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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-
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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 
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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: 
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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 
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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' 

17 



Nietzsche ah verteller Hoofdstuk 1 

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). 
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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, 

28 



Hoofdstuk 1 Inleiding Nietzsche als verteller 

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 
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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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