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Hoofdstuk 4 Intermezzo Nietzsche als auteur 

4 Intermezzo Nietzsche als auteur 

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

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

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

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

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

Het onvoltooide als appèlstructuur 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Künstler und Schriftsteller' 178). 

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

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

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

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

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

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

De tekst als gevoelde werkelijkheid 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het lezen als crisiservaring 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Het plezier van het begrijpen 

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

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

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

zuerst erwahnten Kunstfreude dasteht (ib.). 

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

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

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

De lezer als vriend 

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

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

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

(Samtliche Briefe juni 1881 Band 6:95). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

De tekst als lichaam 

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

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

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

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

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

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

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

Schatten' 110) 

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

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

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

schreibe' 4). 

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

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

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

der Gebiirde - nicht vergreift (ib.). 

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

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

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

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

Schrijven en lezen als de ontmoeting tussen twee lichamen 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

von Gut und Base 247). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Lezen met bloed 

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

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

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

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

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

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

106). 

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

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

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