst ja lesen!) erwachte langsam, 

schüchtern, zweifelhaft, - aber endlich redete es wieder, (ib.: 4). 

Nietzsche vertelt dat hij in de stilte zijn eigen stem terugvond. Door zich los 
te maken van oude idealen, door niet langer te luisteren naar andere per
soonlijkheden, ervaart hij langzaam weer zijn eigen innerlijke stem. Zo leidt 
in Ecce Homo, net als in de crisisverhalen, het breken met de gevestigde 
orde naar de terugkeer van 'eigenheid'. In plaats van naar anderen, luistert 
Nietzsche weer naar wat in hem spreekt. Zijn teksten zijn volgens hem het 
gevolg van deze temgkeer naar het eigen lichaam. Zij spiegelen het geluk 
dat de hervonden eigenheid bewerkstelligt. 

Nie babe it'll so viel Glück an mir gehabt, als in den kninksten und sclimerzhaftesten 

Zeiten meines Lebens: man hat nur die "Morgenröthe" oder etwa dem "Wanderer und seinen 

Schatten" sich anzusehn, um zu begreifen, was diese "Rückkehr zu mir" war: eine höchste 

Art von Genesung selbst!... Die andre folgte bloss daraus. 

Zowel het verlies van zichzelf als de lichamelijke ongesteldheid noemt 
Nietzsche in Ecce Homo 'ziekte'. Het temgvinden van het zelf voert hij op 
als de grote genezing die ook het lichaam tot rust brengt. De terugkeer naar 
het zelf bevordert de lichamelijke conditie. Deze conditie herkent men 
volgens Nietzsche in zijn teksten. Wie ze 'aankijkt' (een formulering die 
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herinnert aan Nietzsches verlangen dat de lezer zijn werk persoonlijk 
neemt), weet volgens hem dat bijvoorbeeld Morgenröthe zijn stemming 
spiegelt." Maar in plaats van herinneringen krijgt de lezer een verhandeling 
over de persoonlijke opdracht voorgeschoteld. De beschrijving van de 
opdracht herkennen we als de inzet van Nietzsche. 

Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzuberei-

ten, einen grossen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der 

Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des warum? des wozu? 

zum ersten Male als Ganzes stellt -, diese Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der 

Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem recliten Wege ist (...) . 

De bezinning die Nietzsche zegt te willen bewerkstelligen is de bezinning 
die Zarathustra de mensheid wil leren. Het perfecte moment van 
Zarathustra, de voormiddag die ook de eenzame vertwijfelde denker in 
Morgenröthe wachtte, integreert hij hier in het ik-verhaal. In het perfecte 
verhaal dat het resultaat is van de positieve terugblik. Dat wat Zarathustra 
de mensheid wilde laten beseffen, is dat wat de ik-verteller Nietzsche hier 
zelf beseft. De vraag 'warum, wozu', de vraag die we herkennen als de 
vraag van de gekooide mens in Zur Genealogie der Moral, beantwoordt hij 
met het persoonlijke ideaal. Nietzsches onderneming vloeit noodzakelij
kerwijs voort uit het inzicht dat de mens niet 'van zelf op de rechte weg 
is. Het zichzelf vertellen, het innemen van een positie boven de alledaagse 
werkelijkheid, de reflectieve teaigblik, is noodzakelijk wanneer men erkent 
dat de zin van het leven niet van bovenaf gegeven is. Elke zelf-verteller is 
een uitzonderlijk denker die zich noodgedwongen losmaakt om zichzelf 
zin te geven. 

De ik-verteller als uitzonderlijk denker 

'Ich erzahle nunmehr die Geschichte des Zarathustra' (Ecce Homo 'Also 
sprach Zarathustra' 1). Na de mededeling dat het concept van de eeuwige 
wederkeer in augustus 1881 geboren werd, vertelt Nietzsche over de inspi
ratie waaruit Also sprach Zarathustra ontstond. De vermenging van verle
den en tegenwoordige tijd maakt duidelijk dat hij zijn vroegere ik ervaart, 
of in ieder geval wil dat dit zo gezien wordt, als één en dezelfde identiteit. 
Waar Nietzsche zijn ervaring van inspiratie benoemt als 'openbaring' - 'in 
dem Sinn, das plötzlich mit unsaglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas 
sichthar, hörbar wird' - herhaalt hij de geschiedenis van de uitzonderlijke 
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denker zoals hij die in zowel Morgenröthe als Zur Genealogie der Moral 
vertelt. Hij zet hier het thema van de onvrijwillige doorbraak van inzichten 
in. Waar een epileptische aanval Paulus zijn inzicht bood, is in het eigen 
geval het (romantischer) geweld van de inspiratie doorslaggevend: 'wie ein 
Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form, ohne 
Zögern, - ich habe nie eine Wahl gehabt', zo vertelt Nietzsche {Ecce Homo 
'Also sprach Zarathustra' 3). Hij beschrijft de inspiratie-ervaring in de tegen
woordige tijd, dus met de perceptie van nu, maar de verwantschap tussen 
vertellend en belevend ik wordt hierdoor enkel bevestigd. Wat destijds 
werd beleefd, wordt nu verwoord. En andersom. Want in Nietzsches 
beschrijving van de vroegere beleving herkennen we de amor fati-attitude 
van het huidige ik: 'eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und 
Duisterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, 
sondern als eine nothwendige Farbe innerhalb eines solchen 
Lichtüberflusses' (ib.). Of de inspiratie-ervaring op waarheid berust, of 
werkelijk beleefd is wat verteld wordt, blijft de vraag. Maar evident is dat 
Nietzsche het zo wil zien; dat hij de positie inneemt alsof dit werkelijk zo 
is. Zijn beschrijving van het psychologische fenomeen 'Zarathustra' spiegelt 
de eigen affirmatieve houding. Zarathustra bevestigt zelfs het pijnlijkste als 
'einen Grund hinzu, das ewige Ja zu allen Dingen Selbst zu sein...' (ib.: 6). 
In plaats van Wagner en Zarathustra is Nietzsche nu zijn eigen ideaaltype. 
In Ecce Homo belichaamt hij de attitude die Zarathustra leert. In zijn auto
biografie transformeert hij het 'zo was het' tot 'zo wilde ik het'. De houding 
die Nietzsche zich in Ecce Homo aanmeet, is de zelfbevrijding die 
Zarathustra in 'Von der Erlösung' leert. Wat hij eerder via Zarathustra 
verwoordde, is nu deel van het ik-verhaal. 

Ich wandie unter Menschen als unter Bruchstücken 

der Zukunft: jener Zukunft die ich schaue. 

Und das ist all mein Dichten und Trachten, dass ich 

in Eins dichte und zu.sammentrage, was Bruchstück ist 

und Rathsel und grauser Zufall. 

Und wie ertrüge ich es Mensch zu sein, wenn der 

Mensch nicht auch Dichter und Rathselrather und Erlöser 

des Zufalls ware? 

Die Vergangnen zu erlösen und alles "Es 

War'' umzuschafïen in ein 'So wollte ich es!" - das hiesse 

mir erst Erlösung (ib.:8). 
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Het zelfcitaat weerspiegelt het vertelprincipe van Ecce Homo. Als dichter, 
als kunstenaar, lost Nietzsche de raadsels van zijn eigen leven op om het 
toeval teniet te doen. Het ik-verhaal, het eigen perspectief, is, net als in Die 
Geburt der Tragödie en in feite alle andere teksten, het verlossende visioen 
dat zijn (gewilde) persoonlijkheid zichtbaar maakt. De terugblik geleid 
door de affirmatieve wil, bevestigt met terugwerkende kracht het verleden 
als gevoelde werkelijkheid. Dat is de verlossing die Nietzsche zich en de 
mensheid in het voomitzicht stelt. 

Zoals Zarathustra die de waarheid zelf wil zijn, belichaamt Nietzsche in 
Ecce Homo zijn eigen opstelling. Deze fysieke positie verbeeldt hij expliciet 
door tegen het einde van zijn tekst te stellen dat de 'Umwertung' 'in mir 
Fleisch und Genie geworden ist' {Ecce Homo 'Wanim ich ein Schicksal bin' 1). 
Nietzsche is de fysieke verschijning van zijn eigen opdracht geworden. Hij 
is een lichaam. Met dezelfde gevoelige neus als de woordvoerder in Zur 
Genealogie der Moralwant hij claimt dat hij de waarheid ontdekte, doordat 
hij de leugen als leugen 'roch..' {EcceHomo 'Warum ich ein Schicksal bin' 1). 

Mijn genie zit in mijn neus zegt Nietzsche (ib.). Hij benadrukt dat zijn 
fysieke waarneming hem tot de uitzonderlijke denker maakt die hij in Ecce 
Homo gestalte geeft. In tegenstelling tot de christelijke mens, of de post
moderne 'unheimliche' wezens van Shapiro, bezit Nietzsche als ik-verteller 
voldoende karakter om zijn lijf niet te schande te maken.1" Tegenover de 
'Entselbstungsmoral' van het ascetisch ideaal zet hij de beleefde werkelijk
heid van het esthetische lichaam. Dat zich in het ideale geval retrospectief 
bevestigt. 

Conclusie 

De erkenning van het ik als constructie, van het ik-verhaal als verdichting 
achteraf, leidt in Nietzsches geval niet tot de depersonalisatie die post
moderne critici aan Nietzsche toeschrijven. In Nietzsches optiek is de 
fragmentatie, het los zijn van de illusies van het lichaam, een noodzakelijke 
ziekte maar geen eindpunt. De ziekte is de ervaring die hij bestrijdt door 
zich als lichaam op te stellen dat handelt alsof het gezond is, dat wil zeggen 
alsof het handelen strookt met een innerlijke ervaring. In Ecce Homo 
constateert Nietzsche dat deze esthetische positie werkelijkheid is geworden. 
Hij vertelt alsof zijn handelen het perfecte verhaal oplevert. Hij incorporeert 
met terugwerkende kracht de eigen verschijning als fysieke beleving. 
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Kant en Schopenhauer verwijt Nietzsche in Morgetimthe het 'onpersoonlijke' 
van hun filosofie: 

ihre Gedanken machen nicht eine leidenschaftliche Seelen-Geschichte aus, es gieht da 

keinen Roman, keine Krisen, Katastrophen und Todesstunden zu errathen. ihr Denken ist 

nicht zugleich eine unwillkürliche Biographle einer Seele (M 481). 

Zelf hecht hij eraan duidelijk te stellen, of beter te vertellen, dat zijn filo
sofie is 'doorleefd'. Als ik-verteller in Ecce Homo toont hij zich als verteller
met-lijf, als iemand die beleeft wat hij vertelt, of althans, zich zo opstelt. De 
verwijzingen naar het lichaam, naar de zieke ofwel gezonde positie, herin
neren aan de gewilde gebondenheid van het denken aan het lichaam, aan 
de lijfelijke relatie van beleven en vertellen. 

In tegenstelling tot de traditionele biografie ontbreekt in Ecce Homo de 
distantie tussen een jonger en een ouder ik. De autobiografie is een genre 
dat in principe afhankelijk is van buitenliteraire factoren, maar Nietzsche 
draait de zaak om. Hij maakt de referentiële factoren afhankelijk van zijn 
perspectief. Ecce Homo is in deze zin geen herinneringsroman maar een 
zelf(be)schrijving in de letterlijke zin van het woord: alles wat verteld wordt 
is uitdrukking en symbool van een gewilde persoonlijkheid. Nietzsches 
levensverhaal is de getuigenis van iemand die zich zijn identiteit verwerft 
in zijn verhaal; van iemand die, door middel van een positieve terugblik, 
bevestigt wie hij is. Tegelijkertijd wordt het verhaal verankerd in het fysieke 
bestaan, in het belevende lichaam dat handelt alsof. Dat dit geen wille
keurige act is, leert de overeenkomst met de verhalen die Nietzsche 
verspreid over zijn oeuvre vertelt. 

Shapiro noemt de verteller in Ecce Homo onbetrouwbaar. Hij stelt 
Nietzsche, in plaats van als karakter, voor als een soort vertelmachine die 
oneindig veel variaties kan genereren binnen dezelfde tekststructuur 
(1989:152). Elke ik-verteller is echter onbetrouwbaar, elke autobiografie is 
in feite een product van de subjectieve kracht van de verteller.1" Juist daar
om, omdat de attitude van de biograaf doorslaggevend is, loont het om te 
constateren dat deze attitude in Nietzsches werk consistent is. Niet enkel in 
de ironische context van Ecce Homo maar vanaf het vroegste werk verde
digt Nietzsche de constructie van het zelf als fysieke noodzaak. Bovendien 
presenteert hij de verhalen die hij over het zelf vertelt, zowel in de eerste 
als in de derde persoon, op dezelfde wijze. Zowel in de verhalen over de 
unieke ander als in zijn ik-verhaal, is Nietzsche een verteller die over de 
noodzaak en onontkoombaarheid van het zelf vertelt alsof het de eigen 
verlossende verschijning betreft. In het volgende hoofdstuk laat ik zien dat 
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Nietzsche zich ook in de voorwoorden op Menschliches, Allzumensch-
liches, Die fröhliche Wissenschaft en Zur Genealogie der Moral laat kennen 
als een 'veneller-alsof'. 
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8 Het voorwoord: de terugblik als bevestiging 
van het alsof 

Einem feineren Auge und Mitgefühl wird es trotzdem nicht entgehn, 
was vielleicht den Reiz dieser Schriften ausmacht, - dass hier ein 
Leidender und Enthehrender redet, wie als oh er nicht ein Leidender 
und Enthehrender sei. Hier soil das Gleichgewicht, die Gelassenheit, 
die Dankharkeit gegen das Lehen aufrecht erhalten iverden, hier 
waltet ein strenger, stolzer, hestandig wacher, hestandig reizharer 
Wille, dersich die Aufgahe gestellt hat, das Lehen wider den Schmerz 
zu vertheidigen (...) fMenschliches, Allzumenschliches LI Vorrede 5). 

Ter vervolmaking van het beeld van Nietzsche als constructieve ik-verteller 
bespreek ik in dit hoofdstuk de voorwoorden van Menschliches, 
Allzumenschliches, Diefröhliche Wissenschaft an Zur Genealogie der Moral. 
In de voorwoorden is Nietzsche namelijk, net als in Ecce Homo, als ik-verteller 
aan het woord die achteraf reflecteert over zijn werk.1 Net als in Ecce Homo 
kijkt hij terug op zijn leven en werk en vertelt hij over crisis, ziekte en 
verlossing. Ook de voorwoorden zijn op deze manier een vorm van ik-verhaal 
en het is interessant om Nietzsches vertelhouding in de voorwoorden te 
vergelijken met zijn attitude in Ecce Homo. 

In Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche laat Hester IJsseling 
zien dat het voorwoord geen onbesproken genre is. De typische eigen
schap van het voorwoord dat als begin gepresenteerd wordt maar eigenlijk 
een achteraf is, wordt door haar, in navolging van zo verscheiden denkers 
als Hegel en Derrida, ingezet om het typische van de filosofie door te denken. 
Volgens Derrida is het typische van het voorwoord dat het achteraf een 
zeggingskracht herschept; dat het, onder de valse schijn van tegenwoor
digheid, door een verborgen almachtige auteur aan de lezer wordt 
gepresenteerd als zijn toekomst (IJsseling 1997:120). Het herscheppen, het 
achteraf toedichten van een wil, is precies wat zich voltrekt in Nietzsches 
voorwoorden. Met dit verschil dat Nietzsche attent maakt op het feit dat zijn 
voorwoord een terugblik is, dat hij niet verdoezelt dat zijn interpretatie 
achteraf de coherentie bewerkstelligt en hij zich als verteller zichtbaar 
maakt. 
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Waar Hegel het voorwoord een oneigenlijk genre voor een filosoof vindt 
omdat 'de zelfbeweging van de filosofische waarheid hierin niet onderge
bracht of uitgevoerd kan worden' (IJsseling 1997:27), structureert Nietzsche 
zijn voorwoorden als de beweging naar de waarheid van het lichaam. Dat 
wil zeggen de weg naar de schijn van het eigen ik, de weg die elke den
ker volgens Nietzsche doormaakt om waarachtig te kunnen zijn. Waar 
Hegel het absolute als een worden van zichzelf beschrijft, als een onder
weg zijn van de waarheid en dit onderweg zijn als het essentiële van de 
waarheid ziet dat in een voorwoord niet kan worden weergegeven, zijn 
Nietzsches voorwoorden de reflectie op het onderweg zijn naar de bevesti
ging van het lijfelijke bestaan en tegelijkertijd - doordat ze als crisisverhaal 
gestructureerd zijn - dat onderweg zijn zelf. Nietzsche legt het voorwoord 
de beweging op die meegemaakt moet worden om zijn denken, ofwel het 
denken, te begrijpen.2 

Nietzsche kijkt in de voorwoorden terug op zijn teksten en zegt dat hij 
in zijn werk 'handelt alsof'. Hij benoemt zijn teksten dus als uitdaikking van 
de esthetische act van zijn lichaam. In zijn terugblik bevestigt hij deze alsof-
opstelling. Het voorwoord, als reflectie op de positie van het lichaam, is de 
reflectie op de reflectie. Het is de reflectie op de esthetische of historische 
positie die het lichaam afdwingt.3 Op basis van gelijkenissen tussen deze 
reflecties, tussen de verschillende verhalen in Nietzsches oeuvre en de ver
halen in Nietzsches terugblik, betoog ik in dit hoofdstuk dat het coherente 
levensverhaal het affirmatieve antwoord is van Nietzsche die als verteller 
zijn 'es war' transformeert tot 'so wollte ich es'. Zo vertelt Nietzsche in 
het voorwoord van Menschliches, Allzumenschliches II over Wagner. 
Vergelijking van de vertelsituatie in Ecce Homo (en Zur Genealogie der 
Moral) waar Wagner ook een belangrijke rol speelt, leert dat Nietzsche in 
beide teksten tenigkijkt als een verteller die continuïteit in zijn ontwikkeling 
ervaart, of althans wil dat dit zo gezien wordt. Nietzsche herleest zijn 
teksten en interpreteert ze met terugwerkende kracht als uitdnikking van 
een fysiek proces dat hem vanaf het begin geleid heeft. Om te voorkomen 
dat men hem verkeerd begrijpt, dat de massa met zijn werk aan de haal 
gaat, wil Nietzsche door middel van voorwoorden laten zien dat hij 
handelt, en gehandeld heeft, naar zijn eigen ideaal.' In een terugblik 
herschrijft hij zijn verleden (zijn teksten) als de geschiedenis van zijn 
fysieke wil. 
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De terugblik 

In augustus 1886 poogt Nietzsche zijn uitgever te overtuigen van de noodzaak 
van voorwoorden. Hij schrijft hem dat zijn vroege teksten een voorwoord 
' ermangeln' en verklaart: 

es hatte gute Grimde, dass ich da mals als diese Werke entstanden, mir ein Stillschweigen 

auferlegte - Ich stand noch zu nahe, noch zu sehr "drin" und wusste kaum, was mit mir 

geschehn war. Jetzt, wo ich selber am besten und genauesten sagen kann, was das Eigene 

und Unvergleicliliche an diesen Werken ist (...) würde ich mich zu solchen zurück-

blickenden und nachtriiglichen Vorreden gerne entschliessen (Samtlicbe Briefe Band 7: brief 

730). 

Reeds twee jaar voor Ecce Homo dus zegt Nietzsche de noodzaak te voe
len om expliciet op te treden als verteller van zijn eigen ontwikkeling. Hij 
stelt achteraf de nodige distantie te bezitten om het wezen van zijn werk te 
duiden. Nietzsche toont zich zo bewust van het feit dat zijn voorwoorden 
in feite 'na-woorden' zijn. Maar of hij, zoals IJsseling stelt, zou onderschrijven 
dat een auteur geen aanspraak kan maken op enige bijzondere autoriteit is 
de vraag (1997:10). Nietzsche stelt 'drin' te zijn geweest, het ontstaan van de 
teksten te hebben 'beleefd' en ziet zijn werk als persoonlijk 'Schick.sa^., Dat 
volgens hem ook het lot van de moderne mens is. Wat Nietzsche in zijn 
voorwoorden vertelt, is ook het verhaal van de komende of wordende 
mens. 

Meine Schriften stellen eine fortlaufende Entwicklung dar. welche nicht nur mein persön-

liches Erlebniss und Schicksal sein wird: - ich bin nur der Erste, eine heraufkommende 

Generation wird das, was ich erlebt hal>e, von sich aus verstehn und eine feine Zunge für 

meine Bücher haben. Die Vorreden könnten das Nothwendige im Gange einer solchen 

Entwicklung deutlich machen: woraus sich nebenbei der Nutzen ergeben würde. dass. 

wer einmal auf eine meiner Schriften angebissen hat. es mit allen aufnehmen muss (ib.). 

Dat wat hij meegemaakt heeft is volgens Nietzsche een noodzakelijke ont
wikkeling die een volgende generatie 'von sich aus' zal begrijpen omdat 
haar hetzelfde te wachten staat. Met dit argument probeert hij zijn uitgever 
te overtuigen van de noodzaak van voorwoorden. De voorwoorden moeten 
de noodzakelijke ontwikkeling die de teksten volgens Nietzsche tonen, 
verduidelijken en zo inspelen op de smaak, dat wil zeggen leefstijl, van een 
volgende generatie. 

191 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 8 

Uitgever Fritsch reageert positief en november 1886 heeft Nietzsche zijn 
eerdere teksten naar tevredenheid van voorwoorden voorzien. 'Diese 5 
Vorreden sind vielleicht meine beste Frosa', zo meent hij {Samtliche Brie/e 
Band 7: brief 775).'' Het feit dat zijn persoonlijke ontwikkeling op deze 
manier wordt weergegeven, acht hij van het grootste belang voor het 
begrip van zijn teksten. 

Das Stück Psychologie, welches in dieser Vorrede (op Menschliches, Allzumenschliches 

ew) enthalten ist, dürfte an sich schot) interessant genug sein, urn das Buch flügge zu 

machen; es ist ein wesentlicher Beitrag zum Verstandniss meiner Bücher und der ihnen 

zu Grunde liegenden schwerverstandlichen Selbstentwicklung (ib.: brief 732). 

De voorwoorden zijn bewust gestileerde teksten. Dat wordt nergens ver
bloemd. Maar dat neemt het belang van Nietzsches vertoog over 'zelfont
wikkeling' en 'noodzakelijke opeenvolging' niet weg. Integendeel. Het laat 
zien hoe Nietzsche omgaat met het bewustzijn dat men zichzelf zijn verhaal 
vertelt. De presentatie in de correspondentie is identiek aan het vertoog in 
de voorwoorden en Ecce Homo. Dit relativeert zowel de onbetrouwbaar
heid van Nietzsche als verteller, het beeld van Nietzsche als auteur die niet 
begrepen wil worden, als het beeld van zijn werk als fragmenten die in 
willekeurige volgorde gelezen kunnen worden. Hoewel er in principe tal
loze variaties mogelijk zijn, het ene ware verhaal bestaat immers niet, hecht 
Nietzsche er blijkbaar aan zich op een bepaalde wijze te stileren. Om op 
een bepaalde manier herkend te worden. Hij claimt dat zijn teksten zijn 
persoonlijke ontwikkeling representeren, dat begrip van deze ontwikkeling 
noodzakelijk is om zijn werk te begrijpen en dat zijn teksten chronologisch 
gelezen deze ontwikkeling tonen.7 De teksten getuigen volgens Nietzsche 
van een beleefde werkelijkheid. Hij claimt zijn werk als 'Seelengeschichte' 
en getuigt zo van de verinnerlijking van de eigen stilering. Als voorwoord
schrijver incorporeert Nietzsche, retrospectief, de gecreëerde werkelijkheid. 
Niet alleen in het ironische Ecce Homo, dat volgens sommige critici al de 
naderende waanzin aankondigt, maar al in 1886 ziet Nietzsche zich, zo leert 
onder andere de 'Geschichte der Loslösung' in de voorwoorden op 
Menschliches, Allzumenschliches, als gezond ofwel groot genoeg om zich 
de vrije geest te verbeelden. Het verhaal wordt in eerste instantie (in het 
voorwoord op deel I) verteld in de derde persoon. Maar zowel inhoud als 
vorm herinneren aan een bekende spreker. 
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Het alsof als (vertel)strategie 

In het voorwoord van Menschliches, Allzumenscbliches. Ein Buch fürfreie 
Geister reflecteert Nietzsche over de receptie van zijn werk. Dat hij hier 
meer wenselijkheid dan werkelijkheid verwoordt is vanaf het begin duide
lijk. De reactie die Nietzsche aan een lezer toeschrijft, 'die Aufforderung zur 
Umkehmng', is identiek aan de eigen inzet. De verklaring voor deze han
delwijze geeft Nietzsche waar hij vertelt dat waar hij niet vond wat hij nodig 
had, 'es mir künstlich erzwingen, zurecht falschen, zurecht dichten musste' 
(Vorrede 1). De lezer die zich tot omkering uitgedaagd voelt, de ideale 
lezer, is het product van de verbeelding van Nietzsche. Het meest noodza
kelijk is het geloof aan geestverwanten, zegt Nietzsche en zo verklaart hij 
zijn constructie, het zich toedichten, van de ideale lezer. 

Was ich aber immer wieder am nöthigsten brauchte, zu meiner Kur unci Selbst-

Wiederherstellung, das war der Glaube. nicht dergestalt einzeln zu sein, einzeln zu sehn 

(...) (Vorrede 1). 

Om in zichzelf te blijven geloven (om handelend subject te zijn) heeft 
Nietzsche geestverwanten nodig die zijn perspectief delen, die, zoals de 
gefingeerde lezer in Zur Genealogie der Moral, waarnemen wat hij 
waarneemt. Het geloof aan geestverwanten is noodzakelijk om zichzelf te 
herstellen, dat wil zeggen zich als noodzakelijk te ervaren. Met dit doel 
veroorlooft Nietzsche zich de nodige 'kunsten'. Hij 'doet alsof totdat deze 
opstelling, via het eigen handelen, wordt waargemaakt. Men kan mij menig 
staaltje van valsemunterij aanwrijven, zegt Nietzsche, om vervolgens, alsof 
hij degene die dit verwijt inderdaad tegen hem inbrengt antwoordt, te 
benadmkken dat hij handelt uit nood: 

gesetzt aber, dies Alles ware war und mit gutem Grunde mir vorgerückt, was wisst ihr 

davon, was könntet ihr davon wissen, wie viel List der Selbst-Erhaltung, wie viel Vernunft 

und höhere Obhut in solchem Selbst-Betruge enthalten 1st, - und wie viel Falschheit mir 

noch noth thut. damit ich mir immer wieder den Luxus meiner Wahrhaftigkeit gestalten 

darf? ... Genug, ich lebe noch; und das Leben ist nun einmal nicht von der Moral ausge-

dacht: es will Tauschung, es lebt von der Tiiuschung... (MM I Vorrede 1). 

In zijn voorwoorden bevestigt Nietzsche dat de schone schijn noodzakelijk 
is om 'waarachtig' te worden. Het leven behoeft de list van het zelfbehoud 
en volgens Nietzsche getuigt deze vorm van zelfbedrog van een soort 
'höher' toezicht. Hij vertelt dat hij met het oog op zelfbehoud handelt 'alsof 
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hij geestverwanten bezit. Zijn fictie van de vrije geest dient de positie die 
hij in het hier en nu, als schrijver, inneemt. De verbeelding van ideaaltypen 
is uitdrukking van Nietzsches overlevingsstrategie, van zijn strategie om het 
eigen handelen zin te geven. Ingegeven door het lichaam, door een inner
lijke stem, die men zoals in Ecce Homo gesteld werd kwijtraakt als men te 
veel naar anderen luistert, handelt Nietzsche naar de gevoelde werkelijk
heid. Het 'genug' maakt een einde aan zijn bekentenis maar de stelling die 
erop volgt herhaalt nog eens dat het leven afhankelijk is van illusies. 

Nietzsche heeft Menschliches, Allzumenschliches opgedragen aan de 
vrije geesten, hij doet dus alsof ze bestaan. Maar in het 'voorwoord vertelt 
hij dat hij ze heeft 'erfunden' uit zelfbehoud (ib.:2). Zij zijn ingebeelde ver
wanten die nodig zijn 'um guter Dinge zu bleiben inmitten schlimme Dinge 
(Krankheit, Vereinsamung, Fremde, Acedia, Unthatigkeit)' (ib.). Zoals hij 
over Schopenhauer vertelt dat deze uit zelfbevestiging - die in zijn geval 
zelfontkenning is - zijn vijanden schept (zie hoofdstuk zes), vertelt 
Nietzsche over zijn eigen constnictie van de vrije geest. De fictie van de 
ideale lotgenoot is zijn medicijn, dat wil zeggen het middel om de 
werkelijkheid vorm te geven. Het 'doen alsof' biedt hem de kans het eigen 
(verlossende) visioen, via een ander, te articuleren. Nietzsche grijpt hier 
deze kans (opnieuw) door 'leibhaft und handgreiflich' over de vrije geest 
te vertellen. 

Ich sehe sie bereits kommen, langsam, langsam, und vielleicht thue ich etwas, um ihr 

Kommen zu beschleunigen, wenn ich zum Voraus beschreibe, unter welchen Schicksalen 

ich sie entstehn, auf welchen Wegen ich sie kommen sehe? - -

Het is evident dat, zoals ook IJsseling constateert, in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches de 'Falschmünzerei' gaande is die wordt 
beschreven (1997:147). Het is duidelijk dat Nietzsche het zelfbedrog, het 
streven naar realisatie van het ideaal, voortzet. De beschrijving van de 
manier waarop hij de vrije geesten ziet komen, moet hun komst bespoedi
gen. Het 'doen alsof moet door het vertellen in het voorwoord bevestigd 
worden. De terugblik moet dus de geleefde schijn bevestigen. 

Het verhaal over de vrije geest begint met een bescheiden suggestie. 

- Man darf vermuthen dass ein Geist, in dem der Typus "freier Geist" einmal bis zur 

Volkommenheit reif und süss werden soil, sein entscheidendes Ereigniss in einer grossen 

Loslösung gehabt hat, und dass er vorher um so mehr ein gebundener Geist war (...) (ib.: 3). 
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Het 'vermuthen' lijkt erop te wijzen dat Nietzsche speculeert. De indruk 
wordt gewekt dat het beeld van de vrije geest vrij willekeurig is gekozen. 
Maar het tegendeel is het geval. Het vermoeden dat iemand die zich 
ontwikkelt tot vrije geest een grote bevrijding of heeft beleefd, is gebaseerd 
op al die andere verhalen waarin het losmaken en de hierop volgende 
verlossing de beslissende gebeurtenis is. Om deze ficties waar te maken 
vertelt Nietzsche ook hier alsof hij dat wat eigenlijk enkel een vermoeden 
is, in al zijn volledigheid heeft meegemaakt. De keus voor het handelen 
alsof wordt gespiegeld door deze manier van vertellen. Het vertellen alsof 
is de vorm die rijmt met de overlevingsstrategie. Zowel wat Nietzsche 
vertelt, als hoe hij vertelt, bevestigen het eerder gezegde. 

Die grosse Loslösung kommt für solchermaassen Gebundene plötzlich, wie ein Erdstoss: 

die junge Seele wird mit einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen, - sie selbst 

verstekt nicht, was sich begiebt (MM I Vorrede 3). 

Nietzsche schetst de innerlijke ervaring van het verlost worden en stelt zich 
dus op alsof hij zelf heeft meegemaakt wat hij vertelt. Hij weet waar de 
gebonden geest zich nog niet begrijpt. Het personage weet nog niet wat 
hem overkomt, maar Nietzsche vertelt op pathetische wijze (via een voor 
hem typische opsomming) over de aardbeving die het personage 'plotseling' 
losmaakt. Via dezelfde formule die hij in de verhalen over uitzonderlijke 
denkers in de aforistische teksten, in de verhalen in Zur Genealogie der 
Moral en in Ecce Homo gebruikt, het 'mit Einem Male', kondigt hij de plot
selinge verandering aan. Het patroon van het Nietzscheaanse crisisverhaal 
wordt hier herhaald. Ook het verhaal over de vrije geest is gestructureerd 
als onvrijwillig of fysiek drama. De vrije geest wordt, net als elke grote denker, 
plotseling overvallen. Net als de waanzin, de epileptische aanval, het plot
selinge visioen en de bliksemflits in andere verhalen, leidt deze overval, of 
inval, tot het noodgedwongen zoeken naar een eigen weg. Tot het verlangen 
zich te verlossen in een eigen verhaal. 

Ein Antrieb und Andrang waltet und wird über sie Herr wie ein Befehl; ein Wille und 

Wunsch erwacht, fortzugehn, irgend wohin, um jeden Preis; eine heftige gefahrliche 

Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und flackert in all ihren Sinnen. "Lieber 

sterben als hier leben"- so klinkt die gebieterische Stimine und Verführung: und dies 

"hier", dies "zu Hause" ist Alles, was sie bis dahin geliebt hatte! (ib.). 

Het 'mit einem Male' leidt ook in het geval van de vrije geest naar de waar
neming van een innerlijke stem, naar de bemiddeling die zelf-realisering 
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mogelijk maakt. Het leidt naar de waarneming van een fysiek gebod dat 
beveelt het bekende achter zich te laten. Het 'irgen wohin, um jeden Preis' 
klinkt als de directe verwoording van dit heftige verlangen maar enkel het 
'Lieber sterben...' wordt expliciet weergegeven als afkomstig van de gebie
dende stem. Nietzsche rapporteert over de niet-waarneembare drang alsof 
hij over een persoonlijke ervaring vertelt. Ook de reactie op de gebieden
de stem - 'und dies "hier", dies "zu Hause" ist Alles, was sie bis dahin 
geliebt hatte!' - is een pathetische reactie die net zo goed van de vrij
gemaakte geest afkomstig zou kunnen zijn. Maar de aanhalingstekens 
ontbreken en de emotieve tekst moet dus aan Nietzsche toegeschreven 
worden. Door het gebruik van de erlebte Rede, het middel bij uitstek om 
dat wat het personage nog niet bewust is mee te delen, ontstaat de (voor 
Nietzsche typische) vermenging van vertellen en beleven. 

Net als in de elders besproken verhalen bewerkstelligt Nietzsches 
manier van vertellen (de emotieve opsommingen die de indruk wekken 
van gesproken tekst en het inbedden van bewustzijnsvoorgangen in de ver
tellerstekst), de vermenging van vertellen en beleven. Het 'aufrührerisch, 
willkürliches, vulkanisch stossendes Verlangen' dat hij aan het personage 
toeschrijft, karakteriseert ook Nietzsche zelf. Wie zich het repertoire van 
opsommingen in de eerder besproken verhalen herinnert, ziet dat hij in zijn 
voorwoord niet alleen het thema van het losmaken en de verlossing her
haalt, maar ook de typische manier van vertellen hierover. Het verbaast dan 
ook waarschijnlijk niemand meer dat hij na een beschrijving van het 'inneres 
frohlockendes Schaudern' van de zich bevrijdende geest, waardoor hij zich
zelf opnieuw laat kennen als iemand die weet heeft (of tenminste doet 
alsof dat zo is) van een dergelijke ervaring, stelt dat het lijden noodzakelijk 
is. 

dergleichen Schlimmes und Schmerzliches gehort zur Geschichte der grossen Loslösung. 

Sie ist eine Krankheit zugleich, die den Menschen zerstören kann, dieser erste Ausbrucli 

von Kraft und Willen zur Selbstbestimmung, Selbst-Werthsetzung, dieser Wille zum freien 

Willen: und wieviel Krankheit drückt sich an den wilden Versuchen und Seltsamkeiten 

aus, mit denen der Befreite, Losgelöste sich nunmehr seine Herrschaft über die Dinge zu 

beweisen sucht! (ib.:3). 

De vrije geest maakt dezelfde geschiedenis, dezelfde 'ziekte', door als de 
unieke personages over wie Nietzsche elders vertelt. 'Ziekte' is ook hier de 
conditie die voorafgaat, of misschien beter gepaard gaat, aan de bevrijding 
van het zelf. Het is de eerste stap op weg naar zelf-bepaling. Wie zich her
innert dat het verhaal over de vrije geest Nietzsches ideale lezer dichterbij 
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moet brengen, realiseert zich dat niet alleen de geschiedenis van de vrije 
geest, maar ook het verhaal dat deze geschiedenis beschrijft, dus 
Nietzsches tekst, de ziekte is die 'beleefd' moet worden. Ofwel de weg die 
afgelegd moet worden. Om een vrije geest ofwel een ideale lezer te wor
den, om het alsof van de auteur waar te maken, is het noodzakelijk zich 
los te maken van conventies en een persoonlijk perspectief te verwoorden. 
Het ideaal van Nietzsche, dat identiek is aan dat van de ideale lezer, moet 
door middel van het 'opnieuw vertellen', door de herhaling van de herha
ling, gerealiseerd worden. 

Nietzsche vertelt de geschiedenis van de vrije geest in de derde per
soon, wat distantie tussen vertellen en beleven veronderstelt. Maar de 
benaming van de pogingen waarmee de bevrijde geest de dingen de baas 
poogt te worden, verwijst naar zijn realiteit. De vrije geest praktiseert - zoals 
Nietzsche in zijn teksten en zijn ideale lezer na het lezen ervan - de omke
ring. Hij wordt uiteindelijk door dezelfde vragen gedreven als Nietzsche. 
Ook hier bewerkstelligt de uitzonderlijke positie die alle vaste waarden ter 
discussie stelt, een crisiservaring. 

Im Hintergrunde seines Treibens und Schweifens - denn er 1st unruhig und ziellos unter-

wegs wie in einer Wüste - steht das Fragezeichen einer immer gefahrlicheren Neugierde. 

"Kann man nicht alle Werthe umdrehn? und ist Gut vielleicht Böse? und Gott nur eine 

Erfindung und Feinheit des Teufels? 1st Alles vielleicht im letzten Grunde falsch? Und 

wenn wir Betrogene sind, sind wir nich ebendadurch auch Betrüger? mussen wir nicht 

aucfa Betrüger sein?" solche Gedanken führen und verführen ihn, immer weiter fort, 

immer weiter ab. Die Einsamkeit umringt und umringelt ihn, immer drohender, wurgen-

der, herzzuschnürender... - aber wer weiss es heute, was Einsamkeit ist?... (ib.). 

Nietzsche vertelt over het losmaken als een 'unterwegs' zijn in een 
woestijn. De gedachten en vragen die hij expliciet (tussen aanhalingste
kens) aan de vrije geest toeschrijft, is de ontleding van de christelijke en 
idealistische realiteit zoals die in Zur Genealogie der Moral plaatsvindt. De 
vrije geest vraagt zoals Nietzsche vraagt, naar de omkering van waarden. 
Dit vragen leidt naar de eenzaamheid die Nietzsche ook in andere crisis-
verhalen als 'Wüste' beschrijft. De wurgende eenzaamheid is de tweede 
woestijn op de woestijn van 'der Wanderer' (zie hoofdstuk vijf)- Hoewel in 
de derde persoon verteld wordt over de ervaring van deze eenzaamheid, 
dus hoewel de zich bevrijdende geest focaliseert, vraagt niet hij maar 
Nietzsche wie deze existentiële ervaring met hem deelt. Het lijkt alsof 
Nietzsche de opsomming (het vertellen alsof) niet volhoudt omdat hij 
wordt overvallen door twijfel aan het bestaan van lotgenoten die begrijpen 
wat 'eenzaamheid' is. 
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Het 'heute' en het ontbreken van aanhalingstekens bevestigen dat de 
vraag 'Aber wer weiss es heute, was Einsamkeit ist' van Nietzsche afkomstig 
is. Zijn beschrijving van de eenzame geest is blijkbaar een soort zelf
beschrijving. Nietzsche heeft beleefd wat hij vertelt. Althans zo doet hij het 
voorkomen. 

Von dieser krankhaften Vereinsamung, von der Wüste solcher Versuchs-Jahre ist der Weg 

noch weit bis zu jener ungeheuren überströmenden Sicherheit und Gesundheit... (Vorrede 4) 

Aldus vervolgt Nietzsche het verhaal alsof hij de geschiedenis van het begin 
(de ziekte) tot het einde (de grote gezondheid) overziet. De woestijn van 
de vrije geest is net als in Nietzsches persoonlijke verhaal geen eindpunt. 
Want hij weet te melden dat deze ervaring, het eenzame lijden, de noodza
kelijke stap is naar gezondheid. Deze gezondheid beschrijft hij vervolgens 
als de plastische kracht die hij in Vom Nutzen roemde als de fysieke kracht 
die in staat stelt te helen. 

jenem Überschuss an plastischen, ausheilenden, nachbildenden und wiederherstellenden 

Kratten, welcher eben das Zeichen der grossen Gesundheit ist, jener Überschuss, der dem 

freien Geiste das gefahrliche Vorrecht giebt, auf den Versuch hin leben und sich dem 

Abenteuer anbieten zu dürfen: das Meisterschafts-Vorrecht des freien Geistes! (ib.). 

De kunst van het eigen lichaam vormt de redding van de vrije geest. Net 
als in Nietzsches andere crisisverhalen voert het lijden naar de kracht die 
in Die Geburt der Tragödie de apollinische kunstdrift wordt genoemd. De 
'plastische', 'helende', 'beeldende' kracht, volgens Nietzsche het teken van 
grote gezondheid, stelt de vrije geest in staat 'experimenteel' te leven. Het 
experiment ofwel de persoonlijke hypothese is de stijl die Nietzsche ook 
elders als alternatief voor de groene blik van het ressentiment opvoert en 
praktiseert. Zijn vrije geest deelt deze positie met hem. 

Zoals Nietzsche zich de vrije geest verhaalt 'um guter Dinge', te blijven, 
dus via het zich vertellen beter wil worden, is ook zijn personage op weg 
naar gezondheid. Nietzsche stelt, via het verhaal over de vrije geest, via de 
opstelling alsof de eenzame crisis lijfelijk wordt ervaren, zowel zichzelf als 
zijn lezer 'gezondheid' in het vooruitzicht. De lezer die het verhaal beleeft 
als een persoonlijke ontwikkeling, vormt zich naar het (zelf)beeld van de 
verteller Nietzsche. 
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Het herlezen als bevestiging van de eigen fictie 

Het voorwoord op het eerste deel van Menschliches, Allzumenscbliches is 
een crisisverhaal waarin Nietzsche, net als in de teksten waarop hij terug-
kijkt, vertelt over ziekte en genezing. De ontwikkeling die de vrije geest 
doormaakt is de beweging van ziekte naar gezondheid die de uitzonder
lijke denker Nietzsche karakteriseert. Het verhaal over de vrije geest is in 
feite een ik-verhaal. In de vorm wordt dit duidelijk waar Nietzsche zich het 
privilege toestaat dat aan de ik-verteller is voorbehouden: de mogelijkheid 
te verspringen op de tijdsas die het belevend ik (toen) met het vertellend 
ik (nu) verbindt (Cohn 1978:145). In het verhaal over de vrije geest kijkt 
Nietzsche zowel tenig- als vooruit, dus vertelt hij vanuit een externe positie. 
Maar tegelijkertijd vertelt hij over de innerlijke beweging van de vrije geest 
alsof die aan den lijve ervaren wordt. Op deze wijze valt Nietzsche samen 
met degene over wie hij vertelt. Het is duidelijk dat zijn perspectief het 
beleefde verleden modelleert. Dit blijkt ook waar Nietzsche vertelt dat de 
vrije geest zich ondanks de ziekte gezond weet voor te doen. 

Dazwischen mogen lange Jahre der Genesung liegen, Jahre voll fielfarbiger schmerzlich-

zauberhafter Wandlungen, beherrscht und am Ziigel geführt dutch einen zahen Willen zur 

Gesundheit, der sich oft schon als Gesundheit zu kleiden und verkleiden wagt. Es giebt 

einen minieren Zustand darin, dessen ein Mensch solchen Schicksals spiiter nicht ohne 

Ruiming eingedenk ist (ib.). 

Hoewel Nietzsche, getuige het hypothetische 'mogen', speculeert, heeft het 
vertelde het karakter van een persoonlijk uitgesproken tekst. De waarneming 
van de genezingsfase als 'fielfarbiger schmerzlich-zauberhafte' metamorfose 
en van de wil tot gezondheid als 'zahe', verwijst naar Nietzsche, die boven
dien weet te vertellen dat deze wil zich vaak opstelt alsof hij al gezond is. 
Hij heeft weet van de attitude van de mens met het lot waarover hij vertelt; 
van de ontroering die gepaard gaat met deze opstelling. Het is de ontroe
ring van de 'mittleren' toestand, de ontroering van de genezende zieke die 
zich niet meer verzet tegen de schijn (Morgetiröthe 114, zie ook hoofdstuk 
vijf) De wil tot gezondheid die hij beschrijft, het lot waarover hij vertelt, is 
de eigen wil, het eigen lot, en herinnert aan de vertelpositie in Ecce Homo 
waar Nietzsche immers ook gewag maakt van de moed zich gezond voor 
te doen. Ook in het voorwoord vertelt Nietzsche over jaren van genezing 
die worden beheerst door een wil die zich durft te kleden en te verkleden, 
met andere woorden, die durft te handelen alsof. Deze attitude herkennen 
we als de houding van de ik-verteller in Ecce Homo die expliciet stelt dat 
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het een kwestie van goede smaak is zich ondanks ziekte gezond op te stel
len. De fictie van het gezonde ik dient, net als de fictie van de ideale lezer, 
de genezing. Het is de stijl waarvoor het ijdele lichaam kiest. De verwant
schap tussen Nietzsche als voorwoordschrijver en Nietzsche als ik-verteller, 
en tussen Nietzsche en de vrije geest, wordt compleet waar Nietzsche 
vertelt dat de zich bevrijdende geest het begrip 'vrije geest' in de midden
fase als weldaad ervaart, 'es warmt beinahe' (MM I Vorrede 4). Hier heeft 
het personage dezelfde beleving als de bedenker van zijn naam waardoor 
ook het eigen handelen, het bedenken van het concept vrije geest, als 
uitdnikking van wil tot gezondheid wordt getypeerd. En Nietzsche zelf als 
vrije geest. Nietzsche stelt de eigen onderneming voor als uitdrukking van 
de middenfase. Waar hij de volgende stap in de genezing schetst en vertelt 
dat het personage de kleur waarneemt die ook de zwaar lijdende denker 
in Morgenrötbe verwarmt, wordt de volgende fase beschreven. 

Ein Schritt weiter in der Genesung: und der freie Geist nahert sich wieder dem Leben, 

langsam freilich, fast widerspannstig, fast misstrauisch. Es wird wieder warmer urn ihn, 

gelber gleichsam; Gefühl und Mitgefühl bekommen Tiefe, Thauwinde aller Art gehen über 

ihn weg. Fast ist ihm zu Muthe, als ob ihm jetzt erst die Augen für das Nahe aufgiengen. 

Er ist verwundert und sitzt stille: wo war er doch? (Vorrede 5). 

Na eenzame dwalingen nadert de vrije geest het leven weer. Zoals de gene
zende in Morgenrötbe het gedempte licht waarneemt wanneer hij de magi
sche kracht van de gezondheid waarneemt (M 114), betekent genezing hier 
de terugkeer tot het lichaam en de haar warmende 'als ob'-ervaring. Het 
leven dat warmt en de gevoelens weer in het spel brengt, schept het kli
maat waarin 'dankbaarheid' heerst, zegt Nietzsche. Deze conditie leert de 
taal van de dauwwind die, zoals in Diefröhliche Wissenschaft (Vorrede 1), 
een dankbare temgblik mogelijk maakt. De weer mens wordende vrije 
geest ervaart de nabijheid van zijn lichaam, hij keert terug naar de warmte 
van zijn huid, en de milde verwondering die hem overvalt, uitgedrukt via 
het 'wo war er doch? (...)' (MM I Vorrede 5), herkennen we als de ver
wondering van Nietzsche in Ecce Homo die zich na de Bayreuther ervaring 
terugvindt en vraagt 'wo war ich doch' {Ecce Homo 'Menschliches, 
Allzumenschliches' 4). De vraag die in Ecce Homo de zelfbezinning ken
merkt en de herontdekking van het zelf verwoordt, de vraag die door de 
vorm van de erlebte Rede heden en verleden verbindt, is ook hier de vraag 
die het gezonde einde van de geschiedenis van de vrije geest aankondigt: 
'er war ausser sich: Es ist kein Zweifel. Jetzt erst sieht er sich selbst - ...' 
(MM 1 Vorrede 5). Net als in Ecce Homo, en de eerder besproken verhalen 
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over lijdende denkers, leidt de door het lichaam afgedwongen zelfbezin-
ning tot genezing, dat wil zeggen tot de herontdekking van de eigen plasti
sche kracht. Althans zo stelt Nietzsche het keer op keer voor.8 

De verwantschap in thema, metaforiek en vertelstijl situeert ook 
Nietzsches werk in de ontwikkelingsgang die de vrije geest doormaakt. Hij 
stelt zijn teksten voor als uitdrukking van de wil tot gezondheid die zich, 
als vorm van zelfmedicatie, kleedt en verkleedt. De ziekte van de vrije 
geest, het verhaal dat Nietzsche hierover vertelt, is de kuur tegen het 
pessimisme. Nietzsches teksten zijn het alsof-medicijn en als voorwoord
schrijver claimt hij dat het van wijsheid getuigt zich deze vorm van gezondheid 
toe te dienen (MM Vorrede 5). Deze manier van reflecteren maakt duidelijk 
dat Nietzsche niet alleen het verhaal over de vrije geest maar zijn oeuvre 
op zich beschouwt, of zo voor wil stellen, als uitdrukking van zijn 'alsof-
strategie'. De teksten zijn de buitenkant waarmee Nietzsche zijn historische 
plaats inneemt.9 

Niet alleen de voorwoorden maar ook de eerdere teksten zijn dat wat 
Nietzsche zich 'voorschrijft'. De terugblik, die het schrijven volgens 
Nietzsche altijd is, is de weg naar de verlossing, dat wil zeggen de weg naar 
een verhaal waarin de ervaring een noodzakelijke plaats krijgt. Het voor
woord, de terugblik op de terugblik, bevestigt deze ontstaansgeschiedenis. 

Nietzsche schetst de ontwikkeling tot vrije geest als de ontdekking van 
de persoonlijke imperatief.1" Hij weet over dit innerlijke proces, over dat 
wat de vrije geest zichzelf zegt, te rapporteren omdat zijn persoonlijke 
geschiedenis het fundament is voor het verhaal. 

Wie es mir ergieng, sagt er sich, muss es Jedem ergehn, in clem eine Aufgabe leibhaft wer

den und "zur Welt kommen" will. Die heimliche Gewalt und Nothwendigkeit dieser 

Aufgabe wird unter und in seinen einzelnen Schicksalen walten gleich einer unbewusten 

Schwangerschaft, - lange, bevor er diese Aufgabe selbst in's Auge gefasst hat und ihren 

Namen weiss. Unsre Uestimmung verfügt über uns, auch wenn wir sie noch nicht ken

nen; es ist die Zukunft, die unserm Heute die Regel giebt (...) (MM I Vorrede 7). 

De vrije geest zegt zichzelf hier wat Nietzsche in het voorwoord op Zur 
Genealogie der Moral zegt (Vorrede 6). Zoals het hem vergaat moet het een 
ieder vergaan die zwanger wil worden van een eigen opdracht. In feite her
haalt het verhaal over de vrije geest Nietzsches visie op de eigen ontwik
keling en op de ontwikkeling van de mensheid. Op de geschiedenis als de 
uitkomst van het menselijke lijden. De ontwikkeling die de vrije geest door
maakt is de noodzakelijke crisis- en verlossingservaring die elke denker 
doormaakt. Het is de confrontatie met de fysieke stuurkracht, de 'Gewalt' 
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en 'Nothwendigkeit', die pas achteraf, wanneer de eigen opdracht 
'belichaamd' is, zichtbaar wordt. 

Net als in Ecce Homo veronderstelt Nietzsche een innerlijke drijfveer die 
- achteraf - zijn bestemming vindt in de nabijheid van het lichaam. Wat hij 
in Ecce Homo een innerlijk groeiende idee noemt, vergelijkt hij hier met 
een zwangerschap. Net als in de vroegere teksten voert hij het lichaam op 
als sturend principe. Het lichaam, zo stelt Nietzsche net als in Die Gehart 
der Tragédie, is op de toekomst gericht en impliceert een noodzakelijke 
ontwikkeling in ruimte en tijd. Het lichaam is de beleving van het 'alsof die 
groei mogelijk maakt en bevestiging behoeft. 

In het voorwoord op Menschliches, Allzumenscbliches II wordt de 
geschiedenis van de vrije geest herhaald. Opnieuw wordt verteld over een 
'Loslösung'. Maar deze keer presenteert Nietzsche de ontwikkeling tot vrije 
geest expliciet als ik-verhaal. Zo bevestigt hij de indruk dat het vertellen 
over de ander zijn weg, het onderweg zijn, naar zichzelf is. 

Herlezing van het eigen werk als beleving 

In het voorwoord op deel II van Menschliches, Allziimenschliches stelt 
Nietzsche dat hij al ten tijde van 'Schopenhauer als Erzieher' aan niets meer 
geloofde. Ter bewijs hiervan zegt hij reeds in 'Wagner in Bayreuth' zijn latere 
breuk met Wagner af te lezen. Nietzsche herleest de tekst als 'eine 
Huldigung und Dankbarkeit gegen ein Stuck Vergangenheit von mir, gegen 
die schönste, auch gefahrlichste Meeresstile meiner Fahrt... und thatsachlich 
eine Loslösung, ein Abschiednehmen' (ib.). Met terugwerkende kracht 
maakt hij de tekst tot voorteken van wat hij tegenwoordig beleeft. De 
betiteling van de Wagner-tekst als afscheid en 'Loslösung' wijst vooaüt naar 
het verhaal dat hij nu wil vertellen. 

Es war in der That, damals die höchste Zeit Abschied zu nehmen: alsbald schon bekam 

ich den Beweis dafür. Richard Wagner, scheinbar der Siegreichste, in Wahrheit ein morsen 

gewordener, verzweifelnder Romantiker, sank plötzlich hülflos und zerbrochen, vor dem 

christlichen Kreuze nieder... (MM II Vorrede 3). 

Alsof hij de tekst altijd al als een losmaken heeft gezien, bevestigt Nietzsche 
(zichzelf) dat het 'in der That' de hoogste tijd was afscheid te nemen. Het 
beeld van de plotseling knielende Wagner herinnert aan het Wagner-ver-
haal in Zur Genealogie der Moral waar hij Parsifal interpreteert als bewijs 
voor Wagners val voor het kruis. Op dezelfde manier als ook later in Ecce 
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Homo vertelt Nietzsche dat de bewustwording van Wagners omkering tot 
een crisis leidde. 'Als ich allein weiter gieng zitterte ich; nicht lange darauf, 
und ich war krank, mehr als krank, namlich müde...' (MM II Vorrede 3). Na 
de breuk met dat wat ooit de ideale ander leek, volgt de eenzaamheid, de 
crisis waarin alle vroegere zekerheden ter discussie staan. Het moe zijn is 
de ziekte, de conditie van het 'niet meer weten' en 'niet meer willen' die 
Nietzsche herhaaldelijk zegt te bestrijden (zie hoofdstuk vijf). Net als in 
EcceHomo, in de eerder besproken verhalen over uitzonderlijke personages 
en het verhaal over de zieke in Morgenröthe, stelt Nietzsche het verlies van 
de persoonlijke opdracht, van het eigen bestaansrecht, als het eigenlijk 
ziekmakende voor. 

Meine Aufgabe - wohin war sie. Wie? Schien es jetzt nicht, als ob sich meine Aufgabe vor 

mir zurückziehe. als ob ich nun für lange kein Recht mehr auf sie habe? Was thun, um 

diese grösste Entbehrung auszuhalten? (ib.) 

Nietzsche stelt ook het verlies van de eigen opdracht voor als een 'alsof -
ervaring. Alsof hij ter plekke meemaakt wat hij vertelt, vraagt hij of het niet 
lijkt of hij geen recht meer heeft op de eigen opdracht. Deze ervaring, de 
illusie van een groot persoonlijk verlies, beschouwt hij als ontbering waar
voor een remedie moet worden bedacht. Maar tegelijkertijd toont hij zich 
bewust van het feit dat juist deze vertwijfeling naar de eigenlijke taak leidt. 
Nietzsche stelt namelijk dat hij achteraf inziet dat hij door het lijden te 
cultiveren zichzelf hervond: 'wie mir heute scheinen will, den Weg zu "mir" 
selbst, zu meinerAufgabe.' In een stelling veralgemeniseert hij deze ervaring. 

Jenes verborgene und herrische Etwas, für das wir lange keinen Namen haben. bis es sich 

endlich als unsre Aufgabe erweist,- dieser Tyrann in uns nimmt eine schreckliche 

Wiedervergeltung für jeden Versuch. den wir machen, ihm auszuweichen oder zu ent-

schlüpfen (...) Krankheit ist jedes Mal die Antwort, wenn wir an unsrem Rechte auf unsre 

Aufgabe zweifeln wollen, - ... (ib.). 

Nietzsche beroept zich net als in Ecce Homo en in het voorwoord op deel 
I van Menschlicbes, AUzumenscbliches (en trouwens ook net als in 
Morgenröthe, zie hoofdstuk twee), op de ervaring van een dieper zelf dat 
zijn lot niet kan ontgaan. Wat hij in Ecce Homo als de onbewuste idee 
voorstelt en in het voorwoord op deel I een zwangerschap noemt, 
omschrijft hij in het voorwoord op deel II als tiran. Wie deze eigenheid 
negeert, zo stelt Nietzsche, ontkomt niet aan de crisis die dwingt te luisteren 
naar het eigen lichaam. Wie zich zijn eigen zelf ontzegt, wie twijfelt aan zijn 
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bestaansrecht, wordt door zijn lichaam gedwongen zich te bezinnen en 
uiteindelijk alsnog de eigen opdracht tot leven te brengen. Nietzsches 
remedie voor deze crisis is het zelfbedrog dat hij in het eerste voorwoord 
als overlevingsstrategie praktiseert. 

Nogmaals: het alsof als strategie 

Om niet aan het zwijgen te lijden, zo vertelt Nietzsche, sprak ik in de stil
te over dingen die mij niets aangingen, 'aber so, als ob sie mich etwas 
angiengen'. Hij stelt dat hij zich ook tijdens de crisis opstelt alsof hij zich 
betrokken voelt. Hij maakt zo expliciet wat reeds doorklonk in het voor
woord op deel I en Ecce Homo maar ook in zijn manier van vertellen zoals 
die in hoofdstuk vijf en zes is besproken. Het vertellen over de ander of 
het andere op een manier alsof het persoonlijke ervaringen betreft, is 
de stijl die Nietzsche zegt nodig te hebben om in de eigen opdracht te 
blijven geloven. 'Damals lernte ich die Kunst, mich heiter, objektiv, 
neugierig, vor allem gesund und boshaft zu geben und bei einem Kranken 
ist dies, wie mir scheinen will, sein "guter Geschmack"?' (Menschliches, 
Allzumenschliches II Vorrede 5). Nietzsche stelt het 'als ob', het handelen 
naar de beleving van het lichaam, net als in het eerste voorwoord en in 
Ecce Homo, voor als passende remedie. Hij getuigt hier, op dezelfde 
manier, van dezelfde visie als de verteller in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches en de ik-verteller in Ecce Homo. Volgens 
Nietzsche is het zijn stijl alsof die bepaalde lezers aantrekt. 

Einem feineren Auge und Mitgefuhl wird es trotzdem nicht entgehn, was vielleicht den 

Reiz dieser Schriften ausmacht, - dass hier ein Leidender und Entbehrender redet, wie als 

ob er nicht ein Leidender und Entbehrender sei. Hier soil das Gleichgewicht, die 

Gelassenheit, die Dankbarkeit gegen das Leben aufrecht erhalten werden, hier waltet ein 

strenger, stolzer, bestandig wacher, bestandig reizbarer Wille, der sich die Aufgabe gestellt 

hat, das Leben wider den Schmerz zu vertheidigen und alle Schlüsse abzuknicken, welche 

aus Schmerz, Enttausschung, Überdruss, Vereinsamung und andrem Moorgrunde gleich 

giftigen Schwammen auf'zuwachsen pflegen (ib.: 5). 

Volgens Nietzsche neemt 'het verfijnde oog en medeleven', een omschrij
ving die herinnert aan het lezen als (be)levend verlangen (zie Intermezzo), 
waar 'wat' er in Nietzsches teksten spreekt. Hij zegt dat het feit dat er in 
zijn werk een lijdende spreekt alsof hij geen lijdende is de aantrekkings
kracht uitmaakt. De typering van zijn stijl als 'het spreken alsof' bevestigt 
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nog eens dat Nietzsche omwille van het lichaam het handelen en vertellen 
alsof verdedigt. Nietzsche wil dat niet alleen Ecce Homo, dat hij bewust sti
leerde als contrast voor de negatieve blik van het ressentiment, maar al zijn 
teksten worden gezien als beheerst door de wil het leven te verdedigen. 
De grafische weergave van 'soil' benadrukt het gewilde karakter van deze 
opstelling. Het bewustzijn van de onwaarheid, van het lijden, is voor 
Nietzsche aanleiding extra alert te zijn op de attitude waarmee men in het 
leven staat. De crisis leidt niet tot depersonalisatie of fragmentatie, in 
Nietzsches optiek trouwens net zo'n illusie als het geloof aan het subject, 
maar tot de keuze voor de schijn van het positieve leven. 

Nietzsche beweert dat zijn opstelling uiteindelijk beloond werd met 
gezondheid, 'das Alles ergab zuletzt eine grosse geistige Erstarkung, eine 
Lust und Fülle der Gesundheit'. Het alsof werd als. Aldus Nietzsche, die 
deze ervaring vervolgens veralgemeniseert. 

Das Leben selbst belohnt uns für unsern zahen Willen zum Leben, für einen solchen langen 

Krieg, wie ich ihn damals mit mir gegen den Pessimismus der Lebensmüdigkeit führte, 

schon für jeden aufmerksamen Bliek unsrer Dankbarkeit, der sich die kleinsten, zartesten, 

flüchtigsten Geschenke des Lebens nicht entgehen lasst. Wir bekommen endlich dafür 

seine grossen Geschenke, vielleicht auch sein grösstes, das es zu vergeben vermag, - wir 

bekommen unsre Aufgabe wieder zurück. 

Het lijden maar doen alsof men niet lijdt bewerkstelligt uiteindelijk de 
bevestiging van de ingenomen positie. De keus voor de positie van karakter 
(het doen alsof), wordt door het leven, dat zoals Nietzsche eerder stelde 
leeft van de illusie, beloond met haar mooiste geschenk. Wie zich ondanks 
alles dankbaar kan tonen voor de vluchtige momenten van onbekommerd
heid, wie durft te handelen alsof, met andere woorden, wie het fysieke spel 
meespeelt, wordt uiteindelijk gezond. Dat wil zeggen, verinnerlijkt de 
gekozen weg en wordt zo wat hij is. En was. Want Nietzsche zegt dat hij 
zijn opdracht 'teaigkrijgt'. Net als in Ecce Homo betekent genezing niet 
alleen het scheppen (de constructie) maar ook het terugvinden van zichzelf 
(de erkenning van de constructie als product van de eigen fysieke macht)." 
Deze teaigkeer wordt geleid door de 'taaie' wil die ook de vrije geest ken
merkte, de wil zich gezond te tonen, de wil die zich volgens Nietzsche in 
zijn teksten manifesteert als een alsof die zich - retrospectief - waar
achtigheid verschaft. 
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IJsseling stelt dat het problematisch is om te veronderstellen dat in 
Nietzsches terugblik (of in welke terugblik dan ook), sprake is van een her
nemen van iets dat er al was. 'In de constructie van de lijn wordt ogen
schijnlijk een geschiedenis herhaald, maar in zekere zin ontstaat datgene 
wat daar wordt herhaald pas in de herneming. De herhaling is er eerder 
dan wat herhaald wordt (IJsseling 1997:154).' In deze redenering schept de 
terugblik de illusie van iets dat er eerder lijkt te zijn geweest. Maar dat er 
eigenlijk niet is. Hoewel ook Nietzsche de zaak omkeert, ook hij stelt 
immers dat de waarheid achteraf 'hinzugedichtet' wordt, lijkt er in 
Nietzsches teksten toch sprake te zijn van herhaling in de letterlijke zin van 
het woord. Want zijn terugblik herhaalt al de eerder vertelde verhalen over 
lichamen die zich - noodgedwongen - verlossen. In de voorwoorden incor
poreert Nietzsche met terugwerkende kracht dit eerder gezegde als de 
eigen verlossing. In het voorwoord op Diefröhliche Wissenschaft getuigt hij 
van dankbaarheid voor de waarachtigheid die dit oplevert. 

Omzien in dankbaarheid 

Ook in het voorwoord van Diefröhliche Wissenschaft treedt Nietzsche op 
als (her)lezer van zijn eigen tekst. 

Es scheint in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Übermuth, Unruhe, 

Widerspruch, Aprilwetter darin, so dass man bestandig ebenso an die Nahe des Winters 

als an den Sieg über den Winter gemahnt wird, der kommt, kommen muss, vielleicht 

schon gekommen ist... 

Diefröhliche Wissenschaft lijkt in de taal geschreven die de genezende (zo 
werd verteld in het voorwoord op Menschliches, Allzumenschliches) leert 
van het leven. Nietzsche bespeurt, en ook dat verbaast waarschijnlijk nie
mand meer, zowel het lijden als de overwinning op dit lijden in zijn tekst. 
Waar hij in de andere verhalen de gezonde conditie als de warmte van het 
lichaam beschrijft, verbeeldt hij hier via 'lente' de gezonde sfeer. De koude 
eenzaamheid waarin men de werkelijkheid koelbloedig doordenkt en zich 
noodgedwongen losmaakt van de beschermende illusies, noemt hij hier 
'winter'. Dat de overwinning komt, komen moet en misschien al gekomen 
is, dus dat er gebeurt wat er in al de verhalen in Nietzsches teksten gebeurt, 
leest Nietzsche af aan de dankbaarheid die volgens hem voortdurend 
voelbaar is. 
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Die Dankbarkeit strömt fortwahrend aus, als ob eben das Unerwarteste geschehn sei, die 

Dankbarkeit eines Genesenden, - denn die Genesung war dies Unerwarteste. "Fröhliche 

Wissenschaft": das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen 

Drucke geduldig widerstanden hat - geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber 

ohne Hoffnung - und der jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der 

Hoffnung auf Gesundheit, von der Tninkenheit der Genesung. 

Volgens Nietzsche spiegelt Diefröhliche Wissenschaft de fictie die, zoals we 
in Menschliches, Allzumenschliches hoorden vertellen, hij zich graag 
verbeeldt. De tekst getuigt van de realisering van het 'als ob'. De taal van 
Diefröhliche Wissenschaft klinkt alsof, even plotseling als het inzicht dat 
ziek maakte, de genezing zich aankondigt. Het boek spreekt alsof in 
'Einem Male' de hoop op genezing overheerst. Zoals 'mit einem Male' de 
crisis losbrak (de ene keer met hoofdletters, de andere keer zonder), 
kondigt zich ook de genezing, de homerische overwinning, aan. Zoals de 
teksten getuigen van de crisis, getuigen ze van de dankbaarheid die 
gepaard gaat met het herwinnen van het leven. Althans zo stelt Nietzsche 
het voor. 

Dieses Buch ist eben Nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung und Ohnmacht, 

das Frohlocken der wiederkehrenden Kraft, des neu erwachten Glaubens an ein Morgen 

und Übermorgen, des plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen 

Abenteuern, von wieder offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten 

Zielen. 

De tekst drukt de vreugde van het weer mens worden uit: het hervinden 
van de eigen kracht en gevoel na een lang lijden. Op deze manier stelt 
Nietzsche zijn teksten voor als de gezonde uitkomst van de weg die 
hij als denker aflegt. Net als in het voorwoord op Menschliches, 
Allzumenschliches vervangt hij de kou van het eenzame denken en lijden 
door de warmte van het lichaam. Genezing betekent ook hier de terugkeer 
naar de wereld van de gevoelens en verwachtingen, de wereld waar het 
lichaam zich beleeft als een personage met nieuwe perspectieven, als 
iemand die zich bewust is van de tijd. 

Nietzsche beschrijft zijn tekst hier alsof het een persoonlijkheid is; als 
iemand die het volgende moment verwacht. Dit beeld van de tekst als 
hoopvolle verwachting ontlokt Nietzsche de pathetische uitroep: 'Und was 
lag nunmehr Alles hinter mir!', waarna hij vertelt over het lijden dat voor
afging aan de dankbaarheid. 
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Dieses Stuck Wüste, Erschöpfung, Unglaube, Vereisung mitten in der Jugend (...) diese 

grundsiitzliche Einschriinkung auf das Bittere, Herbe, Wehethuende der Erkenntniss, wie 

sie der Ekel verordnete, der aus einer unvorsichtigen geistigen Diiit und Verwöhnung -

man heisst sie Romantik - allmahlich gewachsen war - oh wer mir das Alles nachfühlen 

konnte! 

Het lijden dat voorafging aan de genezing is de koude eenzaamheid, de 
woestijn, het moe zijn. Al deze typeringen kennen we uit de eerdere crisis-
verhalen. De eenzaamheid die voorafging aan Die fröhliche Wissenschaft is 
volgens Nietzsche, net als in Zur Genealogie der Moral, het effect van de 
walging die het Duitse idealisme oproept. Net als in Ecce Homo, in de voor
woorden op Menschliches, Allzumenschliches, in de aforistische teksten en 
in Zur Genealogie der Moral stelt Nietzsche in het voorwoord op Die fröh
liche Wissenschaft het lijden als een instinctief gekozen remedie voor. 

Nietzsche vertelt dat hij zich om de moe makende aanblik te bestrijden 
temgtrok in een pijnlijk, koud, weten. Dit alles heeft hij nu achter zich gelaten. 
Maar Nietzsche stelt dat wanneer hij zijn lezer de ervaring kon laten delen, 
deze hem zeker meer ten goede zou houden dan wat 'vrolijke wetenschap'. 
Hij onderbreekt zich met de retorische vraag (die als openingszin van het 
vorige hoofdstuk diende): 'Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es 
uns an, dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde?...' (Vorrede 2). In wat 
volgt geeft hij het antwoord. 

Man hat namlich, vorausgesetzt, dass man eine Person ist, nothwendig audi die 

Philosophic seiner Person: doch giebt es da einen erheblichen Unterschied. Bei dem 

Einen sind es seine Mangel, welche philosophiren, bei dem Andern seine Reichthümer 

und Krafte. Ersterer hat seine Philosophic nöthig, sei es als Halt, Benihigung, Arznei, 

Erlösung, Erhebung, Selbstentfremdung; bei Letzterem ist sie nur ein schoner Luxus, im 

besten Falie die Wollust einer triumphirenden Dankbarkeit (...). 

Dat Nietzsche zichzelf tot de laatstgenoemden rekent is evident. Want even 
eerder omschreef hij uitgebreid de dankbaarheid die zijn tekst doorstroomt. 
Hoewel ook Nietzsche zichzelf zaken (zoals de vrije geest) moet toedichten 
om gezond te blijven, hoewel hij lijdt aan de ziekte van de omkering, hecht 
hij eraan zich voor te stellen als gezonde denker. Ziekte is Nietzsche zeker 
niet vreemd. Maar hij verzet zich tegen het zieke denken en handelen als 
eindpunt. Hij kiest voor het handelen alsof en viert uiteindelijk, zoals in het 
voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft, de overwinning. 
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Volgens Nietzsche is het van belang te weten wat er met de gedachte 
gebeurt die onder de dmk van ziekte tot stand komt.'2 De beschrijving die 
hij van dit proces levert, herinnert aan het beeld van het lichaam als stu
rende kracht. 

Nicht anders als es ein Reisender macht, der sich vorsetzt, zu einer bestimmten Stunde 

aufzuwachen und sich dann ruhig dem Schlafe überlasst: so ergeben wir Philosopher!, 

gesetzt, dass wir krank werden, uns zeitweilig mit Leib und Seele der KrankheU - wir 

machen gieichsam vor uns die Augen zu. Und wie Jener weiss, dass irgend Et was nicht 

schlaft, irgend Etwas die Stunden abzahlt und ihn aufwecken wird, so wissen auch wir, 

dass der entscheidende Augenblick uns wach finden wird, - dass dan Etwas hervorspingt 

und den Geist auf der That ertappt, ich meine auf der Schwache oder Umkehr oder 

Ergebung oder Verhartung oder Verdüsterung und wie alle krankhaften Zustande des 

Geistes heissen, welche in gesunden Tagen den Stolz des Geistes wider sich haben (...) 

De filosoof die ziek wordt geeft zich volledig over aan de ziekte. Hij sluit 
zijn ogen voor zichzelf. Maar hij weet dat op een bepaald moment zijn 
ogen geopend zullen worden, dat 'iets' hem zal confronteren met zijn eigen 
zieke handelen. Wat Nietzsche in Ecce Homo en het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches respectievelijk een zwangerschap en tiran 
noemt, is hier 'irgend Etwas' dat tevoorschijn komt wanneer de zieke over
gaat tot handelen. De omkering, de eigen praktijk, noemt Nietzsche als 
voorbeeld van de zieke toestand waartegen het gezonde individu zich verzet. 
Zo typeert hij de eigen kritische onderneming, de ondermijnende praktijk 
die critici als Paul de Man (1979) het meest waarderen, het koele denken, 
als 'ziek'. De omkering is de noodzakelijke crisiservaring, het is de 
ondervraging van en de twijfel aan alle vaste waarden. Die echter niet 
Nietzsches 'final insight' vormt, maar de weg is tot verfijning van de eigen 
positie. Want opnieuw beschrijft hij de crisis als 'Selbst-Befragung, Selbst-
Versuchung' die uiteindelijk het oog ofwel het waarnemende lichaam 
verfijnt (zie ook hoofdstuk 2). 

Het lezen van de tekst als uitdrukking van dankbaarheid heeft plaatsge
maakt voor algemene stellingen over ziekte. Maar net als in de ik-verhalen 
en elders stelt Nietzsche dat 'ziekte' het perspectief verbetert. De ziekte-
ervaring, de omkering, is een noodzakelijke schakel in het eigen verhaal. 
Ziekte verfijnt, zo beweerde Nietzsche ook in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches en in Ecce Homo, de waarneming. De 
zelf-ervaring van ziekte leert de geschiedenis als symptoom van lichamen 
te zien. Ziekte maakt, net als de verhalen die Nietzsche over dit lijden 
vertelt, bewust van het feit dat elke denker zijn lichaam tracht te genezen. 
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'Man errath, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener schweren Zeit des 
Siechthums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch 
nicht für mich ausgeschöpft ist (...)', zo opent Nietzsche een nieuwe alinea. 
Het 'auch heute noch' benadrukt dat hij zijn huidige ik als uitkomst van het 
vertelde beschouwt. Of in ieder geval wil beschouwen. Een stelling over 
de noodzaak van het lijden, is de inleiding op het zoveelste verhaal over 
het eenzame denken. 

De ziekte als weg naar de eigen hergeboorte 

Met de sententie dat ziekte, het zich losmaken van het vertrouwde, een 
noodzakelijke voorwaarde is, veralgemeniseert Nietzsche de ervaring waar
over hij vertelde. 

Erst der grosse Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes (...) Erst der grosse Schmerz. 

jener lange langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt ... zwingt uns Philosophen, in unsre 

letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmüthige, Verschleiernde, Milde, 

Mittlere, wohinein wir vielleicht vordem unsre Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu 

thun. 

Ziekte dwingt volgens Nietzsche de illusies van de fysieke positie (het 
milde versluierende midden dat warmt) achter zich te laten en zo met een 
dieper zelf geconfronteerd te worden. Het zieke lichaam twijfelt aan het 
(eigen) leven en gaat ondergronds. Maar dwingt tegelijkertijd tot 'Übungen 
der Herrschaft über sich', wat uiteindelijk leidt naar een nieuw geluk, de 
eigen hergeboorte. 

Zuletzt, dass das Wesentliche nicht ungesagt bleibe: man kommt aus solchen Abgründen. 

aus solchem schweren Siechthum, auch aus dein Siechthum des schweren Verdachts, neu-

geboren zurück, gehautet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für die 

Freude, mit einer zarteren Zunge für all guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer 

zweiten gefahrlichen Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundert mal raffi-

nirter als man jemals vorher gewesen war. 

Volgens Nietzsche is het wezenlijke van zijn verhaal dat de crisis persoon
lijke groei mogelijk maakt. Dat het lichaam uiteindelijk beter wordt van de 
crisis. Men komt 'gehautet' en 'kitzlicher', met een huid die gemakkelijk te 
prikkelen is, een beeld dat herinnert aan de omschrijving in Die Geburt der 
Tragödie van de mens als 'esthetisch te bewegen figuur', uit de afgrond te 
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voorschijn. De fysieke positie heeft zich verfijnd. Waar zich in de crisis 
woestijn op woestijn lijkt te stapelen, lijkt zich in de overwinning van de 
crisis de onschuld van de zinnen op onschuld te stapelen. De huid, de tong 
en de andere zintuigen hebben hun mogelijkheid geprikkeld te worden 
verbeterd en stellen het lichaam zo in staat zich geraffineerd op te stellen. 

Nietzsche begon zijn voorwoord met de vraag of iemand 'dem 
Erlebnisse dieses Buchs durch Vorreden naher gebracht werden kann'. 
Nadat het wezenlijke gezegd is, doet hij, getuige de overgang van 'ik' naar 
'wir', alsof zijn lezer de eigen ervaring deelt. Nietzsche doet alsof zijn ver
tellen heeft bewerkstelligd wat hij beoogt. 'Wir Genesenden' zo heet het 
en: 'Wir wissen Einiges jetzt zu gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr 
lemen, gut zu vergessen, gut m'c£f-zu-wissen, als Künstler!' Nietzsche 
betrekt de lezer in het verhaal en dicht hem de eigen attitude toe. Niet 
alleen hij zelf maar ook degene die beleeft wat hij vertelt, kiest voor een 
positie waarin de schone schijn wordt gewaardeerd. Volgens Nietzsche 
komen zowel hij als zijn ideale lezer, dat wil zeggen degene die zijn waar
neming deelt, temg op de Griekse keus voor oppervlakte. 

Oh, dies Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu thut Noth, tapfer bei der 

Oberflache, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an 

Tone, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben! Diese Griechen waren 

oberflachlich - aus Tiefe! Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Wagehalse des 

Geistes, die wir die höchste und gerahrlichste Spitze des gegenwartigen Gedankens erklet-

tert und uns von da aus umgesehn haben, die wir von da aus hinabgesehen haben? Sind 

wir nicht eben darin - Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der Worte? Eben darum 

- Künstler? (Vorrede 4). 

Wie zijn gevaarlijke gedachten (ofwel de tekst) als gebergte heeft beleefd, 
als een avontuurlijk stijgen (ofwel distantiëren van het ik) om vanuit dit ver
heven perspectief te reflecteren, wie het voorwoord heeft meegemaakt als 
een noodzakelijk onderweg zijn, stelt net als Nietzsche uiteindelijk het 
leven boven het weten. Hij erkent, net als Nietzsche in Vom Nutzen und 
Nachtheil der Historie für das Leben, onder de optiek van het leven, het 
belang van de illusie. 

De Griek is de monumentale mens die het leven zijn raadsels gunt en 
niet constant de waarheid bloot wil leggen. Hoewel hij zelf menig funda
ment loswoelt kiest Nietzsche, in gezonde conditie, voor de oppervlakte. 
Het blijven staan bij de huid is volgens hem een vorm van diepte die de 
uitzonderlijke mens kenmerkt. De lichamelijke grens impliceert de opper
vlakkige ofwel sociale positie waarin de menselijke uitdrukkingsmogelijk-
heden hun rol mogen spelen. 
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In feite verdedigt Nietzsche in het voorwoord op Diefröhliche Wissenschaft 
de 'esthetische' positie die hij in Die Geburt der Tragödie als apollinische 
noodzaak presenteert. De mens die zijn lichaam waardeert, handelt als een 
kunstenaar en geeft vorm aan zijn verschijning. Dit verklaart waarom ook 
in het voorwoord op Zur Genealogie der Moral de kunst wordt verdedigd. 
Door een verteller die doet alsof een gebiedende innerlijke stem hem 
- vanaf het begin - leidt. 

De historische positie als innerlijke noodzaak 

Het voorwoord op Zur Genealogie der Moral opent met de stelling: 'Wir 
sind uns unbekant, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst (...)' (Vorrede 1). 
Een wetenschapper kent zichzelf niet en vraagt zich volgens Nietzsche pas 
achteraf wat hij eigenlijk beleefd heeft. 

Vielmehr wie ein Göttlich-Zerstreuter und In-sich-Versenkter, dem die Glocke eben mit 

aller Macht ihre zwölf Schlage des Mittags in's Ohr gedrohnt hat, mit einem Male aufwacht 

und sich fragt "was hat es da eigentlich geschlagen?" so reiben auch wir uns mitunter 

hinterdrein die Ohren und fragen, ganz erstaunt, ganz betreten "was haben wir da eigent

lich erlebt? Mehr noch: wer sind wir eigentlich?" und zahlen nach, hinterdrein, wie gesagt, 

alle die zitternden zwölf Glockenschlage unsres Erlebnisses, unsres Lebens, unsres Seins 

-ach! und verzahlen us dabei... (ib). 

Wat eerdere verhalen vertellen over 'Ausnahmen', geldt volgens Nietzsche 
ook voor de wetenschapper. De vraag naar de eigen belevenis dringt zich 
enkel achteraf, op een ideaal moment, aan de wetenschapper op. Op een 
moment van zelfbezinning, wanneer de klok het ideale uur van Zarathustra 
heeft geslagen, vraagt men naar de beleefde werkelijkheid. De verdichting 
achteraf is, zoals Nietzsches verzuchting dat men zich vertelt duidelijk 
maakt, een misrekening. Hij erkent dat het onmogelijk is om de absolute 
autobiografie te leveren. Maar zoals Nietzsche geregeld duidelijk maakt, is 
het bewustzijn van de schijn, het inzicht dat men zichzelf verhaalt, extra 
reden voor een constructieve inzet. In het voorwoord op Zur Genealogie 
der Moral brengt hij deze theorie - net als in Ecce Homo - in praktijk. 

Nietzsche vertelt dat zijn gedachten over de herkomst van de moraal al hun 
eerste uitdrukking kregen in Menschliches, Allzumenschliches en dat dit 
boek ontstond in een winter die hem in de gelegenheid stelde zijn verle
den te overzien. 
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Dies geschah im Winter 1876-77; die Gedanken selbst sind alter. Es waren in der 

Hauptsache schon die gleichen Gedanken, die ich in den vorliegenden Abhandlungen 

wieder aufnehme: - hoffen wir, dass die lange Zwischenzeit ihnen gut gethan hat, dass sie 

reifer, heller, starker, vollkommner geworden sind! Dass ich aber heute noch an ihnen 

festhaite, dass sie sich selber inzwischen immer fester an einander gehalten haben, ja in 

einander gewachsen und verwachsen sind, das starkt in mir die frohe Zuversichtlichkeit. 

sie mochten von Anfang an in mir nicht einzeln, nicht beliebig, nicht sporadisch entstanden 

sein, sondern aus einer gemeinsamen Wurzel heraus, aus einem in der Tiefe gebietenden, 

immer bestimmter redenden, immer Bestimmteres verlangenden Grundwillen der 

Erkenntniss (ib.:2). 

Volgens Nietzsche mogen de gedachten van een wetenschapper niet wille
keurig zijn. Zijn denken moet getuigen van noodzakelijkheid, van het feit 
dat ze de vruchten zijn van één gezondheid (zie motto hoofdstuk zes). 
Nietzsche constateert dat dit in zijn geval gelukt is. Hij kijkt terug op zijn 
vroege werk, herkent er de bekende thema's en stelt dat ze in zijn actuele 
werk 'gegroeid' temgkeren. Het 'heute noch' duidt de ervaren en gewilde 
continuïteit. Volgens Nietzsche getuigt zijn werk van een 'in der Tiefe 
gebietenden' basiswil, van een innerlijkheid (dat wat hij in de andere voor
woorden de 'gebieterische Stimme', het 'herrische Etwas' en de innerlijke 
'Tyrann' noemt) die willekeur en fragmentatie verhindert. Nietzsche stelt 
het voor alsof zijn onderneming wordt geleid door een stem, een verlan
gen, een gezondheid, die in de loop der tijd almaar duidelijker is gaan spre
ken. Hij veronderstelt een 'Grundwillen', een innerlijke drijfveer, die de 
door hem geconstateerde continuïteit afdwingt. Zo voldoet hij in zijn terug
blik aan de zelfgeformuleerde eis dat het denken verankerd moet zijn in 
een gezonde geest ofwel een stijlvol lichaam. Hij vertelt alsof reeds van 
jongs af aan het wantrouwen jegens de moraal een persoonlijke a priori 
was. 

In der That gieng mir bereits als dreizehnjarigem Knaben das Problem vom Ursprung des 

Bösen nach: ihm widmete ich, in einem Alter, wo man "halb Kinderspiele, halb Gott im 

Herzen" hat, mein erstes litterarisches Kinderspiel, meine erste philosophische 

Schreibübung - und was meine damalige "Lösung" des Problems anbetrifït, nun, so gab 

icli, wie es billig ist, Gott die Ehre und machte ihn zum Vater des Bösen (Vorrede 3). 

Nietzsche bevestigt de eigen bewering dat de vraag naar de waarde van de 
moraal hem vanaf het begin in een bepaalde richting stuurt. Hoewel hij 
zich destijds een ander antwoord gaf, is het dezelfde vraag die zijn heden 
drijft. Met de retorische vraag of het zijn persoonlijke imperatief is de 
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moraal te ondervragen, stelt hij zich opnieuw voor als wetenschapper 
wiens gedachten voortkomen uit één en dezelfde wil. 

Wollte es gerade so mein "A priori" von mir? jenes neue, unmoralische, mindestens 

immoralische "A priori" und der aus ihm redende ach! so anti-Kantische, so rathselhafte 

"kategorische Imperativ", dem ich inzwischen immer mehr Gehöhr und nicilt nur Gehöhr 

geschenkt habe?... 

Opnieuw benadrukt Nietzsche een steeds duidelijker waarneembaar inner
lijk gebod. Hij stelt zijn ontwikkeling voor als het steeds beter luisteren naar 
een in hem levende vraag. De vraag naar de herkomst van moraal, de vraag 
naar de condities waaronder de mens zich de concepten goed en kwaad 
bedacht, de vraag naar de waarde van deze oordelen, heeft hem, zo wil hij 
het althans voorstellen, zijn leven lang beziggehouden. 

Nietzsche herhaalt in het voorwoord op Zur Genealogie der Moral de 
stelling (uit het voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft) dat hij de 
conventies waardeert aan de hand van de vraag of ze uit nood of uit 
levenskracht geboren zijn. Hij vertelt dat hij allerlei antwoorden 'bij zich' 
vond, dat hij zijn probleem specialiseerde, 'bis ich endlich ein eignes Land, 
einen eignen Boden hatte, eine ganze verschwiegene wachsende blühende 
Welt, heimliche Garten gleichsam, von denen Niemand Etwas ahnen durfte 
... Oh wie wir glücklich sind, wir Erkennenden, vorausgesetzt, dass wir nur 
lange genug zu schweigen wissen!...' De vraag naar de herkomst van de 
moraal is in eerste instantie een persoonlijke kwestie, een zelfondervraging 
en zelfonderzoeking. Het probleem wordt gecultiveerd als persoonlijk lijden. 
Met de mededeling dat dit een nieuwe, vruchtbare werkelijkheid oplevert, 
neemt Nietzsches verhaal, dat veralgemeniseerd wordt in een stelling, de 
bekende wending. In de stilte vindt de wetenschapper, die Nietzsche is of 
wil zijn, net als de vrije geest in het voorwoord op Menschliches, 
Allzumenschliches I, de ik-verteller in het voorwoord op deel II, de ik-ver-
teller in Ecce Homo en de uitzonderlijke denkers in andere verhalen, een 
bloeiende waarheid. 

Net als in de andere voorwoorden situeert Nietzsche ook hier het eigen 
werk in een ontwikkeling van stilte naar spreken, van twijfel of ziekte naar 
gezondheid. Zo stelt Nietzsche dat hij al in Menschliches, Allzumensch
liches afrekent met het pessimisme van Schopenhauer. 
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Aber gerade gegen diese Instinkte redete aus mir ein immer grundsiitzlicher Argwohn, 

eine immer tiefer grabende Skepsis! Gerade hier sah ich die grosse Gefahr der Menschheit, 

ihre sublimste Lockung und Verführung - wohin doch? in's Nichts? - gerade hier sah ich 

den Anfang vom Ende, das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit, den Willen 

gegen das Leben sich wendend, die letzte Krankheit sich zartlich und schwermuthig 

ankündigend (...) (Vorrede 5). 

Volgens Nietzsche spreekt er uit hem een principieel wantrouwen tegen het 
pessimisme. Het pessimistische instinct lokt naar het niets. Dat maakt 
Nietzsche duidelijk via de vraag 'wohin doch?' die de indruk wekt alsof we 
Nietzsches innerlijke argwaan horen spreken. De vraag in de vorm van de 
erlebte Rede illustreert wat uit Nietzsche spreekt en is een teken van het 
feit dat ook in zijn nu dezelfde opvatting heerst. Of tenminste dat Nietzsche 
dat zo voor wil stellen. Schopenhauers filosofie getuigt van de fysieke con
ditie die ook de zwaar lijdende in Morgenróthe (114) bestrijdt. De strijd 
tegen het pessimisme is de strijd van het ijdele lichaam dat geen genoegen 
neemt met de pijn (zie ook hoofdstuk vijf). Waar Nietzsche zich al eerder 
via het vertellen over de ander liet kennen als iemand wiens trots zich ver
zet tegen ziekte, claimt hij hier als ik-verteller dat hij vanaf het begin het 
pessimistische perspectief bestrijdt. Door over zijn eigen ontwikkeling als 
continuïteit te vertellen (wat niet helemaal gelogen lijkt getuige de verwant
schap met de eerdere verhalen), dicht hij zich het tegendeel toe van 'die 
zurückblickende Müdigkeit'. Nietzsche als voorwoordschrijver vormt, net 
als de ik-verteller in Ecce Homo, het contrast voor het zieke perspectief van 
het pessimisme. 

Conclusie 

Het verhaal over de vrije geest in het voorwoord op Menschliches, 
Aüzumenschliches I is een impliciete ik-vertelling en vertelt, net als het 
expliciete ik-verhaal in het voorwoord op deel twee, de voorwoorden op 
Die fröhliche Wissenschaft en Zur Genealogie der Moral, het Wagner-ver
haal in Ecce Homo, en de andere verhalen over uitzonderlijke denkers, over 
de ziekte van de omkering als een onderweg naar de verlossing van een 
zelf. Op deze wijze stelt Nietzsche de eigen opdracht, het eigen bestaan als 
denker, voor als zowel oorzaak (het alsof als medicijn) als gevolg (het 
ontdekken van cle innerlijke stem of imperatief) van een verworven 
gezondheid. De spiraalbeweging tussen de fictie van het lichaam, het 
lichaam dat handelt alsof het een noodzakelijke ontwikkeling doormaakt, 

215 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 8 

en de reflectie op dit handelen, de tenigblik, bewerkstelligt in het ideale 
geval een binnen dat rijmt met het buiten. 

Nietzsche vertelt dat hij tijdens de crisis spreekt 'als ob' en getuigt zo van 
de amor fati-attitude die het leven - ondanks de pijn - verdedigt. Wie in 
principe gezond is, houdt zich volgens Nietzsche door zijn alsof, dat wil 
zeggen door het innemen van een historische positie ofwel het lijfelijke 
vertellen, de vervreemding van het lijf. Hij toont zich gezond, houdt de 
schone schijn op, totdat hij sterk genoeg is deze opstelling het lijf te bieden 
waarom het vraagt. De affirmatie van het leven in de zin van Zarathustra, 
het zelf willen zijn van de werkelijkheid, vereist de wil tot gezondheid, het 
handelen alsof, om zich uiteindelijk met terugwerkende kracht zelf te ver
tellen. Op een manier die de indruk wekt dat alles wat beleefd werd, al 
vanaf het begin was gegeven. 

Dat Nietzsche 'slechts' een interpretatie van zijn ontwikkeling biedt, dat 
zijn verhaal niet 'waar' is, is minder van belang dan de attitude waarvan 
Nietzsche getuigt. Ook Nietzsches tenigblik is een subjectieve interpretatie. 
Maar dat wil niet zeggen dat het per definitie onwaar is. 'It is, rather, to say 
that it is a view that, like all views, is produced by specific interests, for 
specific purposes, and that it is appropriate for specific types of people. 
And though this does not make the issue of truth irrelevant, the ultimate 
question to be asked of an interpretation concerns the interests it promotes 
(...)' (Nehamas 1985:127). 

Wanneer het Nietzscheaanse vertellen zou worden gekenmerkt door 
onbetrouwbare vertellers of tekstmachines die telkens andere versies gene
reren, zou dit tot de onverschilligheid in Becketts stem leiden die vraagt: 
'What's the difference who is speaking', de vraag die volgens Foucault 
(1979) op de achtergrond van alle moderne vragen naar het subject mee
klinkt. Bij Nietzsche klinkt de vraag naar de gezondheid van het subject 
mee. Want men heeft de filosofie die zijn persoon past, zo luidde immers 
het antwoord op de vraag naar het belang van de gezondheid van de den
ker. Nietzsche toont zich meer dan bewust van het (postmetafysische) 
inzicht dat de belofte van metanarratie, van integratie, nooit echt vervuld 
wordt. Dat alle verhalen (ook filosofische en wetenschappelijke) alleen 
kunnen ontstaan als ze wat weglaten. Maar het vaste patroon in zijn 
verhalen leert dat hij niet afziet van het streven naar 'totaliteit'. Integendeel. 
Het inzicht dat de mens zijn eigen selectieprincipe is, dat enkel weglatingen 
en verschuivingen het afgeronde vertellen mogelijk maken, is een motief 
extra om het belang van een sterk ofwel gezond subject te benadrukken. 
Als alternatief voor het traditionele geloof in representatie bepleit en prak-
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tiseert Nietzsche fysieke presentatie, het handelen alsof. Om achteraf te 
getuigen van de verinnerlijking van het eigen ideaal en verantwoordelijk
heid te nemen. Deze attitude onderscheidt hem van postmoderne critici 
die, zoals Paul de Man en Gary Shapiro, constant hameren op de onmo
gelijkheid van het subject. Zowel in Ecce Homo als in cle voorwoorden, 
zowel als hij- als als ik-verteller, laat Nietzsche het koude denken (over het 
subject) achter zich om zijn (zogenaamde) ervaringen in een causaal 
gestructureerd verhaal onder te brengen. 

In zowel Ecce Homo als de voorwoorden presenteert Nietzsche zijn 
werk, ondanks het bewustzijn dat enkel de selectieve terugblik de totaliteit 
mogelijk maakt, als een totaliteit die zijn fysieke wil afdwingt. Er is in de 
verhalen geen sprake van 'textual self-undoing' of 'deconstaiction of per
sonality' zoals de postmoderne versie luidt (Koelb 1990), maar eerder van 
'textual healing', van zichzelf vertellen als medicijn; van het construeren 
van narratieve identiteit. Het bewustzijn van de epistemologische en onto
logische onmogelijkheden is de crisis die in Nietzsches verhalen (telkens 
weer) wordt overwonnen. Het koude weten regeert de omkering maar de 
nabijheid van het lichaam leidt - ook telkens weer - naar het gezonde ver
tellen. Deze paradox van het rationele weten van de onwaarheid (de omke
ring) en het fysieke verlangen naar waarachtigheid (het zich toedichten wat 
men nodig heeft), karakteriseert Nietzsches oeuvre. 

In The Fate of the Self '(1986) onderzoekt Corngold de problematiek rondom 
lichaam, zelf en ik in Nietzsches teksten. Ook hij komt tot de conclusie dat 
de claim dat Nietzsche het zelf dood verklaart niet houdbaar is. Hij bena
drukt dat 'verantwoordelijkheid', een kenmerk dat Nietzsche o.a. in Zur 
Genealogie der Moral aan de filosoof toeschrijft, een individueel concept is 
dat een zekere 'waarheid' garandeert tegenover de postmoderne positie die 
het zelf als 'de ander' definieert." 'For the self as individual is responsible; 
it cannot be that at the moment I acted, I was elsewhere - my other self 
prevailing - and that therefore the action is another's' (1986:127). Zoals de 
in dit hoofdstuk besproken verhalen laten zien, ervaart Nietzsche, of wil hij 
dit althans zo doen voorkomen, continuïteit met zijn verleden en claimt hij 
zijn vroegere acties als behorend tot één grote wil tot gezondheid. Niet 
alleen de expliciete ik-verhalen maar ook de verhalen over de ander her
kent hij als zelfbeschrijving. Zijn terugblik is een feest der herkenning. De 
ander is eigenlijk het ik. Op deze wijze verschaft Nietzsche zich met terug
werkende kracht identiteit en neemt hij verantwoordelijkheid voor het 
geheel. 
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IJsseling (1997) vraagt zich af hoe Nietzsches visie op het individu als dyna
mische pluriformiteit zich verhoudt tot de autobiografie als eenheidscon-
structie. 'Wordt slechts de comfortabele illusie geboden van eenheid, 
samenhang en noodzakelijkheid of wordt ook recht gedaan aan de inter
pretatie van het zelf als een beweeglijke configuratie van een veelvoud van 
willen-tot-macht met onderling strijdige perspectieven' (1997:128). Het lijkt 
volgens IJsseling of Nietzsche zowel in zijn correspondentie als in de voor
woorden toegeeft aan een 'verlangen naar overzicht, lijn, samenhang, een
heid en motief' maar zij stelt dat dit verlangen uitmondt 'in een veelvoud 
van gestalten die ieder voor zich een lineaire structuur vertonen maar tezamen 
toch een veelvoud van perspectieven vormen' (ib.: 129). Net als Derrida 
zoekt IJsseling naar sporen die de coherentie in Nietzsches presentatie 
doorbreken. Volgens IJsseling schrijft Nietzsche zijn verhaal steeds op een 
andere manier en biedt dit de mogelijkheid om zijn autobiografieën op te 
vatten als een verveelvuldiging van perspectieven, tegen de tendens naar 
de ene lijn in (ib.: 143). Voor het streven naar coherentie hanteert IJsseling 
de term 'objectiviteit' zoals Nietzsche die in Vom Nutzen definieert als de 
kunst van de schone schijn. Een veelvoud aan perspectieven is echter niet 
per se strijdig met het streven naar kunst, met het handelen alsof in 
Nietzsches zin. In Zur Genealogie der Moral zegt Nietzsche (zoals eerder 
benadrukt), dat hoe meer ogen men zich voor één zaak weet in te zetten, 
hoe 'objectiever' het uiteindelijke beeld zal zijn (GdM III 12). Dat het moge
lijk is dat één en dezelfde verteller meerdere perspectieven inzet, en uit
eindelijk toch telkens hetzelfde vertelt, laten niet alleen de tekst waarin 
deze stelling wordt verwoordt, maar al Nietzsches verhalen zien. De per
spectiefwisselingen (van de derde naar de eerste persoon, van een ik naar 
een wij, van de focalisatie van een gefingeerde lezer of historische perso
nages naar die van de verteller en andersom) in Nietzsches verhalen zijn 
opvallend. Maar wat bij close reading ervan nog meer opvalt is dat alle 
perspectieven een identiek beeld schetsen: het beeld van een lijdende 
denker die zijn gezondheid, dat wil zeggen zijn eigen ik, hervindt. Zowel 
stilistisch (de weerkerende formule 'mi! einem Male') als thematisch (het 
lijden), wordt in feite telkens hetzelfde verteld. Er is geen sprake van 
telkens wisselende gedaanten maar van één en hetzelfde lichaam dat de 
focalisatie ofwel het perspectief overheerst. Zowel in de eerste- als derde-
persoonsverhalen getuigt Nietzsche van eenzelfde fysiek bestaan. Dit 
betekent niet dat Nietzsche terugkeert tot de traditionele schrijfpraxis. Dat 
het vertellen ofwel het constmeren van identiteit een constructie achteraf 
is, wordt meer dan eens expliciet gesteld. 
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Maar de herhaling van hetzelfde verhaalpatroon maakt duidelijk dat 
Nietzsche eraan hecht zijn identiteit op een bepaalde wijze te construeren. 
Hij zet geen willekeurige fabels op de wereld, maar een verhaal dat zijn 
lichaam past. 

219 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 9 

9 Tot slot 

In het voorwoord op Morgenröthe vertelt Nietzsche over een 'Unter-
irdischen' die om het vertrouwen in de moraal te ondergraven, in de diepte 
moest stijgen. Alsof hij en zijn lezer de ondergrondse samen gadeslaan, 
interpreteert hij dit beeld. 

Scheint es nicht, dass irgend ein Glaube ihn führt, ein Trost entschadigt? Dass er vielleicht 

seine eigne lange Finsterniss haben will, sein Unverstandliches, Verborgenes, Rathsel-

haftes, weil er weiss, was er auch haben wird: seinen eigenen Morgen, seine eigne 

Erlösung, seine eigne Morgenröthe? 

Door het gebruik van de derde persoon lijkt het of Nietzsche over iemand 
anders vertelt. Maar het is duidelijk dat hij het beeld van de ondergrondse 
figuur gebruikt om zijn eigen positie toe te lichten. De typering van de ver
lossing als 'Morgenröthe', de titel van zijn boek, is hiervan het duidelijkste 
signaal. Het beeld van de ondergrondse die getroost wordt door zijn geloof 
aan de eigen verlossing (in zijn tekst), is een zelfbeeld van Nietzsche die 
de lezer meedeelt hoe hij waargenomen wil worden. Hij maakt bewust van 
het feit dat zijn tekst de uitdrukking maar ook de redding is van een crisis. 
Omdat hij zelf de ondergrondse is, kan hij zowel terugkijken als meedelen 
wat komen gaat. 

Gewiss er wird zurückkehren: fragt ihn nicht, was er da unten will, er wird es euch selbst 

schon sagen (...) wenn er erst wieder "Mensch geworden" ist. Man verlernt gründlich das 

Schweigen, wenn man so lange, wie er, Maulwurf war, allein war — (Vorrede 1) 

Omdat hij beleefd heeft wat verteld wordt en dus op de hoogte is van de 
afloop van de crisis, kan Nietzsche voorspellen dat de ondergrondse figuur 
terug zal keren, dat hij weer mens wordt en dan zeker het woord zal 
nemen. 'Terugkeer' betekent 'weer mens worden' en dit proces impliceert, 
zoals in alle eerder besproken crisisverhalen verteld werd, het hervinden 
van de eigen stem. Onmiddellijk na de stelling dat men het zwijgen na 
lange eenzaamheid ernstig verleert, neemt de ondergrondse dan ook het 
woord: 'In der That, meine geduldigen Freunde, ich will es euch sagen was 
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ich da unten wollte (...)' (Vorrede 2). Als ik bevestigt de ondergrondse zijn 
terugkeer - als Nietzsche - en hij omschrijft dit als zijn persoonlijke verlos
sing: 'ich bin zurückgekommen und - ich bin davon gekommen' (ib.). De 
Nietzsche die figureert aan de oppervlakte van de tekst, is de weer mens 
geworden ondergrondse. 

Nietzsche is 'oft genug aus der Haut gefahren, aber immer wieder in sie 
hineingefahren' {Menschliches, Allziimenscbliches II 2). De terugkeer in zijn 
lichaam leidt tot de acceptatie van het bestaan dat, zoals in het laatste 
hoofdstuk besproken, noodzaakt 'bei der Oberflache, der Falte, der Haut 
stehen zu bleiben...' {Die fröhliche Wissenschaft Vorrede 4). Zoals in 
Morgenröthe koppelt Nietzsche zowel in Menschliches, Allzumenschliches 
als Die fröhliche Wissenschaft, door de metafoor 'huid', de terugkeer aan 
een fysieke positie, aan de nabijheid van de zachte grens van het lichaam. 
De terugkeer in het lichaam is zoals eerder gezegd geen argument voor een 
substantieel zelf in de traditionele zin van het woord maar voor de gewilde 
waarneming van het zelf in aiimte en tijd.1 Voor de waarneming, van zich
zelf, zoals Nietzsche die vormgeeft in zijn teksten. 

Nietzsches teksten zijn het resultaat van een wil tot weten die, ondanks 
zijn bewustzijn van de onwaarheid, kiest voor een positie in de als waar 
beleefde werkelijkheid. Onderzoek naar de vormen van vertellen in het 
werk van Nietzsche leert dat naast het beeld van Nietzsche als deconstruc-
tionist, naast het beeld van Nietzsche als vernietiger van illusies, een beeld 
van Nietzsche als constructieve verteller gezet kan worden. Met name de 
terugkeer van dezelfde verhaalaspecten in verschillende verhalen in ver
schillende teksten, de identieke manier van vertellen, maken Nietzsche 
zichtbaar als lichaam dat (zich) telkens hetzelfde verhaalt. Ze laten zien dat 
hij (zich) verhaalt op een manier die rijmt met de gewilde ervaring. 
Nietzsches fysieke vertelstrategie rijmt met de narratieve conditie die hij in 
Die Gehurt der Tragódie en Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das 
Leben verwoordt. Het vertellen alsof, de presentatie als lichamelijk woord
voerder, is de strategie, het onderweg zijn, die het overwinnen van de crisis, 
van het ondergrondse bestaan, mogelijk maakt. 

Nietzsche is een kritisch ondergraver van het metafysisch fundament, 
maar wanneer hij op het toneel verschijnt om hierover te rapporteren is hij 
een verteller die de crisis integreert in een persoonlijke ontwikkelingsgang. 
Zelfdestructie in de zin van critici als Paul de Man leidt naar de verbrok
keling van het lichaam, de ontkenning van de eigen fysieke gedrevenheid 
en staat haaks op de narratieve conditie en de theorie van de wil tot macht. 
Nietzsches lichaam herbergt zowel het denken dat hamert op de relativiteit 
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van de (zelOconstructies als het voelende bestaan dat strijd levert tegen de 
(logische consequentie) zelfloosheid. 

Als reactie op deconstructie heeft de persoon van de wetenschapper een 
plaats gekregen. Althans in de Letteren, zo blijkt uit publicaties van de 
Modern Language Association, is het persoonlijke in de wetenschap 
inmiddels een geaccepteerd gegeven.2 Deze studie maakt duidelijk dat 
Nietzsches denken een plaats heeft in deze ontwikkeling. Als reactie op 
Gods dood bepleit Nietzsche de sterke persoonlijkheid die in staat is 'um 
sich zum Überblick über Jahrtausende Augen zu schaffen' (FW 380). De 
filosoof als dichter van de werkelijkheid vereist een homerisch perspectief, 
een metapositie. Het scheppen van nieuwe waarden vereist de gezondheid 
die Nietzsche zich in Ecce Homo en de voorwoorden toedicht, een positie 
van waamit alle perspectieven ingenomen kunnen worden: 'von der Hohe 
in jede Ferne, von der Tiefe in jede Höhe, von der Ecke in jede Weite' 
(Jenseits von Gut und Böse 211). Nietzsches ideale filosoof neemt als het 
ware de positie van God over: 'sie bestimmen erst das Wohin? und Wozu? 
des Menschen...'(ib.) De vraag die de gekooide mens zich in Zur 
Genealogie der Moral stelt, moet worden beantwoord door de filosofie. 
Gods dood vereist de denker die zich opstelt alsof hij een alziend oog is. 
Het tragische weten vereist 'die Bereitwilligkeit zu grossen 
Verantwortungen, die Hoheit herschender Blicke und Niederblicke' 
(Jenseits von Gut und Böse 213)-

De filosoof is regisseur van het wereldse schouwspel en dit vereist het 
perspectief van een grote verteller. Maar hij is, zoals Nietzsche zelf belijdt 
en praktiseert, tegelijkertijd een belevend lichaam. De manier van vertellen 
getuigt in het ideale geval van deze persoonlijke positie. De denker die zich 
mens toont, toont zich bewust van het feit dat zijn waarheid een subjectief 
standpunt is. Zijn methode of vorm getuigt van de positie van waaruit de 
vraag naar de zin van het leven wordt beantwoord. Nietzsche rekent af met 
de metafysische waarheid maar hij erkent de geleefde werkelijkheid als 
nuttige constellatie en daarom leidt Nietzsches perspectivisme niet per se 
naar deconstructie. Dat maken de in dit proefschrift besproken verhalen 
meer dan duidelijk. Nietzsche als verteller is geen zichzelf opsplitsende 
persoonlijkheid, geen ik dat eigenlijk een ander is of wil zijn, maar een 
handelend lichaam, een lichaam dat doet alsof, dat een historische positie 
inneemt en achteraf, als ik-verteller, zijn eigen rondgang bevestigt. Zowel 
het impliciete als het expliciete ik-verhaal in de voorwoorden op 
Menschliches, Allzumenschliches en het verhaal over ziekte en genezing in 
het voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft getuigen van de affirmatieve 
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vertelhouding die ook de vertelsituatie in Ecce Homo kenmerkt. Ook het 
voorwoord op Zur Genealogie der Moral wordt gekenmerkt door dezelfde 
attitude, hetzelfde thema en dezelfde manier van venellen. In plaats van 
oneindige variaties levert Nietzsche telkens dezelfde visie op zijn ofwel het 
verleden. Zowel als hij- als als ik-veneller structureert hij de geschiedenis 
als een lijden dat (terug)voert naar het eigen ik. Door de situering van de 
teksten in de verschillende fasen van het lijden, stelt hij ook de ontwikke
ling van het eigen werk voor als de (her)ontdekking van de eigen persoon
lijkheid. De vorm van zijn teksten - Nietzsches vertelpositie - lijkt deze 
ontwikkeling te spiegelen. Waar Nietzsche in Die Geburt der Tragödie en 
Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben optreedt als 'wij' en 
slechts zo nu en dan als ik het woord neemt, waar hij in de aforistische tek
sten voornamelijk over de (grote) ander vertelt (maar al deze verhalen 
volgens hetzelfde crisis-gegeven structureert), meldt hij zich in het late 
werk, de voorwoorden en Ecce Homo, expliciet als ik. Als ik-verteller die 
zich opstelt alsof alle teksten in feite (hetzelfde) over hem vertellen. Zo 
maakt Nietzsche zich met temgwerkende kracht zichtbaar als lichaam dat 
is, of beter wil zijn, wat het lijkt. 
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Noten 

Hoofdstuk 1 

1) De secundaire literatuur die deze publicaties op hun beurt opleverden, stelt Nietzsche 

op gelijke voet met de Franse critici. Zo stelt Norris in Deconstruction: Theory & Practice: 

'Nietzsche, like Bsuthes and Derrida, deploys every means of resisting this drift toward inter

pretation in its various traditional forms. His plurality of styles and cultivation of paradox are 

strategies intended to arrest understanding, as far as possible, at the level of the text where 

signification has not yet congealed into meaning or concept. His image of writing as a 'dance 

of the pen' is one to which Derrida often reverts in order to suggest this free play of sense' 

(Norris 1982:67). 

2) 'In short', zo vat Kerby het in Narrative and the Self samen, 'in the light of postmodern 

scepticism, the linguistic-constructi-vist turn may be thought of to herald the ascent of a new 

era in the history of thought, that of "the death of man"' (1991:9). 

3) Met postmetafysische kritiek' bedoel ik de secundaire Nietzsche-literatuur die zich, 

ondanks de onderlinge diversititeit, laat verbinden door de kritiek op het subject. Dat wat de 

postmetafysische of poststructuralistische kritiek verbindt is de visie op het subject which is 

no longer that of a presence but that of difference', de visie dat het subject geen prélinguïs-

tisch bestaan heeft maar een effect is van de systematiek van de taal (Worthington 1996:7). 

4) Elisabeth Nietzsche claimde alle rechten op haar broers nalatenschap en zij bepaalde 

welke titels wel of niet gepubliceerd mochten worden. De publicatie van Ecce Homo heeft ze 

jaren tegengehouden en in de beperkte, kostbare editie die uiteindelijk in 1908 werd toege

laten, heeft ze de passages waarin Nietzsche zich kritisch over zijn familie uitlaat, geschrapt. 

5) Volgens Walter Kaufmann was naast Elisabeths publicaties met name Nietzsche: Versuch 

einerMythologie van Ernst Bertram (lid van de George-Kreis), het werk dat de grondslag legde 

voor de Nietzsche-legende. De George-Kreis opereerde vanuit de overtuiging dat een nieuwe 

Duitse taal en een nieuwe mythologie moest worden geformuleerd. In Nietzsche vond men 

uitgesproken dat een heroïsch leven mogelijk is in de moderne tijd. Zij beschouwden hem als 

een profeet die de waanzin in werd gedreven door de vulgariteit van zijn tijdgenoten 

(Kaufmann 1974:10). 

6) Zie ook Morgenröthe 'Vom Volke Israel'; Jenseits von Gut und Böse 251 en Die fröhliche 

Wissenschaft 377. 

7) In dezelfde week schrijft Nietzsche aan zijn moeder dat hij nu 'keine Schonungen mehr 

[kennt]. Diese Partei hat der Reihe nach mir meinen Verleger, meinen Ruf, meine Schwester, 

meine Freunde verdorben - nichts stent meinen Einfluss mehr im Wege, als dass der Name 
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Nietzsche in Verbindung mit solchen Antisemiten wie E. Dühring gebracht worden 1st: man 

muss es mir nicht übel nehmen, wenn ich zu den Mitteln der Notbwebr greife. Ich werfe Jeden 

zur Thiire hinaus, der mir in diesen Punkte Verdacht einflösst' (Samtliche Briefe Band 8:.216). 

8) Als reactie op Elisabeth Nietzsches uitgave Der Wille zur Macht heeft Schlechta, voor

malig medewerker van het Nietzsche-archief dat Elisabeth in Weimar stichtte, een chronolo

gisch geordende uitgave van de Nachlass bezorgd. Het werk van Liïwith en Jaspers ontstond 

al in de jaren dertig maar werd pas in de nacxirlogse jaren algemeen besproken. In de jaren 

dertig en tijdens WO II heerste het officiële Nietzsche-beeld van Alfred Baumler. de filosoof 

van het nationaal-socialisme (zie o.a. Guzzoni 1979; Salaquarda 1980). 

9) Er is een soort debat over Nietzsches teksten waarin de ene criticus het primaat geeft 

aan de gepubliceerde status, de andere aan de Nachlass, en de derde ze als gelijkwaardig 

beschouwt. Ik behoor tot wat Magnus de 'splitters' noemt; degenen die scherp onderscheid 

maken tussen het gepubliceerde werk en de Nachlass. Heidegger zag de Nachlass als het 

eigenlijke werk en behoort tot de 'lumpers'. Het 'Hauptwerk' is dat wat gezegd is, de Nachlass 

wat ongezegd bleef en daaraan hechtte Heidegger meer. Hij wil dat wat Nietzsche ongezegd 

laat aan de Nachlass ontlenen (Schrift 1990:16). 

10) Volgens Kofman gebruikt Nietzsche telkens andere metaforen omdat het systematisch 

gebruik van dezelfde metaforen de eerbiediging van de juistheid in zou houden. 'Nietzsche 

stratégiquement, se fait poète: il multiplie les métaphores, répète les métaphores traditionnelles 

en les accouplant a des métaphores moins usuelles OU encore les pousses jusqu'a leurs 

dernières consequences pour voir jusqu'ou elles peuvent mener' (ib.:149). 

11) In 1970 zijn Derrida en De Man beiden werkzaam in Yale, de op dat moment meest 

spraakmakende literaire faculteit. Zij bekritiseren het structuralisme en het poststructuralisme 

dat hieruit ontstaat noemt men, met de term van Derrida, 'deconstructivisme' of'deconstructie'. 

In 1988 ontstaat een rel rond De Man vanwege zijn 'Wartime Journalism'. Het blijkt dat hij van 

1939-1943 bijdragen voor de Brusselse krant LeSoiren bet Vlaamscbe Land geschreven heeft 

waarin hij de zegeningen van de arische cultuur looft en zich enkele malen antisemitisch 

uitlaat. 

12) 'The reading is not "our" reading, since it uses only the linguistic elements provided 

by the text itself; the distinction between author and reader is one of the false distinctions that 

the reading makes evident. The deconstruction is not something we have added to the text 

but it constituted the text in the first place' (1979:17). 

13) Volgens De Man is Die Geburt der Tragödie eigenlijk 'a patchwork of disconnected 

fragments: (...) the narrative links are so weak that one may feel tempted to put the unity of 

the text in question for purely philological reasons' (1979:84). 

14) In 'Rhetoric of Persuasion' spreekt De Man over 'Nietzsche's philosophical contempt 

for oratory' (1979:131). Het feit dat Nietzsche uitgebreid gebniik maakt van de kunst der wel

sprekendheid, dat hij retorische middelen gebruikt om zijn teksten kaliber te geven, noemt 

De Man 'inconsistent'. Hij maakt onderscheid tussen een literaire en een analytische Nietzsche. 

Maar vergeeft Nietzsche zijn literaire uitspattingen omdat hij zoveel 'deconstrueert': 'In a sense. 
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Nietzsche has earned a right to this inconsistency by the considerable labor of deconstruction 

that makes up the bulk of his more analytical writings' (1979:131). De Man ziet Nietzsche als 

zijn grote voorganger en verwijst, net als Heidegger, bij voorkeur naar Nietzsches Nachlass, 

the speculative state-ments' die volgens hem 'should be given at least equal consideration 

next to emphatic, persuasive ones' (ib.:127). 

15) De Man zegt naar aanleiding van Nietzsches nagelaten tekst Über Wabrbeit unci Lüge 

im aussermoraliscben Sinne (1873) dat 'the general structure of his work resembles the end

lessly repeated gesture of the artist "who does not learn from experience and always again 

falls in the same trap" (1979:118). Dat er in Nietzsches teksten sprake is van een 'gewild' lite

rair perspectief, dat juist de persoonlijke ervaring aanzet tot de herhaling van de vergissing, 

komt niet aan de orde. In Nietzsches werk is een verteller zichtbaar die met voldoening weer 

uit de afgrond omhoog krabbelt en de verwarring met inzet van zijn sterke zelf bestrijdt, die 

ondanks de onmogelijkheid van een definitieve waarheid', kiest voor de oppervlakte waar de 

waarheid van het lichaam heerst. 

16) In Allegories o}Reading stelt reeds De Man dat Nietzsches metafysicakritiek, zijn bepa

ling van de concepten subject, intentie en origine als vergissingen, als kritiek op de belang

rijkste retorische tropen gelezen moet worden. Omdat De Man literatuur' definieert als de 

retorische potentie van taal, kan hij Nietzsche als bestrijder van literatuur' voorstellen. 

Nietzsche is voor hem de filosoof van kritische deconstructie zoals hij die voorstaat en De Man 

roept de literaire kritiek op om Nietzsches, en dus zijn, bondgenoot te worden. Hij ziet decon

structie als dé taak van de literaire kritiek en zegt dat zij op deze wijze would become the 

philosopher's ally in his struggle with the poets' (1979:17). 

17) Dezelfde discussie die Nietzsche-critici scheidt, onderscheidt ook twee groepen van 

verteltheoretici: non-mimetische verteltheoretici zoals G. Genette en M. Bal, die de verteller 

als technische instantie zien en mimetische theoretici zoals K. Stanzel en D. Cohn, die de ver

teller als persoonlijkheid typeren (Diengott 1987). Een mooi voorbeeld van de strijd tussen de 

twee perspectieven levert Christel van Boheemen in haar artikel 'Joyce versus Chatman: nar-

ratologie en postmodern vertellen'. Van Boheemen maakt expliciet dat ze zich verzet tegen 

verteltheoretici die 'gekluisterd blijven aan een antropomorfisch personifiërend beeld van de 

vertelinstantie' (1988:31). Zij leest de verteltheoreticus Chatman de les omdat hij vasthoudt aan 

een 'phonocentrische' opvatting over vertellen (ib.). 

18) In Nietzscbean Narratives hanteert Shapiro weliswaar verteltheoretische begrippen 

(zoals 'onbetrouwbare verteller') maar zijn narratieve lezing van Nietzsches teksten is toch 

vcx>ral een zoektocht binnen het kader van het Franse denken, bijv<x>rbeeld dat van Lacan. 

Zo benoemt Shapiro Ecce Homo als een constellatie van de dimensies van het reële, het sym

bolische en het fictieve en als een spel van binaire opposit ies (1989:160). 

19) In The Misuse of Nietzsche in Literary Theory' verwijt Michael Milam literatuurweten

schappers dat zij een hele generatie letterenstudenten hebben voorzien van een beeld van 

Nietzsche als linguïstisch nilihist. Hij stelt dat het tijd is dat men dit beeld herziet. 'Since recent 

philosophical scholarship on Nietzsche has moved toward a more positive and affirmative 
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view (...), literary theory needs to reassess on this philosopher and begin a more balanced dis

course concerning his work' (1992:330). 

20) Do not totalize' is het credo van het postmodernisme zegt ook Clayton Koelb in zijn 

inleiding op Nietzsche as Postmodernist (1990). 

21) Dat inmiddels bijna een hele generatie is groot geworden met het beeld van Nietzsche 

als ondermijner van coherentie die geen alternatief biedt, blijkt onder meer wanneer de 

criticus Bas Heijne in NRCHandelsblad stelt: 'Nietzsches perspectivisme heeft zijn literaire en 

filosofische opvolgers de doodlopende steeg van het deconstructivisme ingevoerd' (14 november 

1997). 

22) In Historical Reflections/Reflexions Historiques bekritiseert Thomas Leddy Nehamas' 

literaire analogie omdat een literair karakter niet zichzelf creëert maar afhankelijk is van 

de eenheid van stijl van de auteur (1995 vol. 21 no. 3). Het perspectief op Nietzsche als 

vertellermet-lijf ondervangt deze kritiek omdat 'het zich vertellen' zijn voorgeschiedenis heeft 

in de beleving (als personage of karakter) en de noemer ik-veneller in principe beide posities 

impliceert. 

23) Recent heeft ook Irene de Jong Stanzels concept ik-met-lijf gebruikt. Haar oratie van 

22 juni 1999 is getiteld Vertellers met een lijf. Een sondering van de geschiedenis van het 

Klassiek Griekse verhaal. Bij De Jong staat ik-met-lijf voor de verteller die zelf een rol speelt 

in het verhaal (1999:4). 

24) In deze late tekst (1889) worden inzichten uit vroegere teksten 'in Formeln aus-

gedrückt' (Die Verbesserer der Menschheit' 5). Zo worden in 'Die vier grossen Irrthümer' de 

vergissingen waar in Die fröhliche Wissenschaft drie aforismen aan worden besteed (110, 111, 

112), samengebracht in de vorm van enkele thesen ('Die "Vernunft" in der Philosophic' 6). 

25) Bovendien wordt ook in Götzen-Ddmmernng op typisch Nietzscheaanse wijze over 

historische personen ('Das Problem des Sokrates'); over de Grieken (ib.:47); over de eigen 

genezing, 'meine wiederhergestellte Vernunft' ('Die vier grossen Irrthümer' 2) en over andere 

persoonlijke kwesties verteld ('Was ich den Alten verdanke': 'Streifzüge eines Unzeitgemassen' 

37:51). 

26) Ook de autoritaire claims in Jen.seits von Gut und Böse laten de lezer bepaald weinig 

ruimte: Ich bestehe darauf dass man endlich aufhöre' (211) en 'ich verlange, dass man mir es 

glaubt' (281), zo horen we. De stelligheid van de woordvoerder in Zur Genealogie der Moral 

doet vaak niet onder voor deze geluiden. 'Dies genüge ein für alle Mal' zo heet het hier bij

voorbeeld (Zur Genealogie der Moral 11.23) of iets milder: Tch hoffe man giebt mir das ein-

fach zu' (ib.11-1:24). Waar Nietzsche voor degenen die hem nog niet begrepen hebben, her

haalt wat hij al verteld heeft, introduceert hij het verhaal met de claim: 'Das aber ist das 

Ereigniss' (Zur Genealogie der Moral 1.8). Die hij, zoals in vele andere fragmenten, extra into

natie geeft door bepaalde woorden grafisch te benadrukken. Overal waar dat gebeurt wordt 

dit in door mij gebruikte citaten (zoals hier in das), aangegeven door deze woorden cursief 

weer te geven. 
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27) Het begrip focalisatie ter onderscheiding van vertellen en zien, is aanvankelijk geïn

troduceerd door de verteltheoreticus Gerard Genette (1972). Door Mieke Bal is het begrip los

gemaakt van het vertelniveau en ingezet als middel om het onderzoek van vertelperspectief 

te verfijnen. 

28) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstructton stelt Alan D. Schrift dat perspectivisme' een alternatief biedt voor de traditionele 

epistemologie. That is to say, Nietzsche puts forward the doctrine of perspectivism as an 

"empirical" conclusion regarding human finitude: because human beings are situated bodily at 

a particular point in space, time and history, their capacity for knowledge is inevitably limited. 

Being so situated, human beings are not capable of the "objective", "disinterested" observation of 

"reality" demanded by the traditional account of knowledge. Rather, there are only evaluations 

made from a particular perspective' (1990:146). 

29) Minder Nietzscheaans is in mijn perspectief Bals typering van de verteller als 'instan

tie' (1986). Aan het feit dat er grammaticaal gezien altijd sprake is van een 'ik vertelsituatie', 

verbindt zij de conclusie dat de verteller geen persoonlijkheid is terwijl verteltheoretici als 

Franz Stanzel en Dorrit Cohn het onderscheid tussen hij en ik handhaven omdat stem en per

soonsvorm van elkaar afhankelijk zijn. Zoals gezegd (zie noot 17) vindt onder verteltheoretici 

soortgelijke discussie plaats als onder Nietzsche-critici. Waar Stanzel en Cohn, net als Neha-

mas, de existentiële achtergrond van het vertellen benadrukken, wil Bal, net als Shapiro, 

bewust maken van de fictionaliteit van identiteit en persoonlijkheid. Zo zegt Bal in On Story-

Telling dat het onderscheid tussen vertelstem en focalisatie een manier is om 'de modelleren

de functie van lineariteit en stem te erkennen maar ze de juiste plaats als relatief en fictioneel 

te wijzen' (1991:2). Ik kies bewust voor een 'antropomorfische', dat wil zeggen een persoons

gebonden typologie van de verteller, omdat ik wil laten zien dat Nietzsche zich niet beperkt 

tot deconstructie (van het subject). 

30) Cohn bekritiseert de notie lichamelijkheid' van de ik-verteller die Stanzel verbindt aan 

het verschil tussen ik- en hij-verhalen. Volgens Cohn blijven de meeste vertellers in ik-verha-

len 'onlichamelijk' (Cohn 1981:64). Ik zou willen stellen dat elke verwijzing naar de emotio

nele of anderszins zintuiglijke beleving van de werkelijkheid door de verteller, of dat nu in 

een ik-verhaal of in een verhaal in de derde persoon gebeurt, als een signaal van een lichaam 

gezien kan worden. Aandacht voor de vraag 'wie ziet' (voelt, luistert etc), dus wie focaliseert, 

maakt het mogelijk deze signalen zichtbaar te maken. 

31) Zowel Gary Shapiro in Nietzschean Narratives (1989) als John Carson Pettey in 

Nietzsche's Philosophical and Narrative Styles (1992) besteden meerdere hoofdstukken aan 

Nietzsches roman. Waar Carson zich, hoewel de titel anders doet vermoeden, tot deze tekst 

beperkt, levert Shapiro ook interpretaties van Der Antichrist en EcceHomoak narratieve teksten. 

32) Der Antichrist, Jenseits von Gut und Böse (1886) en Götzen-Dammerung (1889) 

komen niet apart ter sprake. Uiteraard heb ik deze teksten wel bestudeerd en daar waar dat 

relevant is gebruik ik passages voor de context van dit proefschrift. 

33) Het interpreteren van de werkelijkheid wordt door Nietzsche voorgesteld als het 
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proces dat ook het lezen van teksten en het aanschouwen van kunst kenmerkt. 'Nietzsche (...) 

looks at the world in general as if it were a sort of artwork; in particular, he looks as if it were 

a literary text' (Nehamas 1985:3). 

Hoofdstuk 2 

1) Slechts één jaar na Die Geburt schrijft Nietzsche Ober Wabrheit und Lüge im ausser-

moraliscben Sinne. Hierin valt hij de traditionele wetenschap expliciet aan door waarheid als 

'ein bewegliches Heer von Metaphern (...) Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie 

welche sind (...)' te omschrijven (880-881). In het late voorwoord op Die Geburt der Tragödie, 

'Versuch einer Selbstkritik' uit 1886, stelt Nietzsche zelf alsnog dat ook zijn eerste tekst het 

Problem der Wissenschaft' als onderwerp heeft en de vraag naar de oorsprong van de trage

die in feite een psychologische kwestie is (VeS 2,4). Als reactie op negatieve recensies op 

Jenseits von Gut und Böse zegt hij in 1887: 'hatte man etwas von meiner ersten Schrift "Geburt 

der Tragödie" verstanden, so hatte man schon damals in gleicher Weise sich entsetzen und 

bekreuzigen können' (Samtlicbe Brie/e Band 8, brief 924 oktober 1887). 

2) 'nahen wir uns jetzt...' (3D; Hier gewahren wir nun zuerst...' (34) ; Hier redet ... zu 

uns' (35); 'Und nun denken wir uns...' (40); 'so sind wir jetzt gedrangt weiter ... zu fragen' 

(42); 'wir nahen uns jetzt...' (42); 'nahern wir uns jetzt...' (83); 'wie wir wahrzunehmen nat

ten...' (94); 'Schauen wir ....' (101); 'Hier sehen wir in das innerlichste Werden...' (122); 'Man 

mag sich nun diese ... besehen' (127). 

3) Ook de argumentatie is opgebouwd als noodzakelijke fasering: 'Hier nun wird es 

nöthig, uns mit einem kühnen Anlauf in eine Metaphysik der Kunst hinein zo zwingen, indem 

ich den frühreren Satz wiederhole...' (152). 

4) Waar ik in het vervolg voorbeelden van 'narrated monologue' bespreek, gebniik ik de 

term 'erlebte Rede' omdat deze omschrijving de verwijzing naar de beleving in zich draagt. 

5) In 'Sanctus Januarius' leert een 'Zwischenrede' dat enkel de lezer die in zijn eigen ziel 

'glanz und Gluth und Morgenröthen erlebt hat' de blijde verwachting van de tekst kan waar

nemen (Diefrriblicbe Wissenschaft 286). Zarathustra stelt: 'Wer meiner Art ist, dem werden 

auch die Erlebnisse meiner Art über den Weg laufen (...)'(Also sprach Zarathustra 'Von den 

Abtrünnigen'). (Zie ook Intermezzo). 

6) 'zeigt' (35); 'vorzustellen' (36); sehen wir' (39); 'vor unseren Blieken' (42); 'wir sehen' 

(44); 'Schauen wir jetzt' (99; 101); 'geschildertem Vorgang' (134); das anschauende Auge' 

(150), etc. 

7) Behalve het oog wordt ook het oor geregeld aangesproken: Jenseits von Gut und Böse 

246; ib.:247; Ecce Homo 'Warum ich so gute Bücher schreibe' 4. 

8) 'Wir schauten das Drama an und drangen mit bohrendem Bliek in seine innere beweg-

te Welt der Motive (...). (...) und doch war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüber-

zoge, dessen tiefsten Sinn wir fast zu errathen glaubten und das wir, wie einen Vorhang, fort-

zuziehen wünschten, um hinter ihm das Urbild zu erblicken. Die hellste Deutlichkeit des 
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Bildes genügte uns nicht: denn dieses schien eben sowohl et was zu offenbaren als zu ver

hullen; und wahrend es mit seiner gleichnissartigen Offenbarung zum Zerreissen des 

Schieters, zur Enthüllung des geheimnissvollen Hintergaindes aufzufordern schien, hielt wie-

derum gerade jene durchleuchtete Allsichtbarkeit das Auge gebannt und wehrte ihm, tiefer zu 

dringen' (24). Hier schrijft Nietzsche zijn tekst het (onthullende en tegelijkertijd verhullende) 

effect toe van de tragedie. 

9) De verlossing of wedergeboorte wordt de lezer op het eind expliciet in het vooruitzicht 

gesteld: 'Ja, meine Freunde: glaubt mit mir (...) ihr sollt erlöst werden' (20). De ware lezer 

heeft 'mit Staunen erlebt' wat verteld werd (22) en wie na het lezen van de tekst nog niet het 

tragische efffect heeft ervaren, kan volgens Nietzsche vertwijfelen aan zijn esthetische, dus 

onesthetische, natuur (ib.). Hier wordt duidelijk dat Nietzsche zijn lezer dezelfde positie toe

schrijft als de esthetische toeschouwer van de tragedie. 

10) Veel critici onderscheiden een vroege en een late Nietzsche. Die Geburt der Tragödie 

en de 'Unzeitgemasse Betrachtungen' worden dan als typisch voor de vroege, nog logocen-

trische' metafysische Nietzsche gezien; Menscblicbes, Allzumenscbliches als het begin van de 

aforistische periode met Die fröbliche Wissenschaft en Also sprach Zaratbustra als midden-

fase; Jenseits vort Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral, Götzen-Dammerung, Ecce Homo 

en de 'Nachlass' als typisch voor de late Nietzsche die afziet van traditionele waarden en 

begrippen. Zo spreken Fokkema en Ibsch over de Nietzsche uit de 'vroege kritische periode 

afwegend-gedistantieerd-intellectualistisch en de Nietzsche uit de latere periode volunta

ristisch, emotioneel, uitsluitend waarderende, de Dionysische Nietzsche' (1984:213). 

11) Hier erkent Nietzsche als ik-verteller dat ook hij, ondanks zijn inzicht in de (on)waar-

heid, deel uitmaakt van het 'belevende' ofwel historische bestaan: 'Wie wundervoll und neu 

und zugleich wie schauerlich und ironisch fühle ich mich mit meiner Erkenntniss zum 

gesammten Dasein gestellt! Ich habe für mich entdeckt, dass die alte Mensen- und Thierheit, 

ja die gesammte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins in mir fortdichtet, fort-

liebt, forthasst, fortschliesst, ich bin plötzlich mitten in diesem Traume erwacht, aber nur zum 

Bewusstsein, dass ich eben traume und dass ich weitertraumen muss, um nicht zu Grunde zu 

gehen: wie der Nachtwandler weitertraumen muss, um nicht hinabzustürzen' (FW 54). 

12) In Die Geburt der Tragödie wordt via de Hamletleer verwoord wat het gevaar is van 

het kiezen voor wat later de wil-tot-weten wordt genoemd. 'Die Erkenntniss tödtet das 

Handeln, zum Handeln gehort das Umschleiertsein durch die Illusion das ist die Hamletlehre 

(...) nicht das Reflectiren, nein! die wahre Erkenntniss, der Einblick in die grauenhafte 

Wahrheit überwiegt jedes zum Handeln antreibende Motiv, bei Hamlet sowohl als bei dem 

Dionysischen Menschen' (57). 

13) Nietzsche maakt onderscheid tussen de droom als de werkelijkheid van het lichaam 

en fictie. Zo onderscheidt hij in Der Antichrist de 'zieke' interpretaties van het christendom en 

de 'kunst goed te lezen' (A 52; A 59). De 'Fiktions-Welt' van het christendom zet hij hier tegen

over de droomwereld: 'Diese reine Fiktions-Welt unterscheidet sich dadurch sehr zu ihren 

Ungunsten von der Traumwelt, dass letztere die Wirklichkeit wiederspiegelt, wahrend sie die 

Wirklichkeit falscht, entwerthet, verneint' (A 15). 
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14) Homerus wordt een echte dichter genoemd omdat hij 'anschaulicher schildert' en 

meer 'anschaut' (60), dus te werk gaat zoals Nietzsche in Die Geburt der Tragödie. Ook in het 

latere werk spreekt Nietzsche waarderend over Homerus. Wie zou niet Homerus' geluk, zijn 

toestand, willen bezitten, de toestand van degene 'der den Griechen ihre Götter, nein, sich 

selber seine Götter erfun-den hat!' vraagt hij in Die fröblicbe Wissenschaft (302). 

15) In 'The human experience of Time and Narrative' verwijt Paul Ricoeur antinarrati-

vistische historici en literatuurwetenschappers zoals de vroege Roland Barthes, dat zij het con

cept 'tijd' compleet verwaarlozen. Ricoeur ziet verhalen als 'the modes of discourse appro

priate to our experience of time; and time experience, on the other hand, is the ultimate 

referent of the narrative mode' (1991:107). Volgens Ricoeur, en Nietzsche lijkt het met hem 

eens te zijn, geeft narrativiteit onze ervaring van tijd vorm, onafhankelijk of het in historische 

verhalen of in fictie voorkomt (ib.:105). 

16) Nietzsche citeert Kant die stelt dat aiimte, tijd en causaliteit in feite de schijn vormen, 

die de ware werkelijkheid verhult. 'Wenn dieser [onze cultuur ewj an die Erkennbarkeit und 

Ergründlichkeit aller Weltnithsel, gestützt auf die ihm unbedenklichen aeternae veritates, 

geglaubt und Raum, Zeit und Causaiitat als ganzlich unbedingte Gesetze von allgemeinster 

Gültigkeit behandelt hatte, offenbarte Kant, wie diese eigentlich nur dazu dienten, die blosse 

Erscheinung, das Werk der Maja, zur einzigen und höchsten Realitat zu erheben (...)' Reeds 

Kant heeft volgens Nietzsche 'de tragische cultuur' ingeluid (GdT 118). 

17) De Man interpreteert het probleem van Die Geburt der Tragödie niet als psychologische 

maar als epistemologische kwestie. Hij vertaalt Nietzsches nadruk op het dionysische als voor

keur voor aanwezigheid boven representatie ofwel het onderscheid 'between metaphorical 

and proper language' (1979:91). Zo creëert hij de oppositie die zijn doel dient want het 

linguïstische gaat in deconstnictief perspectief vooraf aan het historische. Door te wijzen op 

Nietzsches uitspraken over de onmogelijkheid van representatie (proper language), wijst hij 

de weg naar de onwaarheid van het apollinische ofwel de afwijzing van de historische 

(schijn)positie. Uit het feit dat taai niet absoluut correspondeert met het menselijke bestaan, 

concludeert De Man dat er niets buiten de tekst bestaat waaraan gerefereerd kan worden. 

18) In het later toegevoegde voorwoord 'Versuch einer Selbstkritik' (1886) herinterpreteert 

Nietzsche zijn vroege tekst en stelt hij dat hij in Die Geburt der Tragödie de wetenschap vanuit 

de optiek van de kunstenaar bekeek, maar de kunst vanuit de optiek van het leven (14) 

19) In zijn kritiek op deconstructionistische Nietzsche-lezers zoals Paul de Man en Hillis 

Miller noemt Milam, die zoals eerder vermeld de literaire kritiek oproept haar Nietzsche-beeld 

te herzien, dit 'het referentienihilisme' van deconstructie (1992:330). 

20) In mijn optiek vraagt de fysieke ervaring om dat wat Hester IJsseling 'de lijn' noemt, 

dat wil zeggen eenheid, systeem, coherentie. IJsseling lijkt het tegendeel te stellen: 'Hoewel 

er inderdaad in onze voorstelling van de tekst, en op grotere schaal in onze voorstelling van 

de tijd, een tendens tot het zoeken naar en het construeren van lineariteit aan te wijzen is, 

verzet zich elke feitelijke ervaring van tijd en tekst tegen dit model' (IJsseling 1997:118). 
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21) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstruction bespreekt Alan D. Schrift het begrip 'grosse Gesundheit' als de noemer waar

mee Nietzsche het vermogen typeert om een levensbevestigende orde aan te brengen 

(1990:177). 

22) Dat "kunst' in Die frühliche Wissenschaft een bredere betekenis heeft gekregen is 

evident. Waar in Die Geburt der Tragödie nog dicht bij esthetische kunstvormen wordt 

geredeneerd, wordt kunst hier synoniem voor de menselijke conditie, de onontkoombaarheid 

om het leven te vormen naar de fysieke (kunst)driften. Van de kunstenaars moet men de kunst 

van het perspectief leren, maar in het overige moet men wijzer zijn dan zij, zegt Nietzsche: 

'Denn bei ihnen hort gewöhnlich diese ihre feine Kraft auf, wo die Kunst aufhört und das 

Leben beginnt: wir aber wollen die Dichter unseres Lebens sein, und im kleinsten und 

Alltaglichen zuerst' (FW 299). 

23) In 'Wofür wir dankbar sein sollen' zegt Nietzsche dat de acteurs ons hebben geleerd 

'sich aus der Ferne' te bekijken, 'um Das mit einigem Vergnügen zu horen und zu sehen, was 

Jeder selbst ist, selber erlebt, selber will (...)' (FW 78). 

24) 'Realiteit' heet in Der Antichrist de wereld 'als Leib, als Gebarde, als Instinkt' (A 59). 

25) De metafoor 'maag' herinnert aan het feit dat het denken een fysieke kwestie is. 

Nietzsche noemt zijn filosofie dan ook een dieet dat hij zijn lezers voorschrijft. Het gedachte

goed van zijn metafysische tegenstanders wijt hij aan hun slechte voedingsgewoonten: 'Dass 

sie schlecht lernten und das Beste nicht, und alles zu früh und alles zu geschwind: dass sie 

slecht assen, daher kam ihnen jener verdorbene Magen, ein verdorbener Magen ist namlich 

ihr Geist: der rat zum Tode! Denn wahrlich, meine Brüder, der Geist ist ein Magen!' (Also 

sprach Zarathustra II, "Von alten und neuen Tafeln'). In Ecce Homo zegt Nietzsche dat alle 

vooroordelen uit de ingewanden komen, dat de moraal een maag is. De Duitse geest komt 

voort uit 'betrübten Eingeweiden... Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit nichts 

fertig' ('Warum ich so klug bin'). 

26) In Jeriseits von Gut und Böse worden de Grieken beschreven als liet volk dat 'die 

geheime Aufgabe des Gestaltens, Ausreifens, Vollendens zuge-fallen ist' (J 248). Deze typering 

herinnert aan de bewondering van de Griekse dromen in Die Geburt der Tragödie. 'De geheime 

opgave', het op de wereld zetten van een afgeronde waarheid is een zwangerschap. De 

'Mann'die volgens Nietzsche weer 'Herr' moet worden (Diefröhliche Wissenschaft362) is een 

"Mutter" von Mensch, im grossen Sinne des Wortes, ein Solcher, der von Nichts als von 

Schwangerschaften und Kindsbenen seines Geistes mehr weiss und hort' (ib.:369). 

27) Ook in het nagelaten werk wordt gezegd dat het dionysische leidt naar het lichaam, 

naar de roes van de gebaren, naar de lijfelijke kracht van de dionysisch-apollinische wil tot 

schijn (Nachlass 1886 Band 13 :.235 ; ib..230,239). 

28) In Götzen-Ddmmerung (1889) wordt de 'esthetische toestand' expliciet gekoppeld aan 

het begrip macht. De roes van de wil is de 'physiologische Vorbedingung' voor het ontstaan 

van kunst, zegt Nietzsche hier, de lichamelijke conditie die 'ein asthetisches Thun und 

Schauen' in werking zet: 'Der Mensch dieses Zustandes verwandelt die Dinge, bis sie seine 
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Macht wiederspiegeln, bis sie Reflexe seiner Volkommenheit sincl. Dies Verwandein mussen 

in's Volkommne ist Kunst' (GD 'Streifzüge eines Unzeitgemassen' 8 en 9). 

29) In 1913 publiceert Hans Vaihinger Die Pbilosopbie des Als <ib. Hij stelt dat het "alsof 

van Kant afkomstig is, die het geloof omschrijft als het handelen alsof er een God bestaat 

(1913:XIV). Vaihinger benadrukt dat voor Nietzsche reeds Hume wees op de 

'Empfindungsqualitat' als het enig ware (ib.:98). Maar Nietzsche is volgens Vaihinger de eer

ste die de schijn niet meer behandelt als iets dat bestreden moet worden. Deze stelling rijmt 

met mijn observatie dat 'de vergissingen' in Nietzsches optiek productief zijn. 

30) '(...) schon jedes Tief-und Gründlich-Nehmen ist eine Vergewaltigung, ein Wehethun-

wollen am Grundwillen des Geistes, welcher unablassig zum Scheine und zu den Oberflachen 

hin will, sclion in jedem Erkennen ist ein Tropfen Grausamkeit' (J 229). 

3D In feite wordt in Jenseits non Gut unci Bösede aanval op het socratische in een noten

dop herhaald. Want Nietzsche zegt hier ook dat hij de mens wil terugvertalen naar de natuur, 

dat hij 'über die vielen eitlen und schwarmerischen Deutungen und Nebensinne Herr werden 

[will], welche bisher über jenen ewigen Grundtext homo natura gekritzelt und gemalt wurden' 

(J 230). Kofman stelt terecht dat het eeuwige fundament waarover Nietzsche hier spreekt niet 

een ontologische waarheid is, maar verwijst naar het bestaan als wil tot macht (1972:133-36). 

Maar wel met dien verstande dat de wil tot macht de wil tot schijn impliceert omdat dit 

'Urfaktum' het lichaam leidt. 

32) De hier ontvouwde lijn van Nietzsches discours van het lichaam naar zijn visie op het 

bestaan als wil tot macht, wordt bevestigd in Nietzsche over de menselijke natuur van Joep 

Dohmen. Dohmen bespreekt in zijn studie Nietzsches 'driftenleer'. Als kritiek op de ik-meta-

fysica, zo stelt hij, zet Nietzsche in zijn vroege teksten het lichaam als pluralisme van driften 

die door hun onderlinge verbanden in staat zijn eenheid te scheppen. In zijn latere werk 

(vanaf ongeveer 1880) komt de nadruk te liggen op het machtmotief. En vanaf 1885 vat 

Nietzsche alle werkelijkheid op als wil tot macht en de mens als een veelheid van willen tot 

macht. Dohmen wijst erop dat Nietzsche veel noemers (drift, kracht, macht) introduceert om 

zijn visie op de mens te articuleren maar stelt dat het denken over macht naadloos aansluit 

bij de visie op de wil tot macht. Nietzsches driftenleer, waarvoor volgens mij reeds de aanzet 

wordt gegeven in Die Geburt der Tragödie, is volgens Dohmen de eerste fase, de wil- tot-

macht de tweede fase van Nietzsches fysiopsychologie: 'In elk geval is het begrip "lichaam" 

het omvattende begrip' (1994:430). 

33) Hillis Miller stelt in 'The Disarticulation of the Self dat de veelheid die Nietzsche in 

het zelf werkzaam ziet, leidt tot de waanzin die het logocentrisme ondermijnt (1981:247). Ik 

zou willen stellen dat Nietzsches nadruk op het lichaam als organisatorische kracht, zijn plei

dooi voor de erkenning van het naar eenheid verlangende lichaam, tracht de waanzin te voor

komen. Niet de waarheid maar het niet-willekeurige is de oppositie van de waanzin, zegt 

Nietzsche in Die fröblicbe Wissenschaft (76) en als verteller brengt het individu, dat luistert 

naar zijn lichaam, een orde aan die de illusie biedt van een gewild zijn. 
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34) Perspectivisme is de opvatting dat er geen waarheid of werkelijkheid bestaat onaf

hankelijk van de subjectieve waarneming. In The Cambridge Companion to Nietzsche zeggen 

ook Magnus en Higgins dat de analogie tussen weten en zien zoals het perspectivisme die 

oproept, bedoeld is om af te rekenen met de visuele metaforen van de traditionele episte

mologie. Zij zien Nietzsches concepten als perspectivisme, wil tot macht, eeuwige wederkeer 

en Übermensch als 'self-consuming concepts', dat wil zeggen 'one which requires as a con

dition of its intelligibility (or even possibility) the very contrast it wishes to set aside' (1996:7). 

35) In bijna elke tekst wordt herinnerd aan het apollinisch-dionysische koppel: 

Morgenrótbe 240;,12: Menschliches, Allzumens-chliches 1.35, 222; ib. 11.174 ,184 waar de 

natuurgeschiedenis van het apollinische en dionysische herhaald wordt. In Götzen-

Dammerung zet Nietzsche nog eens expliciet uiteen wat hij met de begrippen apollinisch en 

dionysisch bedoelt. Het dionysische is de 'Urzustand' zegt Nietzsche hier en hij noemt de 

muziek, net als in Die Gehurt der Tragödie, de specificatie hiervan (Streifzüge eines Unzeit-

gemassen 10). Ook in zijn Nachlass legt Nietzsche onder de noemer 'Psychologische 

Grunderfahrungen' uit wat het begrippenpaar apollinisch dionysisch inhoudt (Nachlass 85-86 

band 12 :115). In Zur Genealogie der Moral worden de termen dionysisch en apollinisch niet 

gebruikt maar de stelling dat zich in het ascetische ideaal de 'Grundthatsache des menschlichen 

Willens' uitdrukt, dat de mens een doel nodig heeft, 'und eher will er noch das Nichts wollen, 

als nicht wollen' (GdM III.I) borduurt verder op de eerder verwoorde menselijke positie. 

36) In The Illusions of Postmodernism reageert Terry Eagleton op de centrale plaats die 

het gefragmenteerde lichaam in postmetafysische theorieën inneemt: hij constateert dat het 

'has become one of the most recurrent preoccupations of postmodern thought: Mangled mem

bers, tormen-ted torsos, etc.' (1996:70). Als reactie op het beeld van het lichaam als object van 

inscriptie, als onderworpen aan de disciplinering van discoursen, stelt Eagleton dat 'we are 

not "cultural" rather than "natural" creatures, but cultural beings by virtue of our nature, which 

is to say by virtue of the sorts of bodies we have and the kind of world to which they belong' 

(ib.:72-3). 

37) 'Het spreken als', in Braidottis feministische perspectief 'vrouw', heeft als doel een 

ethiek te bewerkstelligen 'that would survive the many shifts of langua-ge and cultural loca

tions and make me "true to myself', although the self in qtiestion is but a complex collection 

of fragments' (1995 

Hoofdstuk 3 

1) Volgens Nietzsche levert het menselijk bewustzijn 'ein mehr oder weniger phantasti-

scher Commentar über ein ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefuhlten Text' ('Erleben 

und Erdichten' Morgenröthe 119). Dit geldt cx>k het historisch bewustzijn. De verhalen van 

historici zijn 'fictief, dat wil zeggen een vorm van schijn. Maar deze schijn verwijst naar de 

'gefuhlte Text', naar de beleving van de werkelijkheid door het lichaam. De performance 
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waarmee volgens Hayden White elke betekenisproductie, en dus ook het historische vertel

len, gepaard gaat (1987:20), staat niet los van het fysieke bestaan. 

2) De monumentale geschiedschrijving is altijd in het gevaar 'ins Schone umgedeutet und 

damit der freien Erdichtung angenahert zu werden' (Vom Nutzen p.262). Daarom mag het 

monumentale de andere twee vormen niet regeren. Ook mag de monumentale vorm niet door 

onmachtige historici bedreven worden: Denn sie wollen nicht, dass das Grosse entsteht' en 

keren het doel van de monumentale vorm om; 'ob sie es deutlich wissen oder nicht, sie han-

deln jedenfalls SO, als ob ihr Wahlspruch ware: lasst die Todten die lebendigen begraben' 

(ib.:264). 

3) In het nagelaten werk verwoordt Nietzsche deze attitude bijna letterlijk: 'Meine Art, 

Historisches zu berichten, ist eigentlich, eigene Briebnissebei Gelegenheit vergangener Zeiten 

und Menschen zu erzahlen. Nichts Zusammenhangendes einzelnes ist mir aufgegangen, anderes 

nicht. Unsere Litteraturhistoriker sind langweilig, weil sie sich zwingen, über alles zu reden 

und zu urtheilen, auch wo sie nichts erlebt haben' {Nachlass Band.8. 30 [601). 

4) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt de visie op de noodzaak van het sterke subject her

haald: 'Der Mangel an Person racht sich überall; eine geschwachte, dunne, ausgelöschte, sich 

selbst leugnende und verleugnende Fersönlichkeit taugt zu keinem guten Dinge mehr, sie 

taugt am wenigsten zur Philosophic Die 'Selbstlosigkeit' hat keinen Wenh im Himmel und auf 

Erden; die grossen Probleme verlangen alle die grosse Liebe, und dieser sind nur die starken, 

runden, sicheren Geister fahig, die fest auf sich selber sitzen' (FW 345). 

5) Zie Shapiro (1989:21; 151). 

6) In The Illusions of Postmodernism formuleert Eagleton een eenvoudige maar bruikbare 

definitie van postmodernisme: 'a style of thought which is suspicious of classical notions of 

truth, reason, identity and objectivity, of the idea of universal progress or emancipation, of sin

gle frameworks, grand narratives or ultimate grounds of explanation' (1996:vii). 

7) In zijn bijdrage aan Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and Contra zegt Charles E. 

Scott dat genealogie opereert 'l>eyond the reach of any instance of consciousness or expe

rience' (Scott 1990:15). 

8) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt deze dubbelrol benoemd. Hier spreekt Nietzsche 

over de praktisch handelende mens als 'der Schauspieler' die bij tijd en wijle vergeet dat hij 

selber auch der eigentliche Dichter und Fort-dichter des Lebens ist'. Via de noemer 'wir 

Denkend-Empfindenden' wordt het belevende bestaan vervolgens gekoppeld aan het denken 

en het is volgens Nietzsche deze positie (van zowel deel uitmaken van, als erboven staan) die 

het macben' van de werkelijkheid mogelijk maakt (FW 301). 

9) Hayden White onderscheidt drie strategieën die historici kunnen gebruiken om het ver

klarend effect te bereiken: de verklaring via formele argumenten; via 'emplotment' (het arran

geren van gebeurtenissen volgens een plot) en de verklaring via ideologische implicaties. Op 

het niveau van 'emplotment' onderscheidt White kroniek (chronicle) en verhaal (story). De 

kroniek is enkel opsomming terwijl het verhaal een bepaalde ordening in de gebeurtenissen 

presenteert zodat het een volledig te begrijpen diachronisch proces is met een te onderscheiden 
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begin, midden en einde. De wijze waarop de opeenvolging van gebeurtenissen gestnictureerd 

wordt, is het voorzien van het verhaal met betekenis (1973). 

10) In The Content of the Form typeert White 'narrative' als de oplossing voor het probleem 

van het vormgeven van de algemeen menselijke ervaring die volgens hem een morele positie 

impliceert: 'narrativity, certainly in factual story-telling and probably in fictional storytelling as 

well, is intimately related to, if not a function of, the impulse to moralize reality, that is, to 

identify it with the social system that is the source of any morality that we can imagine' 

(1987:14). 

11) Van Tongeren wijst op het feit dat ook een autobiografie nooit het wezen mee kan 

delen, dat de autobiografie datgene creëert wat zij beschrijft: 'het leven dat verteld wordt 

bereikt zijn waarheid slechts door het verhaal waarin het ter sprake komt' (1992:32). Ook Van 

Tongeren vergelijkt deze vorm van vertellen met het schilderen van een zelfportret en hij wijst 

erop dat Rembrandt wel 60 verschillende versies produceerde (ib.). 

12) Een interessante observatie is Van Tongerens stelling dat de roman meer 'waar' is dan 

de krant omdat de krant weliswaar weergeeft wat er gebeurd is, maar dat de roman de bete

kenis van wat er gebeurd is of kan gebeuren wil laten zien (1992:31). 

13) In Time, Narrative, and Htstoty formuleert Carr een soortgelijke opvatting als Ricoeur: 

'narrative is our primary (though not our only) way of organizing our experience of time, and 

understood in this sense it can elucidate our pretheoretical past' (1986:4-5). 

14) In The Content of the Form citeert Hayden White Roland Barthes, die in 'Introduction 

a 1'analyse structura-Ie des récits' stelt dat een verhaal niets representeert of imiteert: '"What 

takes place" in a narrative is from the referential (reality) point of view literally nothing; "what 

happens" is language alone, the adventu-re of language, the unceasing celebration of its 

coming' (1987:14).Volgens White zegt Barthes hier wat Nietzsche in Vom Nutzen en Zur 

Genealogie der Moral zegt. 

15) Volgens Foucault moet de genealogie laten zien hoe de geschiedenis het lichaam 

teistert (1981:19). Hij stelt dat geschiedschrijving 'werkelijke' geschiedschrijving wordt, als zij 

het discontinue in ons eigen zijn introduceert, het fundament waarop het lichaam rust onder

graaft en de vermeende continuïteit bestrijdt: 'Want het weten is er niet om te begrijpen, maar 

om te snijden' (1981:27). 

16) In de correspondentie vinden we ook de opvatting teaig dat de 'beleefde' teksten 

nagevoeld willen worden. Volgens Nietzsche is lezen een grootse ervaring wanneer men weet 

nachzufühlen, die inneren Erlebnisse nacbholen, auf Grund deren jenes Werk entstehen 

konnte' (Sdmtliche Briefe Band 8: 340). Zie verder Intermezzo. 

17) 'Aus der Nahe verstehn' is volgens Nietzsche een vorm van belevend begrijpen, het 

beleven van een verandering aan zichzelf veroorzaakt door de ander ('Was ist denn der 

Nachste!' Morgenröthe 118). 

18) De betiteling van visionaire dichters als 'Astronomen des Ideals' komt terug in Die 

fröhliche Wissenschaft, waar Nietzsche zich met zijn lezers onder de noemer 'wir Argonauten 

des Ideals' schaart en vertelt over het uitzicht op een land waar hij en de zijnen de tegen

woordige mens achter zich kunnen laten (FW 382 Die grosse Gesundheit'). 
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19) Waar het beeld van Nietzsche als vernietiger van (verhalende) illusies de literatuur

wetenschappelijke kritiek overheerst, heerst in de volksmond het beeld van Nietzsche als 

vrouwenhater en het beeld van Nietzsche als politiek gevaarlijke denker. Zo schrijft wijlen K.L. 

Poll onder de kop 'Pas op voor Nietzsche' over de problemen van voormalige Oostbloklanden 

en waarschuwt hij tegen Nietzsche, die een rangorde zou hanteren (NRC Handelsblad 9 maan 

1990). 

20) In zijn bijdrage aan The Cambridge Companion to Nietzsche benadrukt ook Robert 

Solomon dat Nietzsches begrippen psychologische categorieën zijn. Hij stelt voor 'Über

mensch' als een attitude te karakteriseren en te zien in termen van aan of afwezigheid van 

bepaalde emoties, eerder dan als een metafysische projectie van een biologische evolutie 

(1996:186). 

21) Slavenmoraliteit definieert Solomon als het opleggen van oordelen aan anderen in 

morele categorieën die niet van hen zelf zijn, als een reactieve set van emoties. Hij benadrukt 

dat waar sociale macht geen herenmoraal dicteert, slavenmoraal aanwezig is onder hen die 

heersen (1996:207). 

22) Grootheid is geen vast gegeven. Zo zegt Nietzsche van de grote gezondheid dat ze 

telkens weer verworven moet worden: 'ein solche, welche man nicht nur hat, sondern auch 

bestandig noch erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss!' (FW 

382). 

23) 'It is Nietzsche's hope that the transvaluation will result in a new type of person (...) 

who will allow themselves the greatest multiplicity of contradictory perspectives, while main

taining the formative power of self-dominion and the ability to discipline themselves to 

wholeness' (Schrift 1990:159). 

24) In tegenstelling tot de traditionele historie die door onvruchtbare types wordt vorm

gegeven, beoogt Nietzsche met zijn vormen van geschiedschrijving een 'Zeitalter der fertig 

und reif gewordenen, der harmonischen Persönlichkeiten' (p.299). De noemers klaar' en 'rijp' 

duiden opnieuw de mogelijkheid van persoonlijke groei. Het onvruchtbare type wordt 

vervangen door een 'rijpe' persoonlijkheid, door productieve geesten, die de eigen geschiedenis 

kunnen dragen. 

25) Ook in Menschliches, Allzumenschlicbes II wordt deze functie aan historische verhalen 

toegeschreven: Die Naturgeschichte, (...), sollte so erzahlt werden, dass Jeder, der sie hort, 

zum Streben nach geistigleiblicher Gesundheit und Blüthe, zum Frohgefühl, Erbe und 

Fortsetzer des Menschlichen zu sein, und zu einem immer edleren Unternehmungs-Bedürfniss 

unaufhaltsam fortgerissen würde' ('Vermischte Meinungen und Sprüche' 184). 

26) Foucault verzet zich tegen de 'oneindige woekering van betekenis' die centraal staat 

in poststructuralistische theorieën (van bijvoorbeeld Jacques Derrida). De auteur, niet als oor

sprong maar als 'drift' achter de tekst, begrenst volgens hem deze woekering: 'the author is 

not an indefinite source of significations which fill a work; the author does not precede the 

works, he is a certain functional principle by which, in our culture, one limits, excludes, and 

chooses; in short, by which one impedes the free circulation, the free manipulation, the free 

composition, decomposition and recomposition of fiction' (1979:159 ). 
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27) Volgens Alan D. Schrift vormt Nietzsches genealogie het alternatief: 'genealogy can be 

viewed as a methodological interstice between perspectivism and philology insofar as it 

demands, both playful appropriation of and meticulous attention to the developmental history 

of contemporary values' (1990:171). Schrift noemt Nietzsches antwoord op de ambiguïteit tus

sen zijn perspectivisme en zijn nadruk op filologie (de kunst van het goede lezen), een 

'pluralistische benadering' die hij realiseert in de genealogie: 'an interpretive practice which, 

because it retains a standard by which to judge between competing interpretations, can accept 

multiple and conflicting interpretations without succumbing to an unmitigated relativism in 

which it relinquishes the ability to judge some interpretations as better than others' (ib.). 

Hoofdstuk 4 

1) Waar Nietzsche stelt dat men de auteur moet vergeten om plezier te hebben aan het 

werk zelf, lijkt hij in eerste instantie 'de dood van de auteur' te onderschrijven (Zur Genealogie 

der Moral III 4). De herkomst van een werk gaat de fysiologen en de ontleders van de geest 

aan, niet de esthetische mens, de kunstenaar. Aldus Nietzsche. Die zich echter even later laat 

kennen als een esthetische fysioloog. Waar hij 'de klank' beluistert die volgens hem elke den

ker heeft, aan de klank de persoonlijkheid van de denker afleest en stelt dat de denker niet 

feitelijk maar 'eigentlich sich und seine Zuhörer denkt', verweeft hij de esthetische positie met 

de fysiologie en kondigt hij aan nog terug te komen op deze vorm van 'Physiologie der Asthe-

tik' (ib.:9). 

2) Hester IJsseling benadrukt, in haar overigens zeer genuanceerd gestelde studie naar de 

filosofie als voorwoord, dat Nietzsche zich verzet tegen het begrijpen. Zij stelt dat hij waar

schijnlijk de meest recalcitrante van het soort auteurs is dat zich niets gelegen laat liggen aan 

de welwillendheid van hun publiek. IJsseling constateert weliswaar, zoals ik verderop bena

druk, dat Nietzsches lezer eenzelfde persoonlijke geschiedenis zou moeten hebben, maar vol

gens haar is dit 'niet om begrip maar om speelruimte voor misverstanden toe te laten' 

(1997:77-87). 

3) In Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and Contra (Koelb 1990) staat de vraag centraal 

of Nietzsches oeuvre inderdaad, zoals de postmoderne visie luidt, het heterogene corpus is 

dat elke totaliserende benadering tracht te verhinderen. Of dat Nietzsche, zoals de modernistische 

visie luidt, metanarratie toelaat. Dit Intermezzo verdedigt de laatste positie. Niet met als 

uitgangspunt dat het mogelijk is om het enig juiste verhaal aan Nietzsches werk te ontlenen, 

maar in de zin dat Nietzsche het streven naar een totaalbeeld niet afwijst. 

4) 'lm Gebirge ist der nachste Weg von Gipfel zu Gipfel: aber dazu musst du lange Beine 

haben. Sprüche sollen Gipfel sein: und Die, zu denen gesprochen wird, Grosse und 

Hochwüchsige' ('Vom Lesen und Schreiben' Also sprach Zarathustra). 

5) De fysieke beleving van het tragische leidt volgens Nietzsche in het ideale geval tot een 

soort alwetendheid: 'Er wird sich namlich erinnern, wie er, im Hinblick auf den vor ihm sich 

bewegenden Mythus, zu einer Art von Allwissenheit sich gesteigert fühlte (...)' (GdT 140). 
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Nietzsche spreekt hier over de beleving van Wagners muziek, maar met zijn tekst beoogt hij 

hetzelfde effect. Zoals de Wagnerbeleving hem boven bestaande interpretaties uittilde en hem 

(de illusie van) een unieke blik verschafte, moet zijn tekst de hergeboorte van de esthetische 

toeschouwer bewerkstelligen. 

6) In Zur Genealogie der Moral zegt Nietzsche bijvoorbeeld dat enkel de lezer die vreug

de en pijn aan Alsospracb Zaralbustra beleeft, werkelijk toegang krijgt tot het werk. 'Was zum 

Beispiel meinen "Zaratbustra" anbetrifft, so lasse ich Niemanden als dessen Kenner gelten, den 

nicht jedes seiner Worte irgendwann einmal tief verwundet und irgendwann einmal tief ent-

zückt hat: erst dann namlich darf er des Vorrechts geniessen. an dem halkyonischen Element, 

aus dein jenes Werk geboren ist, an seiner sonnigen Helle, Ferne, Weite und Gewissheit ehr-

fürchtig Antheil zu haben' (Vorrede 8). 

7) Zie voor uitspraken over een ongewenste leeshouding o.a. 'Unerwünschte Leser' in 

Menscblicbes, Allzumemchlicbes ('Der Wanderer und sein Schatten' 104 en Die fröblicbe Wis-

senscbaft 381). 
8) 'Wenn ich mir das Bild eines vollkommnen Lesers ausdenke, so wird mir immer ein 

Unthier von Muth und Neugierde daraus, ausserdem noch etwas Biegsames, Listiges, Vorsichti-

ges, ein geborner Abenteurer und Entdecker. Zuletzt, ich wüste es nicht besser zu sagen, zu 

wem ich im Grunde allein rede, als es Zarathustra gesagt hat: wem allein will er sein Kathsel 

erzahlen? Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, (...) , euch. den Rathsel-Trunkenen (...)' 

(EcceHomo 'Warum ich so gute Bücher schreibe' 3). Dit ideaal van de lezer als Rathselrather' 

wordt regelmatig gerelativeerd door formules als 'woraus sich errathen lasst' of 'Man wird 

bereits errathen haben...' (Zur Genealogie der Moral \\ 22) en Nietzsche dus de oplossing voor

zegt. 

9) Ernst van Alphen stelt dat een tekst die de lezer bewust manipuleert tot betekenis

gevende activiteit, die de lezer in deze zin programmeert, de beleden vrijheid van de lezer tot 

een relatieve kwestie maakt (1988:57). Ook in Nietzsches teksten is de zelfwerkzaamheid een 

opgelegde vrijheid want Nietzsche speelt met de wetenschap dat de lezer 'Vernunft' aan gaat 

brengen, met de wetenschap dat de beleving van de Unvernunft' leidt tot de esthetische act 

die ook het schrijven leidt. 

10) Volgens Nietzsche schept de intentie van een tekst de stijl: 'Hat nicht die Absicht einer 

Schrift immer erst das Gesetzt ihres Stils zu schaffen? Ich verlange, dass, wenn diese Absicht 

sich andert, man auch unerbitterlich das ganze Prozedurensystem des Stils andert' (Sdmtlicbe 

Biiefe Band 8 :244). 

11) Zin is geen garantie voor betekenis en Iser benadnikt dat de (traditionele) vraag naar 

de betekenis van de tekst de tekstervaring reduceert. Hij definieert zin als "eine im Text selbst 

erzeugte Forderung nach Erfüllung' (Iser 1976:241). 

12) De wisselwerking tussen tekst en lezer impliceert 'dass wir im Vorgang der Sinnkon-

stitution selbst in einer bestimmte Weise konstituiert werden' (Iser 1976:244). De lezer die een 

relatie aangaat met de tekst wordt 'gekarakteriseerd', hij vormt zich een eigen lx;eld en evenaan 

zo het beeld van de auteur. 
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13) Sept.1879 Band 5:448; Febr.1881 Band 6:.64 en April 1887 Band 8:61. 

14) Nietzsche beveelt Die fröblicbe Wissenschaft in lezen als een persoonlijk geschrift. '1st 

"die fröhliche Wissenschaft" in ihren Handen, das Persönlicbste Mer meiner Bücher? (...) Lesen 

Sie doch den Sanctus Januarius einmal im Zusammen-hang! Da steht meine Privat-Moral bei-

sammen, als die Summe meiner Existenz-Bedingungen, welche nur ein Soil vorschreiben, falls 

ich mich selber wilt (aan Paul Rée, augustus 1882 Samtliche Brie/e Band 6:247). 

15) 'Those who believe that he is not postmodern do not simply propose that he is some

thing else (...) but, more important, insist that his work is comprehensible, in the root sense 

of that term as "capable of being taken together". Those who assert that he is postmodern 

offer evidence that Nietzsche knowingly engages in the exclusions, complications and aleatory 

acts that make discourse possible but preclude this sort of comprehensibility' (Koelb 1990:9). 

16) De tekst als manifestatie van het lichaam wil niet zeggen dat Nietzsche inzage ver

onderstelt in zijn 'eigenlijke' ik. 'lede Philosophic verbirgt auch eine Philosophie; jede 

Meinung ist auch ein Versteek, jedes Wort ist auch eine Maske', zegt hij in een aforisme dat 

veel wordt geciteerd ter illustratie van de stelling dat filosofie elk fundament ontbeert. De tekst 

als lichaam wil zeggen dat de filosoof halt heeft gehouden op een bepaald punt, dat hij op 

een bepaald moment in tijd en ruimte positie bepaalt: 'dass er hier stellen blieb, zurückblickte, 

sich umblickte'. dus dat hij de esthetische positie heeft ingenomen die het vertellen mogelijk 

maakt (Jenseits von Gut unci Böse 289). 

17) De tiende stelling in 'Zur Lehre vom Stil' luidt: 'Es ist nicht artig und klug, seinem Leser 

die leichteren Einwande vorwegzunehmen. Es ist sehr artig und sehr klug, seinem Leser zu 

überlassen, die letzte Quintessenz unsrer Weisheit selber auszusprechen' (aug. 1882, Band 

6:245). 

18) 'Nietzsche wil niet begrepen worden, hij wil niet indiscreet betast worden in het diepst 

van zijn gedachten', zegt Hester IJsseling (1997:87). In mijn perspectief is het precies anders

om. Nietzsche wil wel begrepen worden. Tenminste door de lezer die hij 'raakt'. De ideale 

lezing van zijn tekst is een lijfelijke ervaring. Het onbewogen, onaangedane, onpersoonlijke 

gebruik van zijn teksten beschouwt Nietzsche eerder als indiscretie dan (de verbeelding) te 

voelen van wat zijn teksten te zeggen hebben. 

19) In Der Antichrist, het werk dat Nietzsche een lichamelijke oorlogsverklaring noemt 

(A 130), laat hij zichzelf kennen als de vorm van lezer die hij zich wenst: hij zegt dat hij geen 

woorden leest zonder gebaren te zien (ib.:44). 

20) Het aforisme heeft als titel 'Das Buch fast zum Menschen geworden' en verwoordt een 

vroege versie van de 'eeuwige wederkeer' {Menschlicbes, Allzumenschliches 'Aus der Seele 

der Künstler und Schriftsteller' 208). 

21) 'Was mein letztes Buch anbetrifft (Die fröblicbe Wissenschaft ew), so verbürge ich 

innen seine Dauerhaftigkeit inmitten des Wechsels von Geschmacks-Strömungen. Ich schreibe 

nur, was von mir erlebt worden ist, und verstehe es auszuclrücken: dergleichen Bücher bleil)en 

immer "übrig" (aan uitgever Schmeitzner, Sept. 1982 Samtliche Briefe Band 6 :250). 
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22) 'Mein Glück wird sein, das zu thun, wozu mich eine innere Stimme treibt, sonst will 

ich nichts', schrijft Nietzsche in de periode dat hij afscheid neemt van Basel (Samtlicbe Briefe 

Band 5:155). In juli 1883 heet het: 'Es kann gar nicht still und hoch und einsam genug um 

mich sein, dass ich meine innersten Stimmen vernehmen kann!' (ib. Band 6:386). Nietzsche 

legt zijn 'ziel' in zijn geschriften en vraagt zich of er een lezer kan bestaan der den Zustand, 

die Passion errietbe und mitfüblte, aus denen eine solche Denkweise entspringt' (ib.Band 

7:269). Tot nu toe heeft geen lezer 'die gleiche Noth noch den gleichen Willen mit mir gemein' 

zo klaagt hij in oktober 1886 (ib.:271). 

23) In Jenseits von Gut unciBöse schrijft Nietzsche dat de lezer Seinesgleichen in Schmerz' 

moet zijn (270). 

24) Zie ook het Nachgesang' in Jenseits von Gut und Böse. 

25) Du willst vor deinem Freund kein Kleid tragen? Es soil deines Freundes Ehre sein, 

dass du dich ihm giebst, wie du bist? Aber er wünscht dich datum zum Teufel! Wer aus sich 

kein Hehl macht, empört: so habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten! Ja, wenn ihr Götter 

waret, da dürftet ihr euch eurer Kleider schamen! Du kannst dich für deinen Freund nicht 

schön genug putzen: denn du solist ihm ein Pfeil und eine Sehnsucht nach dem Übermen

schen sein' (Also spracb Zaratbustra "Vom Freunde'). 

26) Interpretatie is volgens Alan Schrift niet gefundeerd in ofwel het subject ofwel het 

object: 'it exists in the between, in the space which seperates them' (1990:191). Ik zou zeggen 

daar waar ze elkaar ontmoeten ofwel (aan)raken. 

27) "Writing is that neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the 

negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing', aldus 

Roland Barthes (1977:142). 

28) 'Thus is revealed the total existence of writing: a text is made of multiple writings, 

drawn from many cultures and entering into mutual relations of dialogue, parody, contesta

tion, but there is one place where this multiplicity is focused and that place is the reader, not, 

as was hitherto said, the author. The reader is the space on which all quotations that make up 

a writing are inscribed without any of them being lost; a text's unity lies not in its origin but 

in its destination. Yet this destination cannot longer be personal: the reader is without history, 

biography, psychology; he is simply that someone who holds together in a single field all the 

traces by which the written text is constituted' (Barthes 1977:148). 

Hoofdstuk 5 

1) Het eerste deel van Menschliches, Allzumenscbliches schreef Nietzsche in de periode 

dat hij afstand begint te nemen van 'Bayreuth', het centrum van de Wagnerbeweging. Zonder 

dat dit direct wordt uitgesproken tussen de twee mannen (Nietzsche stuurt het boek nog met 

een alleraardigste brief naar Wagner) is er sprake van een verwijdering. Volgens de overleve

ring werd Wagner, die verwachtte het werk van een volgeling te lezen, woedend toen hij zich 

aan het lezen zette (Nachword Colli Samtlicbe Werke Band.8:708). 
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2) Net als de latere Franse critici interpreteert Kaufmann de keus voor het aforisme als een 

breuk met dogmatische wetenschapsvormen. Maar waar de Franse denkers het aforisme als 

fragmentatie zien die elke vorm van essentie bestrijdt, benadrukt Kaufmann dat de aforismen 

ondanks hun verscheidenheid zo karakteristiek zijn dat 'their unity might be called "existen

tial"' (1974:93). 

3) Deze toestand dwingt Nietzsche in mei 1879 zijn universitaire aanstelling op te geven. 

Veel van wat hij in deze periode desondanks publiceert heeft Nietzsche aan derden gedicteerd 

en met behulp van zijn vriend, de musicus Heinrich von Köselitz (alias Peter Gast), gecorri

geerd. 

4) Tien jaar later vertelt Nietzsche in Ecce Homo op identieke wijze als hier over zijn vlucht 

uit Bayreuth: 'lm Bayreuther Sommer wurde ich mir dessen völlig bewusst: ich flüchtete nach 

den ersten Aufführungen denen ich beiwohnte, fort in's Gebirge...' (ib). In een andere brief 

(26 juli 1887) wordt de vlucht in de bergen, net als in Ecce Homo, als een terugkeer naar zich

zelf beschreven: 'Jetzt fort in die Berge, in die höchste Einsamkeit, fort, fast möchte ich sagen: 

zu mir' (.Samtlicbe Briefe Band 5: 342). Zie verder hoofdstuk zeven. 

5) Nietzsche noemt de literatuur die hij sinds 1876 maakt 'mein Rezept und meine selbst-

gebraute Arzenei gegen den Lebens-Überdruss' {Samtlicbe Briefe Band 6:226). In deze zin is 

ook hij een dichter die kiest voor bepaalde vormen om zich te troosten. 

6) Nietzsche gebruikt de topos van 'de dolende' of 'de zoekende' waarover ook de door 

hem bewonderde Goethe schrijft ( Wanderers Sturmlied 1872; Wilhelm Meisters Wanderjahre 

1820). De titel 'Der Wanderer' is, zo opperde John Neubauer, misschien «>k een verwijzing 

naar Wödan die in Wagners Siegfried 'Wanderer' genoemd wordt. 

7) In Zur Genealogie der Moral wordt het begrip 'Ermüdung' gebruikt om het effect, de 

ziekte, van het ascetisch ideaal te beschrijven (GdM 10.13). Waar Nietzsche smeekt hem een 

blik op het perfecte te gunnen, zegt hij dat dit noodzakelijk is als medicijn tegen de aanblik 

van de 'kleinheid': 'denn dieser Anblick macht müde...' (GdM 1.12). In het voorwoord wordt 

aangekondigd dat die zurückblickende Müdigkeit, den Willen gegen das Leben sich wen

dend...' het grote gevaar is dat bestreden moet worden (GdM Vorrede 5). 

8) In Menschliches, Allzumenschliches is 'Wüste' de metafoor voor de onontkoombare 

eenzaamheid. In latere teksten keen de metafoor 'Wüste' telkens weer terug. In Also sprach 

Zarathustra zingt 'der Wanderer', het personage wiens gevoelens hier beschreven worden, het 

lied 'Unter Töchtern der Wüste' en wordt een soortgelijke crisiservaring beschreven. In Zur 

Genealogie der Moral wordt een beschrijving gegeven van de woestijn 'in die sich die starken, 

unabhangig gearteten Geister zurückziehn und vereinsamen' (GdM III.8; zie ook hoofdstuk 

zes). 

9) Het 'overrijpe' personage Zarathustra herhaalt de hier vertelde geschiedenis. Zijn wilde 

wijsheid wordt 'trachtig auf einsamen Bergen'; na en door het eenzame lijden hervindt hij de 

kracht deze wijsheid te baren: 'Zu meinen Freunden darf ich wieder hinab und auch zu meinen 

Feinden! Zarathustra darf wieder reden und schenken und Lieben das Liebste thun!' (Also 

sprach Zarathustra 'Das Kind mit dem Spiegel'). 
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10) In 'Von der schenkenden Tugend' (3) roept Zarathustra zijn volgelingen op hun lijf te 

reinigen van de oude zinloosheid. Wanneer ze 'Kinder Einer Hoffnung' geworden zijn, zal 

Zarathustra zich weer bij hen voegen en 'den grossen Mittag' met hen vieren. Zelfervaring is 

de voorwaarde voor de komst van de grote middag. In een tirade tegen de priester die zelf

loosheid predikt zegt Zarathustra: 'Und wer das Ich heil und heilig spricht und die Selbstsucht 

selig, wahrlich, der spricht aus, was er weiss, ein Weissager: 'Siehe er kommt, er ist nahe, der 

grosse Mittag!'(/l/.s"o spracb Zarathustra 'Von den drei Bösen' 2). 

11) Nietzsche zegt een en ander te ontlenen aan Tasso. Dit werk ontstond in februari 1780, 

de perkxle (v(x>rafgaand aan de Italiaanse reis) waarin Goethe een crisis doormaakte (maar 

desondanks veel schreef). Goethe zelf omschrijft de betekenis van Tasso later als 'de wanver

houding tussen het talent en het leven' (Boerner 1979:75). 

12) Nietzsche heeft vanaf jeugdige leeftijd muzikale ambities gekoesterd. Hij componeer 

reeds als tienjarige pianostukken. Ten tijde van de 'Unzeitgemassen' componeert hij de 

'Hymnus auf die Freundschaft'. Rond zijn dertigste geeft Nietzsche zijn muzikale ambities op. 

Maar in 1888 houdt hij zich korte tijd opnieuw intensief met de hymne bezig 'damit man ein-

rnal etwas hat, das zu meinem Gedachtniss gesungen werden kann' (Sdmtliche Brie/e Band 

8:126). Er bestaan twee langspeelplaten, Friedrich Nietzsche Klaviermusik en Friedrich 

Nietzsche Lieder, uitgegeven door Edition Theater am Turin 1980. Met dank aan Chris Engeler 

die mij deze muziek bij mijn afstuderen cadeau deed. 

13) Dat Nietzsche de filosofie van het handelen alsof ook ten tijde van Menschliches, 

Allzumenschliches belijdt, blijkt niet alleen uit zijn manier van vertellen. Ook reflecties over 

andere kunstvormen maken dit duidelijk. Zo zegt Nietzsche dat een musicus het stuk van een 

grote meester zo moet spelen 'als ob er eine Geschichte seines Lebens erzahlt' (MM 1:172). 

14) Net als in Vom Nutzen vertelt Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches over het 

grote (Griekse) verleden om te herinneren aan het eigen grote ideaal. Zie bijvoorbeeld: over 

de Renaissance (MM I 237) en over de Grieken (MM I 114; MM I 261; 'Vermischte Meinungen 

und Sprüche' 117; 172; 219; 220; 222 en 'Der Wanderer und sein Schat-ten' 225). 

15) Dat het niet altijd lukt om 'groot' te worden, blijkt uit het verhaal over Herder. Herder 

is een Duits Bildungstype zoals in Vom Nutzen beschreven. 'So war er ein unaihiger Gast, der 

Vorkoster aller geistigen Gerichte, die sich die Deutschen in einem halben Jahrhundert aus 

allen Welt und Zeitraumen zusammenholten' {Menschliches, Allzumenschliches II 'Der 

Wanderer und sein Schatten' 118). Herder is niet wat hij lijkt en wat hij wil zijn, zo begon het 

verhaal. Het besluit met de opmerking dat het hem aan Mannhaftigkeit ontbreekt Herders 

verlangen naar het grote uit zich aan de buitenkant, maar de realisering wordt verhinderd door 

zijn gebrekkige lichaam. 

16) Enkele aforismen verder merkt Nietzsche op: '(wir selber wohnen in der kleinen Welt 

der Ausnahmen und gleichsam in der bösen Zone)' (Morgenriithe 14). 

17) Volgens Prince moet niet elk evaluatief adjectief als verwijzing naar de vertelpositie 

opgevat worden. Wanneer er sprake is van 'well-established facts in the world of the narrated' 

is er volgens hem geen indicatie 'that the evaluation and the logical connection are the result 
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of the narrator's interpretation' (1982:12). In Nietzsches optiek bestaan er geen feiten onaf

hankelijk van de waarneming en dit is reden om alert te zijn op elke evaluatieve opmerking. 

18) Nietzsche leest hier de geschiedenis van Paulus 'van vervolger tot verkondiger'; de 

geschiedenis van de joodse Saulus die zich bekeerde tot de christelijke Paulus. Waarschijnlijk 

baseert hij zich op het boek Handelingen waarin een uitvoerig verslag te vinden is van Paulus' 

lotgevallen en het verhaal ook nog twee keer uit de mond van Paulus, ter verklaring van zijn 

omstreden handelwijze, valt te vernemen. Paulus was een fanatiek vervolger van de christe

lijke gemeente (die niet terugdeinsde voor geweld, ook tegen vrouwen en kinderen), een 

zogenaamde 'ijveraar'. Op weg naar Damascus krijgt hij een visioen dat tot bekering leidt. Als 

even fanatiek verkondiger van wat hij eerder bestreed, doorkruist hij vervolgens grote gebie

den in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland om ten slotte in Rome, het bestuurlijk centrum, 

te arriveren (Den Heijer 1998:27). 

19) In het voorwoord op Zur Genealogie der Moral vertelt Nietzsche over de weten

schapper die zich pas wanneer de klok twaalf slaat (dus wanneer Zarathustra's grote middag 

wordt aangekondigd) 'mit einem Male' afvraagt wie hij eigenlijk is (GDM Vorrede 1). Zie 

verder hoofdstuk acht. 

20) Centraal in Paulus' denken staat niet de lijdende maar de gekruisigde Christus. Voor 

Paulus was de kruisiging het dieptepunt in Christus' vernedering. Waar hij eerst aanhangers 

van de gekruisigde had bestreden omdat hij het kruis zag als een vloek, opende het visioen 

zijn ogen voor wat hij als hart van het christelijke geloof ging zien: het kruis als de diepste 

wijsheid Gods, als het symbool met wereldwijde consequenties (Den Heijer 1998:90-91). 

21) De erlebte Rede is een van de belangrijkste procédés van de psychologische roman 

(Bronzwaer 1978). Volgens Cohn was Jane Austen één van de eerste auteurs die deze kunst

greep toepasten en werd de vorm op grotere schaal gebruikt rond de vorige eeuwwisseling 

door vernieuwende auteurs zoals Virginia Woolf en Henry James (Cohn 1978:107-112). Uit 

mijn analyse blijkt dat Nietzsche tot deze vernieuwers gerekend kan worden. 

22) Het voert te ver om in te gaan op Nietzsches Paulusbeeld maar vermeld moet wor

den dat hij zich in het algemeen zeer negatief over Paulus uitlaat. Maar ook Jörg Salaquarda 

die de kwestie uitvoerig bespreekt, stelt dat Paulus voor Nietzsche als 'grosser Mensch' inte

ressant is (1980:290). 

23) Nietzsche presenteert het verhaal van Paulus als een typisch crisisverhaal. Daarvcxir 

hoeft hij in dit geval niet veel moeite te doen. Paulus' eigen verhaal staat model voor het soort 

verhalen waarin mensen berichten over een radicale verandering. Hij zelf vertelt over de 

'openbaring', over 'de doorn die hem in het vlees werd gestoken' en zoals C.J. den Heijer in 

zijn prachtige boek Paulus. Man van twee werelden leert, is ook de interpretatie van Paulus 

als epilepticus niet uniek (1998:59). 

24) In 'Die Brisen und die Musik' vertelt Nietzsche over personen die 'die ungeheuere, nie 

geglaubte und glaubliche Ausnabme ihrer Seele' voelen, over unieke personages dus die zich

zelf zo ervaren: 'Eines tages kommt jene gninzenlo.se, traumhafte Empfindung über sie (...).' 
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Dergelijke zielen zijn de muziek dankbaar, zo stelt Nietzsche, omdat de muziek in staat stelt 

'ihrem ausserordentlichen Zustande zuzuschauen und mit einer Art von Entfremdung und 

Erleichterung erst seines Anblicks theilhaft zu werden. Jeder Liebende denkt bei der Musik: 

"sie redet von mir, sie redet an meiner Statt, sie weiss AllesV" {Morgenrötbe 216). Muziek is in 

Nietzsches optiek een middel om 'naar zichzelf te kijken', een middel dat zijn advies zich als 

kritisch verteller op te stellen, ondersteunt. 

25) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt regelmatig monumentaal verteld: FW 18; 80; 

82;135; 139; 149; 351; 356; 369. Vooral de vele ik-getuigenis-sen FW 45; 98 ; 99; 295; 298; 304; 

305; 309 (over 'der Wanderer') 311; 324; 365; 338; 381, geven de tekst een zeer persoonlijk 

karakter. 

26) In het aforisme 'Chamfort' verbaast Nietzsche zich over het feit dat iemand als 

Chamfort voor de massa en niet voor filosofische onthouding koos. Hij zegt: 'dass weiss ich 

mir nicht anders zu erklaren als so:...' waarna hij een psychologisch gemotiveerd verhaal ver

telt: 'Ein Instinct in ihm war starker, als seine Weisheit...' (FW 95). Hoewel Chamfort als lij

dende denker wordt beschreven, en als 'ein Denker, der das Lachen als das Heilmittel gegen 

das Leben nöthig fand, und der sich beinahe verloren gab, an jedem Tag, wo er nicht gelacht 

hatte', dus als geestverwant van het grote personage Zarathustra (Also spracb Zaratbustra "Von 

alten und neuen Tafeln' 23), is hij volgens Nietzsche nooit een echte Ausnahmedenker gewor

den omdat hij zich, vanwege zijn afkomst, niet los kon maken van zijn wraakgevoelens tegen

over de adel. 

27) Ook in Die fröblicbe Wissenschaft wordt over het menselijk organisme gesproken als 

esthetische kracht: Nietzsche bepleit erkenning van 'die künstlerische Krafte und die practi-

sche Weisheit des Lebens' als krachten die naast allerlei andere krachten 'als Functionen Einer 

organisirenden Gewalt in Einem Menschen' het denken voeden en uiteindelijk 'ein höheres 

organisches System' vormen (FW 113). 

28) "ewige Werthe" umzuwerthen, umzukehren' is het doel dat Nietzsche zich stelt 

(Jenseits von Gut undBöse 203). Onder de noemer 'wir umgekehrten' (ib.: 44) stelt hij dat ook 

het kwade de verheffing van de mens dient. Ook in Die fröblicbe Wissenschaft typeert 

Nietzsche zijn onderneming als de neiging umgekehrt zu urtheilen' (372). 

29) Voor Nietzsche is niet waarheid maar leefbaarheid het criterium: 'Die Falschheit eines 

Urtheils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urtheil; darin klingt unsere neue Sprache viel-

leicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenförderend, lebenerhaltend, Arterhaltend, 

vielleicht gar Artzüchtend ist', zo heet het in Jenseits von Gut und Böse (4). 

30) Elke scepsis accepteer ik, zegt Nietzsche in het aforisme 'Wahrheitssinn', maar enkel 

zolang mij wordt toegestaan te antwoorden 'Versuchen wir's!' (FW 51). Nietzsche kiest voor 

het experiment, voor de hypothese. De hypothese is typisch voor modernisten (Fokkema en 

Ibsch 1984:11) en ook in deze zin kan Nietzsches attitude eerder als modernistisch dan als 

postmodernistisch betiteld worden. 

31) Shapiro verbindt aan zijn lezing van 'Wie die "wahre Welt" endlich zur Fabel wurde' 

de conclusie dat alle verhalen slechts bestaan bij gratie van hun tegendeel, de ware wereld. 
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en dat zodra deze 'ware wereld' is opgeheven, ook de alternatieve verhalen hun plausibiliteit 

verliezen: 'the point of Nietzsche's story is to show that since such conceptions of the appa

rent world are only constructed as the "others", alternatives to the true world, they will conse

quently lose their claims to plausibility once their contrast-terms have been eliminated' 

(1989:33). 

Hoofdstuk 6 

1) Nietzsche typeert Zur Genealogie der Moral als proza. Wannneer hij in augustus 1888 

de gedrukte uitgave van Zur Genealogie der Moral toegestuurd krijgt, verbaast hij zich over 

het feit dat 'diese Schrift wie die natürlichste Sache von der Welt dahinlauft. Man merkt ihr 

keine Mühsal an Der Stil ist vehement und aufregend, dabei voller finesses; und biegsam und 

farbenreich, wie ich eigentlich bis dahin keine Prosa geschrieben' (Sdmtlicbe Brie/e Band 

8:397). 

2) Over de 'beeldende' functie van de narratieve fragmenten wordt, zoals in Die Geburt 

der Tragödie, expliciet gereflecteerd. In een commentaar op een verhaal over Luther zegt 

Nietzsche: 'Das asketische Ideal, man errath es wohl ...', om vervolgens zelfde moraal van het 

verhaal te formuleren (GdM II-I 22). In het hieropvolgende fragment reflecteert hij over het 

vertelde als 'beeld'. Hij zegt zijn lezers deze 'blik' op de werking van het ascetisch ideaal te 

moeten scheppen om ze voor te bereiden op de vraag wat het ascetisch ideaal betekent: 

'worauf es sich rathen lasst, was hinter ihm, unter ihm, in ihm versteekt liegt (...)' (ib.:.23). 

Hiermee relativeert Nietzsche niet alleen de positie van de lezer als 'Rathselrather', hij schrijft 

de verhalen ook een functie toe. Het verhaal moet het zintuiglijk vermogen van de lezer prik

kelen, moet lijfelijk verbeelden of laten 'zien' wat beweerd wordt. 

3) 'Will Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab und hinunter sehn, wie man auf Erden 

Ideale fabrizirf Wer hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Bliek offen in diese dunkle 

Werkstatte. Watten sie noch einen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagehals: ihr Auge 

muss sich erst an dieses falsche schillernde Licht gewöhnen... So! Genug! Reden sie jetzt! Was 

geht da unten vor?' (GdM I 14). 

4) 'Das, womit ich allein nicht fertig werde, was mich ersticken und verschmachten macht? 

Schlechte Luft! Schlechte Luft! Dass etwas Missrathenes in meine Nahe kommt; das ich die 

Eingeweide einer missrathenen Seele riechen muss!...' (GdM I 12). 

5) Shapiro noemt dit de 'unheimliche dimensie' van Nietzsches tekst die het onmogelijk 

maakt de genealogie als een methode uit te leggen. Hij stelt dat wanneer Foucault de 

pluralisatie van stemmen in Nietzsches tekst recht had gedaan, hij niet zou kunnen stellen dat 

genealogie als taak heeft het lichaam als historische inscriptie te tonen. Volgens Shapiro is 

weten-schap altijd schatplichtig aan de moraal van het ressentiment omdat de wil tot weten 

identiek is met ascetische zelfontkenning. Daarom kan er volgens hem geen positieve manier 

van weten aan Nietzsche ontleend worden: 'The uncanniness of the Genealogy lies not only 

in its disruption of nostalgia and hope but in its demonstration of the impossibility of a certain 

kind of science' (ib.:50). 

246 



Noten 

6) Het gebergte is de plek waar Zarathustra zich terugtrekt en zijn eenzaamheid geniet 

(Also spracb Zarathustra Vorrede). Zijn spreuken vormen het gebergte dat de lezer moet door

staan om hem te begrijpen (ib.: Vom Lesen und Schreiben'). Het 'Nachgesang' Ó3Xjenseits VOn 

Gut unci Böse afsluit heet Aus hohen Bergen' en hier bezingt Nietzsche zelf vanuit eenzame 

hoogte zijn hoop op geestverwanten. In Zur Genealogie der Moral komen we het gebergte 

tegen waar de vrije geest beschreven wordt als iemand die gewend is aan Eis und Gebirge 

in jedem Sinne (...)' (GdM II 24). In EcceHomo zegt Nietzsche dat filosofie voor hem das frei-

willige Leben in Eis und Hochgebirge' is (Vorwort 2). Het gebergte met ogen' in het hier geci

teerde fragment is een (autobiografische) verwijzing naar 'jenem FelsenWirrwarr nabei Genua, 

wo ich allein war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte' (EcceHomo 'Morgenröthe' 1). 

7) In zijn correspondentie laat Nietzsche herhaaldelijk weten dat Venetië voor hem in de 

lente het ideale oord is. Zo schrijft hij aan zijn vriend Köselitz: lm Übrigen würde ich in 

Venedig still und abseits, wie ein Englein leben, kein Fleisch essen, und alles vermeiden, was 

die Seele düster und gespannt macht. Kürzlich schrieb ich an Overbeck, dass ich nur einen 

einzigen Ort auf der Erde liebe, namlich Venedig' (19 april 1887, Band 8: 61). 

8) Het verschrikkelijkste aan de vraag naar het ascetisch ideaal is voor Nietzsche het gegeven 

dat het zich zo'n macht heeft kunnen verwerven; dat het zich kon ontwikkelen als absoluut 

interpretatiesysteem. Het ascetisch ideaal drukt een wil uit en Nietzsche vraagt naar de tegen-

wil (GdM III 23). 

9) Zie voor monumentale verhalen ook GdM I 16; GdM II 7; GdM III 18. 

10) In 'Nietzsche Ad Hominem: Perspectivism, personality and ressentiment', zijn bijdrage 

aan The Cambridge Companion to Nietzsche, bespreekt Robert Solomon Nietzsches strategie 

om zijn opponenten meer op hun emoties en motieven aan te vallen dan op hun theorieën. 

'Nietzsche's ad hominem arguments did not so much refute the doctrines of religion and mora

lity as undermine them, by exposing the sometimes pathetic motives and emotions that moti

vated them' (1996:181). 

11) Nietzsche leerde Wagner kennen toen hij 24 jaar was en net zijn professoraat in Basel 

had verkregen. Er ontstond een zeer intieme verhouding (een soort vader-zoonrelatie) waar

van Nietzsche intens genoot. Des te groter was zijn deceptie toen Wagner zich richting 

christendom ontwikkelde en zich later bovendien als 'Reichsdeutsch' ontpopte. Al ten tijde 

van Menscblicbes, Allzumenschliches neemt Nietzsche afstand van Wagner. Zonder echter, 

zoals Dieter Borchmeijer in Nietzsche und Wagner betoogt, ooit zo rigoureus met hem te bre

ken als de gestileerde breuk in Ecce Homo en de in 1888 geschreven teksten 'Der Fall Wagner' 

en 'Nietzsche contra Wagner' doen vermoeden. Ook in de jaren na 1880 schrijft Nietzsche dat 

hij van niemand zo gehouden heeft als van Wagner. Volgens Borchmeijer koesterde Nietzsche 

een Sternen-Freundschaft' voor Wagner ook al moesten ze Erden-Feinde' zijn (1994). 

12) 'Die vornehme Moral, die Herren-Moral, hat umgekehrt ihre Wurzel in einem trium-

phirenden Jasagen zu sich. sie ist Selbstbejahung, Selbstverherrlichung des Lebens, sie braucht 

gleichfalls sublime Symbole und Praktiken. aber nur "weil ihr das Herz zu voll ist"' (DerFall 

Wagner Epilog). 
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13) In de Nietzsche-special van het tijdschrift Historical Reflections/Reflexions Historiques 

bekritiseren zowel Thomas Leddy als William Dibrell Alexander Nehamas' visie op Nietzsches 

affirmatie. Zij stellen dat Nehamas affirmatie reduceert tot acceptatie terwijl Nietzsches amor 

fati niet enkel het verleden bevestigen maar het ook herinterpreteren (1995 vol. 21 no. 3). Dat 

dit zo is, dat het herschrijven deel uitmaakt van Nietzsches attitude, blijkt vooral uit de 

Wagner-episode waarover Nietzsche in verschillende teksten vertelt om zijn veranderde hou

ding te integreren. 

14) Als thema bewerkstelligt het onderwerp Wagner continuïteit ofwel identiteit in het 

werk van Nietzsche. Onder andere via Wagner maakt Nietzsche zijn persoonlijke standpun

ten duidelijk. In Jemetis von Gut und Böse vat hij zijn afkeer van de 'Nationalitats-Wahnsinn' 

samen in zijn afkeuring van de late Wagner wiens smaak 'politiek is geworden'. Hij doet dit 

door middel van een rijm, 'welche auch weniger feinen Ohren es verrathen werden, was ich 

will, was ich gegen den "letzten Wagner" und seine Parsifall-Musik will' 0 256). 

15) Deze omschrijving werpt licht op Nietzsches opvatting over de recipiënt. In zijn optiek 

is de luisteraar of lezer een 'belevend lichaam' (zie Intermezzo). 

16) '- Aber gesetzt das Schopenhauer hundert Mal für seine Person recht natte, was ware 

damit für die Einsicht in's Wesen des Schonen gethan?' zo luidt het vervolg van deze passage 

(GdM III 5). Hier lijkt Nietzsche te redeneren vanuit het geloof aan een algemene waarheid 

over de schoonheid. Maar zoals we hebben gezien in niet name het hoofdstuk over Vom 

Nutzen, is de 'persoonlijke ervaring' het enige dat objectief ofwel 'waarachtig' maakt. De zin 

moet dan ook niet gelezen worden als nadruk op de discrepantie tussen ervaring en waar

heid maar als nadruk op het feit dat Schopenhauers waarheid, hoezeer door hem als waar 

ervaren, nooit de enige absolute waarheid kan zijn. 

17) Pas in een terugblik op 'den oben besprochenen Fall Schopenhauers' (een terugver

wijzing die de verwantschap van argumentatieve en kritische vertelstem bevestigt), krijgt 

Schopenhauers verhaal het eigenlijke, typische crisiskenmerk en blijkt dat Nietzsche ook 

Schopenhauer als uitzonderlijk denker beschouwt: 'der Anblick des Schonen wirkte offenbar 

bei ihm als auslösender Reiz auf die Hauptkraft seiner Natur (die Kraft der Besinnung und des 

vertieften Blicks); so dass diese dann explodierte und mit einem Male Herr des Bewusstseins 

wurde' (GdM III 8). 

18) Wetenschap noemt Nietzsche de jongste vorm van het ascetisch ideaal (GdM III 23). 

Wetenschappers denken zich ervan verlost te hebben maar 'das ich ihnen verrathe, was sie 

selbst nicht sehen können - denn sie stehen sich zu nahe - dies Ideal ist gerade auch ibr Ideal, 

sie selbst stellen es heute dar, und Niemand sonst vielleicht, sie selbst sind seine vergeistigste 

Ausgeburt (...)' (GdM III 24). 

19) Nietzsche keert het subjectsgekxif om: hij stelt dat het 'doen' alles is en de dader 'zum 

Thun bloss hinzugedichtet' wordt (ib.). Dit is een graag geciteerde passage (o.a. door De Man 

1979) omdat het lijkt alsof de taal hier het primaat krijgt en Nietzsche het subject afwijst als 

talige illusie. De omschrijving van het 'doen' dat aan het fragment voorafgaat echter, beschrijft 

het lichaam als 'Quantum Trieb, Wille, Wirken' dat niet gehinderd moet worden zijn kracht te 

tonen (zie verder hoofdstuk twee over Nietzsches visie op het lichaam). 
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20) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstruction, stelt Schrift dat Nietzsche met zoveel mogelijk ogen de wereld bekijkt als 

alternatief voor het dogmatisme. Hij noemt deze vorm van objectiviteit optical experimen-

talism', een methode die het gegeven reflecteert dat er geen absolute waarheid bestaat 

(1990:155-156). 

21) Nietzsche claimt al in Jenseits von Gut und Böse waar hij zegt 'darin klingt unsre neue 

Sprache vielleicht am fremdesten' (J 4), een eigen taal. In Zur Genealogie der Moral verbindt 

deze taal de verschillende verhandelingen: 'es ist, urn mich meiner Sprache zu bedienen der 

Heerdeninstinkt....' (GdM I 2); in meiner Sprache geredet der Wille zur Macht' (GdM II 18). 

Bovendien verwijst Nietzsche geregeld naar zijn eerdere werk: Grund genug fur mich, selbst 

zu Ende zu kommen, vorausgesetzt, dass es langst zur Genüge klar geworden ist, was ich will, 

was ich gerade mit jener gefahrlichen Lösung will, welche meinem letzten Buche auf den Leib 

geschrieben ist: Jenseits von Gut und Böse ...' (GdM I 17). Ook in GdM II 2; GdM II 6 en GdM 

III 9 wordt naar eerdere titels verwezen en/of er uitgebreid uit geciteerd. 

22) Miller vraagt waarom narratie zo universeel is, waarom de mens 'the fiction-making 

animal' bij uitstek blijkt (1995:68). Net als Nietzsche stelt Miller dat de mens verhalen nodig 

heeft om te experimenteren met zijn plaats in de wereld, dat verhalen het leven van betekenis 

voorzien. Hij benadrukt echter dat taal de ervaring vormt: we would not know we were in 

love if we had not read novels' (ib.:69). Waarschijnlijk zou Nietzsche stellen dat 'verliefd zijn' 

inderdaad een vergissing is, maar dat deze vergissing in het ideale geval recht doet aan een 

gevoelde passie. 

Hoofdstuk 7 

1) EcceHomo behoort, net als Der Antichrist, officieel tot Nietzsches nagelaten geschriften 

die hij tussen augstus 1888 en begin januari 1889 produceerde. Nawijsbaar is dat hij tot 2 januari 

1889 deze twee teksten voor publicatie bestemd heeft (Colli und Montinari 1988 

Vorbemerkung Band 6). 

2) 'Wanneer Nietzsche zich in Ecce Homo zijn eigen leven vertelt, is degene aan wie hij 

dit verhaal vertelt in zekere zin een ander. En omdat hij in de verschillende teksten telkens 

vanuit een ander perspectief het verhaal herneemt, ontstaan er vele identiteiten, vele ikken, 

en niet slechts een enkele', aldus IJsseling (1997:155). 

3) Nietzsche gebruikt het begrip objectiviteit' meestal in afwijzende zin voor de onbe-

trokkenheid, de 'Selbstlosigkeit' van de positivisten (Vom Nutze,r.509). Hester IJsseling wijst 

erop dat Nietzsche 'objectiviteit' in deze tekst ook gebruikt om de schijn van de artistieke 

kracht, die volgens Nietzsche 'wirklich Objectiviteit zu nennen ist' (ib.: 293), te omschrijven. 

IJsseling omschrijft deze kracht als volgt: 'het is het componeren van een samenhangende 

geschiedenis uit een reeks afzonderlijke, toevallige, betekenisloze feiten, het omvormen van 

een alledaags deuntje tot een omvattend symbool' (1997:139). Hier krijgt 'objectief dus de 

betekenis van de narratieve inzet waarover dit proefschrift handelt. 
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4) Onder de titel 'Wie man wird, was man erzahlt. Erzahlen und Diskurs vom Selbst in 

Nietzsches Texten' is een deel van dit en van het volgende hoofdstuk in 1994 verschenen in 

de bundel Die Spracbe der Kunst und die Kunst der Spracbe (hrsg. Roland Duhamel und Erik 

Oger). 

5) In zijn bijdrage aan Historical Reflections/Reflexions Historiques bekritiseert William 

Dibrell Nehamas' visie op de eeuwige wederkeer als holistisch. Hij stelt dat Nehamas affirmatie 

reduceert tot acceptatie en dat impliceert volgens Dibrell resignatie (1995:459). Volgens Dibrell 

heeft zelfreflectie geen zin als er niets anders mag zijn of gewild mag worden dan er was. 

Dibrell zegt dit niet om Nehamas' visie te nuanceren maar om eenzelfde boodschap als 

Shapiro te verkondigen. Wanneer Nehamas het belang van herinterpretatie zou erkennen, zou 

hij volgens Dibrell moeten concluderen dat de eeuwige wederkeer eerder 'a loss of self, the 

breakdown of the individual' betekent (ib.:466). Zoals ik eerder opmerkte laat met name de 

Wagnerepisode zien dat het herschrijven deel uitmaakt van Nietzsches affirmatieve attitude. 

Hier voeg ik toe dat Nietzsche deze actieve vorm van terugkijken juist inzet ter bestrijding van 

het zelfverlies. 

6) Volgens Herman Asselberghs in het Belgische tijdschrift Andere Sinema hebben film

helden als Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude van Damme, half flesh, 

half metal gedreven door een wil tot techniek' zich een pessimistische Nietzscheaanse dimen

sie' ter harte genomen ('Het Lichaam In Alle Staten' aankondiging Skrien Festivalweekend 

oktoter 1994). Nietzsches pessimisme' impliceert echter slechts in hoge noodzaak (bijvoor

beeld om, zoals in Zur Genealogie der Moral, de slechte lucht te laten ruiken) de aanblik van 

dat wat de lust ontneemt. Hij verzet zich tegen het pessimisme dat geleid wordt dcx>r het zich 

ontkennende lichaam {Zur Genealogie der Moral I 12). Waarschijnlijk zou hij ook de wil tot 

techniek bestrijden omdat het machinale handelen, zoals hij in Vom Nutzen stelt, de eenheid 

van vorm en inhoud verhindert. 

7) Deze attitude werd al voorgeschreven in Vom Nutzen. Nuraus der böcbsten Kraft der 

Gegenwart durft ibr das Vergangene deuten (...)' (293-4). 

8) De ontdekking dat de werkelijkheid een kwestie van schijn is, brengt personages in 

postmoderne romans vaak volledig in verwarring. Een vroeg voorbeeld is Roquentin in 

Walging (La nausée) van Sartre, dat volgens Thiher het begin van de postmoderne paradoxen 

inluidt (Thiher 1984:93). Roquentin probeert de geschiedenis van Rollebon te schrijven maar 

dit lukt hem niet omdat hij ontdekt dat de woorden niet in essentie met de dingen verbonden 

zijn. In een park ervaart hij dat de woorden zijn verdwenen en het bestaan openbaart zich 

hem op een omgekeerde manier. En toen ineens was het er, glashelder: het bestaan had zich 

plotseling aan me geopenbaard. Het zag er niet langer ongevaarlijk uit, zoals abstracte dingen 

ongevaarlijk zijn. Het was de stof waaruit de dingen zijn gemaakt, de boomwortel was 

gevormd uit het bestaan. Of laat ik het zo zeggen; de boomwortel, de hekken van het park, 

de bank, het iele gras van het gazon, alles was verdwenen; de verscheidenheid van de dingen, 

hun eigen karakter was alleen maar schijn, een vernisje. Dat vernislaagje had losgelaten en er 

waren wantstaltige, weke massa's overgebleven, chaotisch en naakt, van een angstaanjagende, 

obscene naaktheid'. 
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9) Met 'Idealismus' doelt Nietzsche op het geloof aan de transcendentale waarheid van 

Plato en Kant tot de christelijke priester. In Götzen-Ddmmentng zegt hij dat hij (...) von dem 

ganzen Phanomen Plato ener das harte Wort höliere Schwindel' oder, wenn man's lieber hort, 

'Idealismus' als irgend ein anderes gehrauchen möchte' ('Was ich den Alten verdanke). In 

Menscblicbes, Atizumenscbliches IIbeschrijft Nietzsche Duitse denkers als types die hem de 

lust ontnemen: hij is 'müde aus Ekel vor dem Femininischen und Schwarmerisch-Zuchtlosen 

dieser Romantik, vor der ganzen idealistischen Lügnerei und Gewissens-Verweichlichung' 

(Vorrede 3). Idealisten bekritiseert Nietzsche als mannen die niet lijken wat ze zijn. In Jenseits 

von Gut und Böse zegt hij dat de ' Onmünnlichkeit het eerst in het oog springt in de cultus 

van het lijden waar de man niet van nature 'Herr' is maar zich doot zijn vermomming met 

•Religion und philosophischem Krimskrams zu etwas Höherem aufputzen' wil (J 293). De 

vrouw die Derrida in Éperons een castrerende waarheid noemt, is een man die zich met 'mora

listische Wort-Flittern und -Franzen' voordoet als vrouw (Jenseits von Gut und Böse 230). Dit 

'Femininismus'. 'ein weicher, gutartiger, silbern glitzernder Idealismus, welcher vor Allem edel 

verstellte Gebarden und edel verstellte Stimmen haben will (...)' (Morgenrötbe 190); 'die 

Verkleidung der "moralischen Menschen", ihre Verhüllung unter moralische Formeln und An-

standsbegriffe' (Die fröhlicbe Wissenschaft 352) wordt in Nietzsches teksten onder de noemer 

'Idealismus' bestreden. 

10) In zijn correspondentie redeneert Nietzsche op identieke wijze over de innerlijke pas

sie die uiteindelijk de eigen eenheid brengt: 'Allmahlich disciplinirt Einen freilich das 

Innewendigste zur Einheit zurück; jene Leidenscbaft, für die man lange keinen Namen nat, 

rettet uns aus allen Digressionen und Dispersionen, jene Aufgabe, deren unfreiwilliger 

Missionar man ist' (Dez. 1887 Sümtlicbe Brie/e Band 8 :210). 

11) Volgens Ross Poole confronteert Nietzsche het morele subject met de keus tussen 

goddelijkheid en desintegratie (Radical Philosophy 1990:8). De eeuwige wederkeer als 

ertelprincipe en het concept van 'grootheid' laten zien dat Nietzsche het nemen van verant

woordelijkheid voor de zelf gecreëerde wereld bepleit. In plaats van de desintegratie die 

postmoderne personages kenmerkt, bepleit Nietzsche de mens die zijn eigen God durft te zijn. 

12) Nietzsche zegt geregeld dat wat hij over Wagner en anderen heeft geschreven, in feite 

over hem zelf gaat. Zo stelt hij in febr. 1888: 'Die loeiden Schriften über Schopenhauer und 

Richard Wagner stellen, wie mir heute scheint, mehr Selbstbekenntnis.se, vor allem Selbstgelöb-

nisse über mir dar als etwa eine wirkliche Psychologie jener mir el)enso tief ver-wandten als 

antagonistischen Meister' (Samtlicbe BriefeWmd 8:260). (Zie ook tb.: 557). 

13) Shapiro erkent Zarathustra's nadruk op het eigen ego maar volgens hem doet 

Zarathustra dit, 'not to suggest some substantial self or ego (...) but in order to exhibit the need 

to revise and dissolve our desire to find substance in the self (ib.:102). 

14) Nietzsche ontkent enig Duits bloed te Inzitten, noemt zich een P(x>lse edelman pur 

sang, zegt dat zijn moeder en zuster het scherpste contrast met hem vormen en bekent dat 

der tiefste Einwand gegen die ewige Wiederkunft', mein eigentlich abgründlicher Gedanke, 

immer Mutter und Schwester sind' (Ecce Homo 'Warum ich so weise bin' 3). Waar de dode 
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vader zich als engel laat integreren in zijn wenselijke werkelijkheid, vormen moeder en zuster 

een obstakel. Daarom ontkent Nietzsche zijn familieband en verbeeldt hij zich een 'edelere' 

afkomst. Hij ruilt zijn familie in voor zelfgekozen verwanten om zijn vertelprincipe te hand

haven ofwel nog eens overduidelijk te maken. 

15) Hij zegt dat zijn boek in de zon ligt 'rund, glücklich, einem Seegethier gleich das zwi-

schen Felschen sich sonnt' (Ecce Homo 'Morgenröthe' 1). De tekst is als de verteller. En 

andersom. Zuletzt war ich's selbst, dieses Seegethier: fast jeder Satz des Buchs ist erdacht, 

erscblüpft in jenem Felsen-Wirwarr nahe bei Genua, wo ich allein war und noch mit dem 

Meere Heimlichkeiten hatte. Noch jetzt wird bei mir, bei einer zufalligen Berührung dieses 

Buchs, fast jeder Satz zum Zipfel, an dem ich irgend etwas Unvergleichliches wieder aus der 

Tiefe ziehe: seine ganze Haut zitten von zarten Schaudem der Erinnerung' (ib.:l). De deiktische 

bepaling 'jetzt' maakt duidelijk dat we met de woorden van de verteller te maken hebben. De 

modale aanduiding 'noch' verwijst naar de continuïteit die hij ervaart met zijn jongere ik. Door 

'de huid' van zijn boek te bespreken, worden ook de eigen teksten onderdeel van het 'dis

cours van het lichaam'. 

16) Shapiro zegt dat we moeten vragen 'wat' men is in plaats van 'wie' omdat Nietzsches 

ondenitel niet spreekt over worden wie, maar worden wat je bent. Hij meent dat we dan eer

der uitkomen bij figuren die 'unheimlich' worden, monsterlijke figuren of dubbelgangers: 'We 

would think not only of modernist and postmodernist dissolving figures such as those in 

James Joyce, Samuell Beckett or Thomas Pynchon but of more classical examples of the 

contradictory, the multiple, and the grotesque such as Gargantua and Don Quixote' 

(1989:154). In Ecce Homo wordt het 'wat' al in de derde regel van het voorwoord vertaald met 

het persoonlijk voornaamwoord. Ook Zarathustra spreekt over worden wie je bent en in Die 

fröbliche Wissenschaft zegt Nietzsche 'Wir aber wollen die werden, die wir sind ('Hoch die 

Physik' FW 335). Ook in zijn correspondentie gebruikt Nietzsche het persoonlijk voornaam

woord. In een brief aan Lou Salomé verwijst hij naar Pindarus en adviseert hij 'werde der, der 

du bist' (Sdmtliche Brie/e Band 7 brief 239). 

17) De onbetrouwbaarheid van een ik-verteller is gelegen in de ontologische basis van 

zijn positie in de wereld van vertellen: 'er kann auf Grund seines Standortes in der Welt der 

Charaktere und auf Grund seiner Ausstattung mit einer auch körperlich determinierten Eigen-

persönlichkeit (...) nur eine persönlich-subjektive und daher bedingt guitige Ansicht von den 

erzahlten Vorgange haben' (Stan-zel 1979:121-22). Booth noemt een verteller betrouwbaar als 

hij spreekt of handelt in overeenkomst met de normen van het werk en onbetrouwbaar when 

he does not' (1961). Zo bekeken is Nietzsche als verteller uiterst betrouwbaar want hij maakt 

zijn normen expliciet om er vervolgens naar te handelen. 

Hoofdstuk 8 

1) Gary Shapiro verwijst naar Nietzsches correspondentie ten tijde van Schulpforta als eerste 

autobiografisch geschrift. Hij meent dat wat Ecce Homo onderscheidt is 'that Nietzsche now is 
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going public' (1989:142). Via de voorwoorden gebeurt dit al twee jaar eerder. In 1886 schrijft 

Nietzsche zeven voorwoorden. Twee voor de recente uitgaven van fenseits von Gut undBöse 

en Zur Genealogie der Moral, vijf voor de heruitgave van Die Geburt der Tragödie, 

Menschliches, ABzumenscbltcbesI en II, Morgenrötbe en Diefröblicbe Wissenschaft. 

2 Waarheid moet volgens Ilegel een ontwikkeling doormaken: ze existeert pas wanneer 

ze uiteengezet is op de manier die zij uit zichzelf afdwingt (IJsseling 1997:31). Hoewel 

Nietzsche niet dé waarheid (maar de gezonde schijn) in het vooruitzicht stelt, lijkt Hegels 

beweging zoals IJsseling die beschrijft, langs de omweg van de bemiddeling wordt het absolute' 

(ib.:38), verdacht veel op de beweging die Nietzsche aan het denken en het bestaan toe

schrijft: het belevende bestaan moet immers gearticuleerd (veruitwendigd) worden in een 

esthetische act (reflectie) om de ontmoeting met het zelf mogelijk te maken. 

3) G. Gusdorf noemt de autobiografie 'een tweede lezing van de ervaring, meer waar dan 

de eerste omdat zij aan de ervaring het bewustzijn ervan toevoegt' (geciteerd door Van 

Tongeren 1992:31). 

4) 'In den langen "Vorreden" (...), stehen kuriose Dinge von einer rücksichtslosen 

Aufrichtigkeit in Bezug auf mich selbst. damit halte ich mir 'die Vielen' ein rur alle Mal vom 

Leibe, denn nichts agacirt die Menschen so sehr als etwas von der Strenge und Harte merken 

zu lassen, mit der man sich selbst, unter der Zucht seines eigensten Ideals, behandelt und 

behandelt haf (Samtlicbe Briefe Band 8:70). 

5) Nietzsche voelt zich autoriteit op aan den lijve ondervonden problemen. Met name 

inzake Wagner claimt hij deze autoriteit. Zo zegt hij over Der Fall Wagner. 'Die Schrift, gut ins 

Französische übersetzt, würde auf der halben Erde gelesen werden: ich bin in dieser Frage 

die einzige Autoritat und überdies Psychologe und Musiker genug, urn auch in allem Techni-

schen mir nichts vormachen zu lassen' (Samtlicbe Briefe Band 8:446). 

6) Een latere brief bevestigt nog eens dat Nietzsche zijn teksten als de neerslag van een 

persoonlijke ontwikkeling ziet. Hij schrijft zijn uitgever dat hij niet weet in hoeverre het com

mercieel verantwoord is zijn boeken tegelijk op de markt te brengen. Maar hem gaat het erom 

dat voor het begrip van zijn Zarathustra alle meine früheren Schriften ernstlich und tief ver

standen sein mussen; insgleichen die Notbwendigkeit der Aufeinanderfolge dieser Schriften 

und der in ihnen sich ausdrückenden Entwicklung' (Samtlicbe Briefe Band 7: brief 740 sept. 

1886). 

7) In zijn correspondentie adviseert Nietzsche verscheidene lezers de voorwoorden als 

persoonlijke geschiedenis te lezen. Zo laat hij aan Georg Brandes, de eerste van wie Nietzsche 

wetenschappelijke erkenning geniet, zijn vroegere geschriften en bloc toesturen met het 

advies vooral de nieuwe voorwoorden te lezen. 'Diese Vorreden mochten, hintereinander 

gelesen, vielleicht etwas Licht über mich geben, vorausgesetzt, dass ich nicht dunkel an sich 

(...) bin...' (Samtlicbe Briefe Band 8: brief 960 2. Dez.1887). 

8) Ook de verrassing die de eigen aanblik verschaft beschrijft Nietzsche met een bekend 

beeld. De genezende vrije geest koestert zich in de zon van Nietzsches Genuese periode. 

'Welches Glück noch in der Müdigkeit, der alten Krankheit, den Rückfallen des Genesenden! 
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Wie es ihm gefallt, leidend stillzusitzen, Geduld zu spinnen, in der Sonne zu liegen! Wer 

versteht sich gleich ihm auf das Glück im Winter, auf die Sonnenflecke an der Mauer! Es sind 

die dankbarsten Thiere von der Welt ... diese dem Leben wieder halb zugewendeten Genesen

den und Eidechsen (...)'. Nietzsche vertelt over de ervaring van de vrije geest zoals hij in Bax 

Homo zijn beleving als genezende schetst ten tijde van het schrijven van Morgenröthe (EH 

Morgenrötbé 1). De genezende in het voorwoord ervaart de gevoelens van het zeedier 

(Nietzsche) dat zich koestert in de warme zon. 

9) Het kleden en verkleden van de waarheid is een topos in Nietzsches teksten. Hij bor

duurt hiermee voort op Platos (en Kants) metafoor van de deugd als kleding. Nietzsche 

bestrijdt 'die Verkleidung der "moralischen Menschen", ihre Verhüllung unter moralische 

Formeln und Anstandsbegriffe' (Die fröhliche Wissenschaft 352). Maar hij erkent, o.a. via 

Zarathustra die zegt dat men voor zijn vriend een jurk moet willen dragen, de noodzaak van 

'kleding'. 

10) In de nabijheid van zijn lichaam verneemt de vrije geest zijn innerlijke stem: (...) jetzt 

wagt und fragt er es laut und hort auch schon etwas wie Antwort darauf. "Du solltest Herr 

über dich werden, Herr auch über die eigenen Tugenden (...) Du solltest das Perspektivische 

in jeder Wertschatzung begreifen lemen . .Du solltest die nothwendige Ungerechtigkeit in 

jedem Für und Wider begreifen lemen... Du solltest...."' (ib.6). 

11) Worden wie je bent is de (h)erkenning van het ganz da unten' dat het worden 

onzichtbaar en onkenbaar stuurt. In een terugblik wordt men zich bewust van deze weg naar 

zichzelf. Dit zegt Nietzsche ook in Jenseits von Gut und Base. Man findet bei Zeiten gewisse 

Lösungen von Problemen, die gerade uns starken Glauben machen; vielleicht nennt man sie 

fürderhin seine "Überzeugungen". Spater - sieht man in ihnen nur Fussstapfen zur Selbst-

erkenntniss, Wegweiser zum Probleme, das wir sind, richtiger zur grossen Dummheit, die wir 

sind, zu unserem geistigen Fatum, zum Unbelehrharen ganz "da unten"' (J 231). 

12) In het vijfde boek van Diefröhliche Wissenschaft wordt om deze reden de vraag naar 

de dader achter het doen gelegitimeerd. In een tenigblik op zijn vroegste werk vertelt 

Nietzsche: mein Bliek scharfte sich immer mehr fur jene schwierigste und verfanglichste Form 

des Rückschlusses, in der die meisten Fehler gemacht werden, - des Rückschlusses vom Werk 

auf den Urheber, von der That auf den Thater, vom Ideal auf Den, der es nöthig hat, von jeder 

Denk- und Werthungsweise auf das dahinter kommandirende Bedürfniss. - In Hinsicht auf alle 

asthetischen Werthe bediene ich midi jetzt dieser Hauptunterscheidung: ich frage, in jedem 

einzelnen Falie, "ist hier der Hunger oder der Überfluss schöpferisch geworden?"' (FW Was 

ist Romantik' 370). 

13) Nehamas stelt dat het Nietzsche meer om de vorm dan om de inhoud gaat en hij zich 

niet bekommert om de morele kwaliteit van karakter (1985:166). Onder andere via Zarathustra 

leert Nietzsche echter dat we niet als ezels overal ia op moeten zeggen (Also sprach 

Zarathustra 'Vom Geist der Schwere' III). Zarathustra noemt het lichaam de oorsprong van de 

deugd en zijn nadruk op de persoonlijkheid is in feite een morele kwestie. 'Das euerSelbst in 

der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde ist: das sei mir euer Wort von Tugend!' zo leert hij 
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(ib. Von den Tugendhaf-ten'). Elke handeling moet een persoonlijke daad zijn, uitdrukking 

van het lichaam dat achteraf verantwoordelijkheid neemt. Deze eis verwoordt Nietzsche in het 

beeld van de ideale filosoof die 'Stolz, Wag-niss, Tapferkeit, Selbstgewissheit, Wille des Geis-

tes, Wille zur Verantwortlichkeit, Freibeit des Willens bezit en zich zelf kritisch ondervraagt 

(Zur Genealogie der Moral III 10) Zie ook hoofdstuk zes. 

Hoofdstuk 9 

1) In 'What's postmodern, anyway?' constateert ook Peter Münz dat het lichaam in 

Nietzsches optiek het bestaan en het weten moet legitimeren: Nietzsche, unlike most philo

sophers before him, believed that the only available legitimization of knowledge consists in 

the fact that it is the heartfelt, biologically driven knowledge held by an "I"' (Philosophy and 

Literature 1992 16:351). 

2) In PMLA, Publicatations of the Modern Language Association of America, werden 

wetenschappers uitgenodigd hun mening te geven over de plaats van het persoonlijke in de 

wetenschap (volume III nr. 5 October 1996). Hoewel er enkele kritische kanttekeningen worden 

gemaakt, blijkt uit de meeste reacties dat de poging 'persoonlijk' te zijn eerder geaccepteerd 

is dan een traditioneel streven naar wetenschappelijke objectiviteit. 
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Summary 

Postmodern approaches to Nietzsche, such as Gary Shapiro's Nietzscbean Narratives (1989), 

the pro-articles in Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and Contra (1990 e d Clayton Koelb) 

and William Dibrell's The Dionysian Significance of Eternal Return' in Historical 

Reflections/Reflexions Historiques (1995), portray Nietzsche as a literary philosopher who 

celebrates the loss of self and who resists every temptation to reintroduce the notion of a 

substantial self. In reaction to Alexander Nehamas, who in Nietzsche:Life as Literature (1985) 

interprets the doctrine of eternal return as a psychological concept that supports the subject 

in telling his life story as a coherent whole, Shapiro claims that Nietzsche's eternal return must 

not be seen as a concept that supports the individual as a unified or integrated person, but as 

a concept that excludes the possibility of structuring one's life in terms of a linear sequence. 

In Shapiro's view any attempt to use the thought in order to make his life history into a 

meaningful development 'amounts to segmenting my life into a "before" and an "after" such 

that I would be permenantly fragmented and split' (1989:90). Whereas Nehamas presents 

Nietzsche as a literary 'character' or author who aims at wholeness. Shapiro portrays him as a 

'textmachine' which arbitrarily delivers stories because integration can never be reached. 

In the Introduction to my thesis Nietzsche as Narrator. How the Body becomes what it is I take 

the above discussion as an example for the recent debate on Nietzsche's texts. I discuss how 

critics like Shapiro and De Man (1979) 'deconstruct' Nietzsche's texts from the 'French' view 

of Nietzsche's texts as extremely fragmentary, relativistic, discontinuous and anti-totalizing. 

The purpose is to put into perspective this view of Nietzsche as 'archedebunker' of the illu

sions that make life possible and worthwile. I portray Nietzsche not as a machine but as a 

narrator-with-body'. A narrator-with-body is a spokesman who bases his stories (and argu

mentation) on existential motives, or at least acts as if this is the case. He acts as an Ich-mit-

Leib. Nietzsche, thus is being argued, acts as if his writing is conditioned by his physical and 

emotional drives. He himself calls this acting 'als ob' his surviving strategy, his 'medicine'. This, 

I argue, explains the relation between the body and narrative To narrate helps the body to 

reach a healthy condition. 'Health' is the metaphor with which Nietzsche describes the effect 

of the totalizing forces of the body. The effect which fights decadence. Not the search for truth 

but the recognition of the physical passions and condition directs Nietzsche's narrating (and 

narrating in general). Without denying Nietzsche's anti-metaphysical critique I show in 
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Nietzsche as Narrator that Nietzsche develops narrative strategies that centre on the body. I 

confirm Alexander Nehamas' view of Nietzsche as constructive and affirmative. But contrary 

to Nehamas who states that Nietzsche relies on artistic models for understanding the world 

and life (1985:39), I state that Nietzsche's aestheticism is not literary but physical, not abstract 

but sensual in its origin. I show that in Nietzsche's view the body is forced to experience the 

illusion of life as if it is structured as a becoming in time and space. The 'becoming in time 

and space' is the typical structure of narrative and therefore I call Nietzsche's 'as if view of 

physical existence the 'narrative condition'. 

The present study responds to postmodern or deconstructive approaches to Nietzsche by fore

grounding the structure and argumentative uses of narratives in Nietzsche's oeuvre. It offers 

an analysis of the historical, biographical and autobiographical stories that Nietzsche narrates. 

I demonstrate their repeated structure and the rhetorical strategy towards the reader. I am not 

discussing Also sprach Zarathustra, Nietzsche's most evident literary and narrative text, becau

se this text is already central to Shapiro's Nietzschean Narratives as well as to many other 

Nietzsche-studies. It is my aim to show that and in what manner Nietzsche is narrating in early 

texts like The Birth of Tragedy (1872) and Of the Use and Disadventage of History for Life 

(1874), his aphoristic texts like Human, All too Human (1878), Dawn (1881) and The gay 

Science (1882) as well as in his late texts like the Prefaces (1886), The Genealogy of Morals 

(1887) and Ecce Homo (1888). With the help of narratological terms such as the mentioned 

'Ich-mit-Leib' (Franz Stanzel 1979); 'narrated monologue' (Dorrit Colin 1978) and especially 

Mieke Hal's 'focalisation'(1986), I offer a narratological close reading of passages in which 

Nietzsche presents his insights as stories. 

After an Introduction in which a short history of the Nietzsche-reception is presented, I present, 

in chapter two, Nietzsches view of narrative by analyzing The Birth of Tragedy (1872). After a 

demonstration how Nietzsche's way of narrating tries to motivate the reader physically, that is 

to say how he challenges the visual senses and forces to make reading a vivid experience, I 

discuss Nietzsche's definition of illusion as the atmosphere in which the individual is forced 

to experience life as a becoming in time and space. He states that life is not causally structured 

but that the individual experiences life as if this were the case. Where Nietzsche wants his 

reader to experience his text as a becoming (as becoming an aesthetically moved and thus 

motivated person), he argues that the individual is forced to experience life as a character 

experiences the story. In the second part of the chapter I show that also the 'late' Nietzsche 

(in The Gay Science and Beyond Good and Evil) defends narrative strategies with the body in 

mind In the early text the narrative condition is articulated in terms of illusion and aesthetic-

forces, in later texts in terms of the forces of the body (the will to power), but both imply 

the inevitabality of the narrative experience. Contrary to the (postmetaphysical) insight that 

narrative coherence is a literary form in fact unfamiliar to life, I claim that the narrative form 

is in Nietzsche's view, ideally, caused by and in correspondence with a body. 
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In chapter three, I analyze Nietzsche's 'untimely meditation' on the use of history. I show 

that this text, like The Birth of Tragedy, is structured like the crisis that it describes and that 

has to be overcome. I show that the construction of the past in a story is in Nietzsche's view 

the interaction between that which is experienced, the fiction of the Incoming in time and 

space, and the reflection on this reality, the distanced observation of the I. I show that 

Nietzsche's ideal reader, experiences the text as a challenge to this kind of reflection because 

reflection on the true needs of the body is the way to overcome the crisis. The argumentation 

as well as the stories Nietzsche tells to support his argumentation, show that Nietzsche defends 

historiography as a kind of biography, a form of personal art that makes life, retrospectivily, 

visible. 

Chapter four offers an Intermezzo from the main theme: Nietzsche as narrator. Here 

Nietzsche is presented as author on the basis of fragments in which he reflects on the apho

ristic form of his writing and his reflections on writing and art in general. To revise the view 

of Nietzsche as an author who resists understanding (Jacques Derrida 1976; Christopher Norris 

19K2; Hester IJsseling 1997), I show how Nietzsche discusses the aphoristic form as a chal

lenge to experience the (aesthetic) act, that is to say the 'acting as if, that life (or illusion) asks 

of mankind. Coherent meaning, the kind of meaning that fits the body who lives 'as if, 

depends on the aesthetic or lx>dily motivation that Nietzsche describes in The Birth of 

Tragedy. I show that the interaction between a body writing and a body reading is in 

Nietzsche's view the condition under which meaning is born. The capacity to suffer, the abi

lity to experience suffering is in Nietzsche's view the structuring principle. This explains why 

all his stories are composed around the principle of crisis. 

In chapter five, I analyze the stories about unique individuals, a form of monumental 

histories, which Nietzsche tells in Human, All too Human, The Dawn and The Gay Science. I 

show that these stories are structured as crisis-stories, as stories in which a unique human 

being is forced to cut himself loose (from personal or civil conventions) in order to recover 

or construct his own self. In various texts Nietzsche writes about this development in a com

parable fashion. In all his stories about unique individuals he tells that 'auf einem Male' they 

discover themselves. Through his use of narrated monologue Nietzsches describes this 

moment as the moment at which the lived experience is transfigured into verbal conscious

ness. Through this use of narrated monologue, besides emotive exclamations and other forms 

which personalize his discourse, Nietzsche creates the impression (or illusion) that what he is 

narrating, is (also) his personal experience. Nietzsche tells abouth the other 'as if he expe

riences or lias experienced what he narrates. In this way he realizes his demand (of the scholar) 

that science should be lived reality. 

In chapter six, I show that Nietzsche utilizes the same as ifnarrating strategy in The 

Genealogy of Moral. The crisis, which was already the structuring principle of The Birth of 

Tragedy, is the recurrent plot on the individual as well as on the historical level. Nietzsche 

tells about the forming of society and about Wagner, Schopenhauer and the priest in the same 

way as he tells about the unique individuals in earlier texts. That is to say in a way as if he 

experiences what he is narrating. By means of the same methods, the formula 'at a sudden 
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moment', the narrated monologue and by blending personal narration with argumentation, 

Nietzsche practises his 'as if strategy. Focussing on Nietzsche's typical discourse (his discour

se of the body) I demonstrate the kinship with stories in Human, All too Human, Dawn and 

The gay Science and that between the three inquiries on which The Genealogy of Moral is 

constructed. As opposed to Gary Shapiro (1990) who states that Nietzsche's text is an 

orchestration of voices which resists the position of a 'masterspeaker', I argue that all per

spectives in the text are presented as utterances of one and the same body. 

In chapters seven and eight, I present the first-person (autobiographical) narrations in 

Nietzsche's late texts, in which the self, rather than a unique other, becomes central. My 

analysis of Ecce Homo in chapter seven affirms the view of Nietzsches eternal recurrence as 

formulated by Alexander Nehamas (1985). As I-narrator Nietzsche testifies his wish to fight 

chance. He makes it explicit that this attitude leads the story, that he consciously constructs 

the story. At the same time he represents his development as being inevitable and appeals to 

instinctive choices. There is no question of any fragmentation between then and now, but of 

an intentional convergence of experiencing and narrating. In Ecce Homo Nietzsche narrates as 

if his life is the perfect story that fits his body from beginning to end. As narrator he trans

forms his 'there was' into 'that's the way I wanted it'. 

With an analysis of Nietzsche's late prefaces in chapter eight as biographies, I support the 

portrayal of Nietzsche as an affirmative, constructive I-narrator. I show that the story about the 

free spirit in the preface to Human all too Human I, his telling about the other, is Nietzsche's 

way, or his being on the way to, narrating as I. This is shown where Nietzsche tells the same 

story but now in the I-form, in the preface to the second part of Human all too Human. In 

the prefaces Nietzsche himself becomes the unique character that has to overcome a (physical) 

crisis. The way he narrates this development is the same as in his other crisis-stories. Also as 

I-narrator Nietzsche structures history as a suffering that leads (back) to the own self By situ

ating his own texts in the different phases of suffering, he also presents his writing as a reco

vering or constructing of the own self Nietzsche's own description of this strategy as his 'as 

if and as a self-prescribed medicine, I interpret as confirmation of the narrative attitude I 

described as the strategy 'as if, the speaking as something one is not in an essential but in a 

certain material position; a position at a certain moment in time and space. Nietzsche presents 

his writing as the outcome of his survival strategy and calls this behaviour his acting 'as if he 

was healthy. By means of narrating about 'crisis' as condition for this atttitude and about 

'health' as the outcome of this crisis, he retrospectively incorporates his 'as if. 

In Nietzsche as Narrator I show that the conclusions that Nietzsche draws from 'the death of 

God' are not only critical and deconstructive, but also physical and (thus) constructive. 

Nietzsche as narrator is not a fragmented body experiencing disparate and discontinuous 

events but a human all too human, that is to say physical subject that struggles to affirm this 

physical existence and wants to make sense of it. The Nietzsche that acts on the surface (of 

his texts) is the 'returned' underground figure about which he tells in the preface to The 

Dawn. 'Returned' means that he has recovered his voice and is able to report about the crisis. 
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This return, by means of the metaphor skin', is linked to the physical condition. The ability 

to speak or to narrate is linked to the soft surface of the body. This return to the body does 

not affirm a substantial self in the traditional sense, but is a spatial and temporal construction 

based on the 'as if experience. Nietzsche's narrative strategy, his 'as if narrating, is the style 

that makes this position possible and visible. 
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Elke tijd kent zijn eigen Nietzsche. Het beeld dat de laatste 
decennia van de vorige eeuw heeft gedomineerd, is dat van 
de deconstructieve Nietzsche: de Nietzsche die niet alleen de 
traditionele waarheid maar ook de eigen positie, door de ty
pische vorm van zijn werk, ondermijnt. Nietzsche als verteller 
Hoe het lichaam wordt wat het is brengt een Nietzsche voor 
het voetlicht die een constructieve attitude vertoont. In dit 
boek is Nietzsche geen machinale tekstproducent die hamert 
op de onmogelijkheid van betekenis en identiteit, maar een 
ik-met-lijf, een verteller die zich laat kennen als emotief 
lichaam dat zich door het vertellen identiteit toe-eigent. 

Zonder Nietzsches kritiek op de metafysica te ontkennen, 
laat Els Weijers zien dat Nietzsches estheticisme niet literair 
en abstract maar fysiek en zintuiglijk van aard is. Niet de wil 
tot weten maar het lijden voert naar de eigen waarheid. 
Nietzsche als verteller laat zien dat in eerste instantie het 
lichaam verleidt tot coherent zingeven en dat Nietzsche zich 
daarom, zowel in de derde als in de eerste persoon, 'zelf 
vertelt'. 

In Nietzsche als verteller staat de verhalende vorm in 
Nietzsches teksten centraal. De historische, biografische en 
autobiografische verhalen die Nietzsche vertelt worden 
geanalyseerd. Els Weijers demonstreert het terugkerende 
patroon in deze verhalen en laat zien hoe Nietzsche de lezer 
tracht te bewegen tot de beleving die hem leidde bij het 
vertellen. 

Nietzsche als verteller is een verteltheoretische analyse van 
Nietzsches teksten die aansluiting zoekt bij recente filoso
fische studies waarin Nietzsche als positief denker wordt 
voorgesteld. Het boek laat zien dat Nietzsches perspecti-
visme niet noodzakelijkerwijs 'de doodlopende steeg van het 
deconstructivisme' invoert. 

Els Weijers (1956) is literatuurwetenschapper. Zij is verbon
den aan de Amsterdam School for Cultural Analysis, Theory 
and Interpretation van de Universiteit van Amsterdam. 
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