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Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

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

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

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

104 



Hoofdstuk 5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

nauwelijks kan lezen of schrijven. Hij wordt gekweld door migraine-aan-
vallen die dagenlang aanhouden, een oogkwaal die hem bijna blind maakt 
en een maagziekte die een zeer streng dieet en stricte dagindeling vereis.' 

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

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

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

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

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

eine ganz entsprechende Barockkunst der Überspannung und der verherrlichten 

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

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

entfremdet hatte (Samtlicbe Briefe Band 5:338). 

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

Nietzsches verzet tegen het metafysische geldt ook de formule van de tradi
tionele historicus, de metafysische 'am Anfang war'-formule (Menschliches, 
Allzumenschliches II 'Der Wanderer und sein Schatten' 3). Het afzien van 
traditionele (historische of filosofische) vormen, en daarmee de keus voor 
het aforisme, behoort tot Nietzsches poging een persoonlijke stijl en inhoud 
te ontwikkelen. In dit hoofdstuk laat ik zien dat dit niet betekent dat 
Nietzsche afziet van het vertellen. Er wordt in de aforistische teksten, in 
verhalende aforismen of in de in argumentatie ingebedde verhalen, op zeer 
karakteristieke en herkenbare wijze verteld. Zo vertelt Nietzsche, verspreid 
over de genoemde titels, verhalen over unieke persoonlijkheden. Waar hij 
in Vom Nutzen de unieke persoonlijkheid als voorwaarde voor 'ware 
geschiedschrijving' opvoerde, stelt hij in de aforistische teksten dat 'het 

105 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

denken' ofwel 'het vormgeven van het leven' überhaupt afhankelijk is van 
denkers die een unieke positie in durven te nemen. In dit hoofdstuk 
analyseer ik de verhalen over deze 'Ausnahmen' met de nadruk op de 
vraag 'wie ziet' (wie focaliseert) en op de tekens die naar het vertellend ik 
verwijzen. 

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

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

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

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

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

De Ausnahmen 

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

Der Wanderer 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unzeitgemassen' 49). 

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

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

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

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

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

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

Nietzsche rapporteert over Goethes innerlijke motieven, over zijn 'inner-
lich glühendes und versengendes Geheimniss'. Hoewel hij expliciet mee
deelt zich op Goethes teksten te baseren, en dus, wanneer hij de schijn op 
wil houden waar gebeurde zaken te vertellen, enkel over zijn eigen gevoelens 
kan berichten, stelt hij zich op als een alwetend verteller die inzage heeft 

111 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

in Goethes innerlijk. In de eerste zin deelt hij mee dat Goethe zich ver
beeldde dat hij tot beeldend kunstenaar voorbestemd was. Dit idee dreef 
Goethe volgens Nietzsche naar Italië. De emotieve intonatie (zichtbaar door 
de grafische weergave van 'bildenden') en het 'endlich' wekken de indruk 
dat we met een persoonlijke beleving te maken hebben. Nergens wordt dit 
expliciet gemeld en in principe hebben we met vertellerstekst te maken. 
Die echter, door het inbedden van affectieve tekens, nauw betrokken is bij 
de beleefde werkelijkheid (van Goethe). Waar Nietzsche vertelt hoe Goethe 
tot inkeer kwam raken vertellen en beleven elkaar nog meer. 

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

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

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

müsse (ib.). 

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

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

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

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

De unieke denkers als scheppers en vernietigers van de moraal 

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

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

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

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

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

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

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

als er sein müsste (M 9). 

De metafoor 'böse' legt verband met het eerder beweerde en de opsom
ming in de eerste zin verraadt het engagement van de spreker.17 Ook het 
modale 'gar' dat de zin de klank van een verzuchting geeft, duidt het per
soonlijke van de vertelsituatie. Het is duidelijk dat Nietzsche uitdrukking 
geeft, of zich tenminste zo opstelt, aan zijn persoonlijke visie. Bovendien 
weet hij niet alleen te vertellen hoe de unieke geesten ervaren werden, 

114 



Hoofdstuk 5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

maar ook hoe deze zichzélf ervoeren. Nu is het, zoals eerder gezegd, voor 
een traditionele alwetende verteller niet ongebruikelijk om te rapporteren 
over niet waarneembare gevoelens en gedachten van zijn personages. Maar 
wanneer iemand de pretentie op wil houden dat hij waar gebeurde zaken 
vertelt, kan hij nooit andere gevoelens of gedachten weergeven dan die 
van hem zelf (Bal 1986:134). Zeker voor een filosoof is het daarom niet 
gebruikelijk om zich op te stellen als een verteller die handelt alsof hij deel
heeft aan het bewustzijn van degeen over wie hij vertelt. Maar zoals 
inmiddels duidelijk zal zijn, gaat het Nietzsche om de presentatie van een 
ervaring. Zoals het een unieke denker betaamt, vertaalt hij de (algemene) 
geschiedenis als een persoonlijk verhaal. Waardoor hij de illusie wekt dat 
zijn innerlijk spoort met wat hij betoogt, namelijk met de visie op de unieke 
denker als buitenstaander. 

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

Het onvermijdelijke lijden 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Unordnung mit sich bringen kann (ib.). 

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

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

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

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

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

Gesundheit (...) (Morgenriithe 18). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

wolken (ib.). 

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

De apostel Paulus als uitzonderlijk personage 

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

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

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

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

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

diesem Stachel nachgeben musste (ib.). 

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

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

119 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

1st es wirklich die 'Fleischlichkeit' welche ihn immer wieder zum Übertreter macht? Und 

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

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

tung lockt? 

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

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

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

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

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

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

Gesetzes ist nicht zu überwinden". 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

121 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

Das Wesentliche, was da geschah, ist aber diess: sein Kopf war auf einmal heil geworden: 

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

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

ja den Vernichter des Gesetzes!" 

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

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

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

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

nichtet, - namlich erfüllt, dort am Kreuze! 

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

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

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

das Gesetz abzuthun! 

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

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

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

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

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

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

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

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

Lehrer der Vernichtung des Gesetzes! 

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

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

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

De lijdende denker als zieke 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Gründe und die Grundlosigkeit!" (ib). 

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

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

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

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

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

Tyrannen zu vertreten (ib.). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Musik horen ohne zu weinen. 

127 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

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

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

De uitzonderlijke personages in Die fröhliche Wissenschaft 

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

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

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

De afgedwongen erkenning van de fysieke kracht 

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

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

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

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

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

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

haupt, arbeiteten mit jenen uralt einverleibten Grundimhümern (FW 110). 
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De waarheid die de critici van de vergissingen formuleren, is volgens 
Nietzsche een waarheid zonder levenskracht. Het is een waarheid die het 
lichaam niet past omdat 'unser' (wat verteld wordt geldt blijkbaar ook voor 
het lichaam dat vertelt) organisme, de vergissingen 'verinnerlijkt' heeft. De 
hogere functies van het lichaam, elke vorm van beleving (de beleving die 
in Die Gebiirt der Tragödie en Vom Nutzen als narratieve ervaring werd 
beschreven), zijn ingesteld op het tegendeel van de kritische waarheid. Het 
lichaam heeft, noch in de tijd van de Eleaten noch in de tijd van de vertel
ler, iets op met de waarheid. 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

(FW 110). 

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

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

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

Grundirrthümern alles empfindenen Daseins. 

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

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

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

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

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

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

immerfort wachsende Macht: bis endlich die Erkenntnisse und jene uralten 

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

Menschen (FW 110). 

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

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

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

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

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

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

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

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

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

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

Conclusie 

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

Verhaal en vertoog over de unieke denkers worden, net als Die Geburt 
der Tragödie en Vom Nutzen unci Nachtheil der Historie für das Leben 
gekenmerkt door een crisisstructuur. Nietzsche ordent zijn 'kleine verhalen' 
op eenzelfde wijze als de grote. Er is sprake van een crisis, van een bot-

133 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 5 

sing tussen de innerlijke (beleefde) werkelijkheid en de geleefde (uiterlijke) 
vertoning, die door middel van (zelfreflectie overwonnen moet worden. 
Zoals in het vorige hoofdstuk besproken, stelt Hayden White dat Nietzsche 
afziet van 'emplotment', dat hij geen bepaald verklarend model hanteert 
(1973). Zo situeert hij Nietzsche in de eigen opvatting dat er zoveel soorten 
verhalen over het verleden verteld kunnen worden, als de mate waarin de 
literatuurwetenschap verhaalvormen onderscheidt (1987). Ook Gary 
Shapiro (1989) meent dat Nietzsche geen enkel model voor zijn verhalen 
prefereert. Hij stelt dat volgens Nietzsche elk verhaal zijn plausibiliteit 
verliest zodra men de onmogelijkheid van absolute waarheid erkent.31 

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

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

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

Net als elke 'grote man' is Nietzsche 'der Schauspieler seines eignen 
Ideals' (Jenseits von Gut unci Böse 97). Het vertellen over de ander is in feite 
altijd een zichzelf vertellen. Andersom wordt het persoonlijke altijd vertaald 

134 



Hoofdstuk 5 Nietzsche als uitzonderlijk verteller 

in het algemene. De wisselwerking van binnen naar buiten en andersom is 
typisch voor de uitzonderlijke denker die Nietzsche als verteller lijkt te willen 
zijn. In het volgende hoofdstuk laat ik zien hoe hij deze lijn voortzet in Zur 
Genealogie der Moral. 
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