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Hoofdstuk 3 Het historisch verhaal als zelfportret 

3 Het historisch verhaal als zelfportret 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

richtenden und verurtheilenden Historie (264). 

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

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

De onvruchtbare benadering 

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

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

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

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

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

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

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

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

hineinziehen und gleichsam zu Blut umschaffen (251). 

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

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

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

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

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

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

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

Geschiedschrijving als kunst 

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

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

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

sie vielleicht Instincte erhalten oder sogar wecken (296). 

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

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

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

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

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

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

spirit of music (ib.:371). 

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

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

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

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

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

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

deuten wissen (294). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lichaam en de geschiedenis 

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

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

gehalten durch die innewohnende plastische Kraft (271). 

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

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

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

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

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

wie einer kraftigen Nahrung zu bedienen (329). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

schliessend jenes unhistorische Element einschriinkt. erst dadurch dass innerhalb jener 

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

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

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

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

nie angefangen haben und anzufangen wagen (253). 

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

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

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

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

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

Nietzsche als productieve geest 

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

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

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

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

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

verurtheilen, was fur ihn den Lebenden und Lebenzeugenden Vernichtung und 

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

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

Weiser (278). 

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

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

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

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

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

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

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

Nietzsches tekst als medicijn 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De functie van het historische vertellen 

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

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

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

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

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

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

ihren höchsten Exemplaren. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

SO 


