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

UvA-DARE (Digital Academic Repository)

Nietsche als verteller. Hoe het lichaam wordt wat het is

Weijers, E.M.J.T.

Publication date
2000

Link to publication

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

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

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

Download date:23 May 2023

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


Hoofdstuk 2 De (ber)geboorte van de tragedie ofwel bet verbaal als verlossing 

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. 
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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 
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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 -

45 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 2 

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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