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Nietzsche als verteller Hoofdstuk 6 

6 Vertoog en vertellen in Zur Genealogie 
der Moral 

Wir haben kein Recht darauf, irgend worin einzeln zu sein: wir dürfen 
weder einzeln irren, noch einzeln die Wahrheit treffen. Vielmehr mit 
der Nothwendigkeit, mit der ein Baum seine Früchte tragt, wachsen 
aus uns unsre Gedanken, unsre Werthe, unsre Ja's und Nein's und 
Wenn's und Oh's - verwandt und bezüglich allesammt unter einander 
und Zeugnisse Eines Willens, Einer Gesundheit, Eines Erdreichs, 
Einer Sonne ( Zur Genealogie der Moral Vorrede 2). 

Zur Genealogie der Moral. Eine Streitschrift (1887) is een argumentatieve 
verhandeling in drie delen. Volgens Nietzsche dient de tekst als vervol
making en verduidelijking van Jenseits von Gut und Böse (Samtliche Briefe 
Band 8:186). Waar hij het autoritaire Jenseits een reactie noemt op de 
lyrische, beeldende taal van Zarathustra, ziet hij het proza van Zur 
Genealogie der Moral als illustratieve toelichting op de stelligheid waarmee 
hij eerder de herkomst van de moraal aan de orde stelt.1 Zur Genealogie 
der Moral is, net als Die Geburt der Tragödie en Vom Nutzen und Nachtheil 
der Historie für das Leben, hoewel bepaald minder lieflijk, 'beeldend-
essayistisch'. In de emotieve argumentatie worden verhalen ingebed die het 
betoogde 'vorstellig' moeten maken (GdM II 6). 

In dit hoofdstuk bespreek ik enkele verhalen die Nietzsche in Zur 
Genealogie der Moral vertelt. Nadat ik heb laten zien hoe Nietzsche zich 
ook in deze tekst kenbaar maakt als persoonlijk woordvoerder, als iemand 
die zich opstelt alsof hij de problemen die hij behandelt ook beleeft, 
bespreek ik het verhaal over de oorsprong van het slechte geweten in deel 
II en de verhalen over Wagner, Schopenhauer en 'de priester' in deel III. Ik 
laat, op het gevaar af eentonig te worden, zien dat ook deze verhalen zijn 
gestructureerd volgens het gegeven van de crisiservaring; dat Nietzsche in 
Zur Genealogie der Moral dezelfde, haast obsessief te noemen, vertelvorm 
hanteert als in de eerdere aforistische teksten. 

De drie delen van Zur Genealogie der Moral handelen achtereenvolgens 
over de origine van concepten als goed en kwaad; over de vorming van 
het slechte geweten en over de effecten van de ascetische praktijk. Op 
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basis van (psychologische en etymologische) analyses stelt Nietzsche in het 
eerste deel dat de christelijke moraal een vorm van slavencultuur is; in het 
tweede deel dat deze cultuur de oorzaak is van naar binnen gekeerde 
schuldgevoelens die leiden naar 'zelfloosheid' en in het derde deel dat deze 
zelfloosheid het gevolg is van het ascetisch ideaal dat exemplarisch is voor 
de christelijke cultuur. De rode draad in de verhandelingen vormt 
Nietzsches visie dat het ascetisch ideaal het leven ofwel het lichaam 
beschadigt. Verhalen moeten dit zintuiglijk waarneembaar maken.2 Zij leveren 
beelden die ertoe verleiden om op een bepaalde manier naar het verleden 
te kijken. Of beter, dit verleden op een bepaalde manier te beleven. Want 
niet enkel het oog maar vooral ook de neus van de lezer wordt aange
sproken. 

De neus van de verteller en zijn medeplichtige 

Nietzsche stelt zich in Zur Genealogie der Moral geregeld op alsof hij een 
gehoor toespreekt. Zo vraagt hij na enkele beschrijvingen van de christe
lijke idealisten of er iemand zelf een kijkje in de idealistische werkplaats 
wil nemen.' De toehoorder die op het voorstel ingaat noemt hij een 
nieuwsgierige waaghals. Het is het 'Unthier van Muth und Neugier' zoals 
Nietzsche zijn ideale lezer in Ecce Homo beschrijft, de lezer die zelf wil 
ervaren wat de tekst te bieden heeft. 

Op het moment dat zijn oog de juiste instelling heeft, dwingt Nietzsche 
de waaghals commentaar te leveren. Door de eis een bepaalde positie in 
te nemen en vervolgens het geboden beeld te interpreteren, maakt hij hem 
medeplichtig. 'Sprechen sie aus, was Sie sehen, Mann der gefahrlichsten 
Neugierde - jetzt bin ich der, welcher zuhört -' (GdM 1.14). Nietzsche draait 
de rollen om en luistert oplettend of zijn volgeling aan zijn opdracht voldoet. 
Met de constatering dat het er in de idealistische werkplaats zo toegaat als 
hij zelf reeds gezegd heeft, dat er gelogen wordt en dat men zwakte als ver
dienste ombuigt, neemt hij geen genoegen. '- Weiter!' zo commandeert hij. 
De verbeelde volgeling gehoorzaamt en geeft een opsomming van begrippen 
die als 'deugdzaam' gelden maar in feite zwakte verhullen. 

- und die Ohnmacht, die nicht vergilt, zur "Güte"; die angstliche Niedrigkeit zur 'Demuth"; 

die Unterwerfung vor Denen, die man hasst, zum "Gehorsam" (...). Das Unoffensive des 

Schwachen, die Feigheit selbst, an der er reich ist, sein An-der-Thür-stehn, sein unver-

meidliches Warten-müssen kommt hier zu guten Namen, als 'Geduld", es heisst auch wohl 

die Tugend; das Sich-nicht-rachen-Können heisst Siclvnicht-rachen-Wollen, vielleicht 
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selb.st Verzeihung ("derm sie wissen nicht, was sie thun - wir allein wissen es, was sie 

thun!"). Auch redet man von der "Liebe zu seinen Feinden" - und schwitzt dabei. 

Met dezelfde intonatie, met dezelfde overdrijving en in de ironische taal 
van Nietzsche, vat de nieuwsgierige medeplichtige de christelijke ombui
ging van het zwakke in het goede samen. Hij vertelt over het christelijk ideaal 
alsof hij er lijfelijk mee geconfronteerd wordt. Hij zegt niets te zien, maar 
hij hoort (en zoals we zullen zien, aiikt) des te meer. Het 'hier' verwijst naar 
zijn positie als 'oorgetuige'. Nietzsches verbeelde getuige is iemand die, in 
eerste instantie verheven boven de vertelde werkelijkheid, in de loop van 
het verhaal infiltreert, om van hieaiit, van binnenuit, de motieven van de 
zogenaamde deugdzame mens zichtbaar te maken. Hij is het evenbeeld 
van Nietzsche. Via zijn stem wordt dezelfde waarheid weergegeven. Het is 
Nietzsche die (als een soort psychotherapeut) deze identificatie afdwingt. 
'Weiter!' zo luidt nogmaals zijn commando. Ook na een nieuwe opsom
ming van de treurige vervalsingskunst van het christelijke ideaal maant hij: 
'Weiter!'. Nietzsche dwingt zijn volgeling te kijken tot hij in dezelfde staat 
verkeert als hij zelf. Zoals hij zegt de lucht van de idealisten niet te kun
nen verdragen, bereikt zijn getuige het punt waarop de christelijke wereld 
hem fysiek tegen gaat staan.' 

Jetzt geben sie mir zu verstehenC.) Aber genug! genug! Ich halte es nicht mehr aus. 

Schlechte Luft! Schlechte Luft! Diese Werkstatte, wo man Ideale fabrizirt - mich dunkt, sie 

stinkt vor lauter Lügen. 

In de loop van het proces ervaart Nietzsches verbeelde geestverwant 
dezelfde walging. Maar nog is het niet genoeg. 

Nein! Noch einen Augenblick! Sie sagten noch nichts von dem Meisterstücke dieser 

Schwarzkünstler (...) - haben sie nicht bemerkt, was ihre Vollendung im Raffinement ist, 

ihr kühnster, feinster, geistreichster, lügenreichster Artisten-Griff? Geben Sie Acht! Diese 

Kellerthiere voll Rach und Hass - was machen sie doch gerade aus Rache und Hass? 

Horten Sie je diese Worte? Würden Sie ahnen, wenn Sie nur ihren Worten trauten, dass sie 

unter lauter Menschen des Ressentiment sind?... 

Nietzsche vraagt door en dwingt met zijn superlatieven een hoogtepunt bij 
de verbeelde volgeling af. Via de terminologie waarin hij zijn retorische vragen 
stelt, levert hij de categorieën waarin diens laatste waarneming moet passen. 
Zijn volgeling moet (zelf) beleven en vervolgens uitspreken dat de christe
lijke leer een kwestie van wraak is. Om deze eis waar te maken, spert hij 
zijn oren nog eens open. 
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Ich verstehe, ich mache nochmals die Ohren auf (ach! ach! ach! und die Nase zu). Jetzt 

höre ich erst, was sie so oft schon sagten: "wir Guten - wir sind die Gerechten" - was sie 

verlangen, das heissen sie nicht Vergeltung, sondern "den Triumph der Gerechtigkeit"; 

was sie liassen, das ist nicht ihr Feind, nein! sie liassen das "Unrecht", die 'Gottlosigkeit"; 

was sie glauben und hoffen, ist nicht die Hoffnung auf Rache, die Trunkenheit der sussen 

Rache (- "süsser als Honig" nannte sie schon Homer), sondern der Sieg Gottes, des 

gerechten Gottes über die Gottlosen (...). 

Nu hij zijn fysieke afkeer met Nietzsche deelt, hoort de verbeelde volgeling 
Nietzsches waarheid uit de woorden van de idealisten. Nu hij zich ondanks 
zijn walging nog eens fysiek inspant, hoort hij wat Nietzsche wil dat hij 
hoort. En vertaalt hij zijn waarneming zoals Nietzsche het gedaan zou heb
ben. Hij verwijst naar Homerus en geeft de morele modale bepalingen de 
toon die ze ook in Nietzsches tekst krijgen. Maar hoewel zijn medeplich
tige dus volledig met hem meegaat, of beter, in zijn beeld opgaat, grijpt 
Nietzsche nog één keer in. Ook de laatste fase van het christelijk ideaal 
moet nog benoemd worden. 

- Und wie nennen sie das, was ihnen als Trost wider alle Leiden des Lebens dient - ihre 

Phantasmagoric der vorweggenommenen zukünftigen Seligkeit? 

Nietzsche is de meester die zijn leerling op weg helpt om het antwoord te 
formuleren. Er volgt echter geen antwoord maar een vraag. 

- Wie? Höre ich recht? Sie heissen das "das jüngste Gericht", das Kommen ihres Reichs, 

des "Reichs Gottes" - einstweilen aber leben sie "im Glauben", "in der Liebe", "in der 

Hoffnung". 

Gezien het voorgaande is het voor de hand liggend deze uitspraak als 
afkomstig van de luisterende volgeling te begrijpen. Dat wordt ook expliciet 
aangegeven door de aanhalingstekens die zijn uitspraken telkens markeren. 
Maar de reactie die volgt wekt verwarring. '- Genug! Genug!' wordt er 
geroepen. Aangezien de getuige een moment eerder via hetzelfde 'Genug' 
te verstaan had gegeven dat hij de aanblik van het ressentiment nauwelijks 
meer kon verdragen, dat hij zich de neus dicht moet houden om ook deze 
laatste constateringen zelf te beleven, lijken we nog steeds met zijn tekst 
van doen te hebben. Maar de pathetische afsluiting is afkomstig van 
Nietzsche want de aanhalingstekens ontbreken en ook hij onderbrak 
eerder een verhandeling met de identieke uitroep dat hij slechte lucht niet 
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verdragen kan. Het 'genoeg, genoeg' wisselt dus af tussen Nietzsche en zijn 
verbeelde volgeling die het beeld op identieke wijze beleeft en verwoordt. 

Door de herhaling van de nadruk op de stank van de idealistische 
praktijk, 'der kategorische Imperativ riecht nach Grausamkeit' (II 6), de 
roep om frisse lucht (III 14) en het herhaalde 'Genug! Genug!' (III 27), 
bewerkstelligt Nietzsche een tekstsamenhang (isotopie) die niet alleen 
consequent zinspeelt op het zintuiglijke vermogen, maar ook de verschil
lende perspectieven, de 'stemmen' die de tekst volgens Gary Shapiro 
(1990) tot een soon kakofonie maken, herkenbaar maken als afkomstig van 
iemand met eenzelfde fysieke instelling. 

Shapiro stelt dat in Zur Genealogie der Moral een serie historische en 
fictionele stemmen hoorbaar is die niet herleid kunnen worden tot een 
(wetenschappelijke) persoonlijkheid (1990:43). Het hierboven besproken 
fragment is volgens hem een voorbeeld van de verscheurdheid van de 
tekst, van de orkestratie die de eenheid van Nietzsches methode ondermijnt: 

(...) in Nietzsche's Genealogy the voice who introduces the narrative claims himself to be 

a scientist of sorts, but this scientific authority is called into question by the articulation of 

the polemic (ib.:44). 

Zoals het de deconstructionist betaamt, stelt Shapiro dat de verschillende 
perspectieven ofwel stemmen in Nietzsches teksten de eenheid ondermijnen.5 

Maar met oor voor de emotieve intonatie, voor de overeenkomsten in voca
bulaire, voor de verwantschap tussen de vertelde verhalen en de identieke 
beleving van de verbeelde volgeling, kan ook het omgekeerde beweerd 
worden. Namelijk dat alle perspectieven ingezet worden door een lichaam 
dat geleid wordt door een zelfde gevoelige neus. Niet alleen de identieke 
waarneming en verwoording van de idealistische werkplaats, maar vooral 
Nietzsches typische vocabulaire en discours van het lichaam, kleuren de 
verschillende uitingen in Zur Genealogie der Moral als afkomstig van één 
en dezelfde fysieke identiteit ofwel wil-tot-macht. 

De (bekende) eenzame verteller 

Onder andere via het typische vocabulaire laat Zur Genealogie der Moral 
zich (her)kennen als afkomstig van de uitzonderlijke denker Nietzsche. 
Vooral de omschrijving van de 'woestijn' biedt een bekend beeld. Net als 
in de verhalen over uitzonderlijke denkers definieert Nietzsche 'woestijn' 
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hier als 'eenzaamheid', als het zich terugtrekken in een 'gebergte'. Waar hij 
stelt dat dit gebergte ook een studeerkamer kan zijn, wordt het betoog wel 
erg persoonlijk. 

ein Gebirge zur Gesellschaft, aber kein todtes, eins mit Augen (das heisst Seen); unter 

Umstanden selbst ein Zimmer in einem vollen Allerwelts-Gasthof, wo man sicher ist, ver-

wechselt zu werden, und ungestraft mit Jedermann reden kann, - das ist hier "Wüste": oh 

sie ist einsam genug, glaubt es mir! (GdM III 8). 

De zesregelige opsomming voorafgaand aan het hier geciteerde geeft het 
betoog een pathetische lading en verraadt reeds Nietzsches betrokkenheid. 
Het thematiseren van het gebergte versterkt de persoonlijke lading. Het 
gebergte is, net als de woestijn, een topos die de verteller Nietzsche, die 
geregeld de relatie tussen het eenzame gebergte en het denken bezingt, 
karakteriseert.6 Maar vooral de interjectie 'oh sie ist einsam genug, glaubt 
es mir!' verpersoonlijkt de vertelsituatie. Enkel een lezer die zich doof 
houdt voor de persoonlijke intonatie kan ontgaan dat Nietzsche zich hier 
wil laten kennen. Dat hij wil laten weten dat zijn argumentatie is gebaseerd 
op persoonlijke ervaringen. Na de verzuchting waarom 'uns' tempels ont
breken die Heraklites als woestijn dienden, voegt hij bovendien toe: 

( - sie fehlen uns vielleicht nicht: eben gedenke ieh meines schönsten Studirzimmers, der 

Piazza di San Marco, Frühling vorausgesetzt, insgleichen Vormittag, die Zeit zwischen 10 

und 12) Cib.). 

Was het betoog al doorregen met persoonlijke trekjes die de tekst karakte
riseren, op het eind van de verhandeling over eenzaamheid ontpopt 
Nietzsche zich expliciet als ik-verteller, als 'Nietzsche' die zich zijn studeer
kamer in Venetië herinnert als ideale woestijn.7 Waar de plaatsaanduiding 
naar de historische auteur verwijst, bewerkstelligt de tijdsaanduiding ver
wantschap met zijn 'grootste' personage. De voormiddag is, zoals in het 
vorige hoofdstuk besproken, het tijdstip waarop Zarathustra de zelfbezinning 
wil realiseren die hij voor de mensheid noodzakelijk acht. Door dit tijdstip 
te relateren aan zijn beleving van de studeerkamer, maakt Nietzsche zich 
herkenbaar als personage. De indruk, of zo men wil illusie, dat verteld en 
betoogd wordt door één en dezelfde (eenzame) persoonlijkheid (als in 
andere teksten), wordt zo voelbaar gemaakt. 

In Zur Genealogie der Moral claimt Nietzsche, net als in eerdere teksten, 
dat de behandelde problematiek persoonlijk beleefd wordt. De vraag naar 
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de betekenis van het ascetisch ideaal komt voort uit het eigen lijden. 
Althans zo stelt Nietzsche het voor. Zo zegt hij in een reflectie over de 
noodzaak van de beschrijving van het effect van het ascetisch ideaal, dus 
in een reflectie over het verhaal als noodzakelijk beeld, dat de lezer zo 
moest worden voorbereid op 'den letzten und furchtbarsten Aspekt (.), den 
die Frage nach der Bedeutung jenes Ideals für mich hat ' (GdM III 23). Via 
het 'für mich' benadrukt Nietzsche, volgens voorschrift uit Vom Nutzen, dat 
zijn kritische opstelling voorkomt uit zelf ervaren nood.8 Alsof hij zichzelf, 
en de lezer die zijn nood deelt, wil troosten ontpopt hij zich in wat volgt 
als monumentale verteller. Zo herkennen we Nietzsche niet alleen als de 
eenzame denker maar ook als de criticus die, ook volgens voorschrift uit 
Vom Nutzen, getuigt van een persoonlijk ideaal. 

Dies genüge ein für alle Mal über die Herkunft des 'heiligen Gottes" - Dass an sich die 

Conception von Göttern nicht nothwendig zu dieser Verschlechterung der Phantasie führen 

muss, deren Vergegenwartigung wir uns für einen Augenblik nicht erlassen durften, dass 

es vornehmere Arten giebt, sich der Erdichtung von Göttern zu bedienen (...) das lasst 

sich zum Glück aus jedem Bliek noch abnehmen, den man auf die griechischen Götter 

wirft, diese Wiederspiegelungen vornehmer und selbstherrlicher Menschen, in denen das 

Thier im Menschen sich vergöttlicht fühlte und nicht sich selbst zerriss, nicht gegen sich 

selber wüthete! (GdM III 23) 

Net als in eerdere teksten moet het vertellen over de Griekse cultuur 
herinneren aan de mogelijkheid van een 'beter' bestaan.9 De kritische 
ontrafeling van het christelijke ideaal gaat gepaard met een eigen ideaal
beeld; een visioen dat herinnert aan de mogelijkheid van de voorname 
mens. 

Afgezien van enkele monumentale momenten, stelt Nietzsche zich in 
Zur Genealogie der MoralVooral kritisch op. Het westerse civilisatieproces 
stelt hij, zowel betogend als vertellend, voor als de onderdnikking van 
instinctieve krachten; als een proces waarin de wraak en haat die het asce
tisch ideaal (ofwel de idealistische smederij) kenmerkten, zich tegen het 
leven zelf keren. In plaats van een proces van verlichte vooruitgang, schetst 
Nietzsche een proces van marteling en bestraffing. De bespiegelingen 
waarin hij dit proces argumentatief ontleedt, leiden tot de presentatie van 
een persoonlijke hypothese. 
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Het civilisatieproces als onderdrukking van het lichaam 

In het tweede deel refereert Nietzsche aan zijn theorie van de wil tot macht 
zoals die hij in Jenseits von Gut unci Böse expliciteert. Hij deelt mee dat zijn 
verhandeling over de oorsprong van de moraal is gebaseerd op dit 
'Hauptgesichtspunkt der historischen Methodik' (GdM II 12). Na lange uit
weidingen en psychologische beschrijvingen over het ontstaan en het nut 
van straf, stelt hij dat het 'nun nicht mehr zu umgehn [1st], meiner eignen 
Hypothese über den Ursprung des 'schlechten Gewissens' zu einem ersten 
vorlaufigen Ausdaicke zu verhelfen' (GdM II 16). Waarna hij een verhaal 
begint over de (ver)wording van het menselijk geweten. De hypothese die 
niet meer 'zu umgehn' was, blijkt een historisch verhaal. 

Volgens Nietzsche is het slechte geweten een 'ziekte', ontstaan door de 
last die het civilisatieproces de mens oplegt, 'jener Veranderung, als er sich 
endgültig in den Bann der Gesellschaft und des Friedens eingeschlossen 
fand' (GdM II 16). Hij beschrijft de vermaatschappelijking van de mens als 
een proces van beteugeling en temmen van de oorspronkelijke driften en 
behoeften. Via een vergelijking uit de evolutie-theorie verbeeldt hij de last 
die dit proces veroorzaakt. 

Nicht anders als es den Wasserthieren ergangen sein muss, als sie gezwungen wurden, 

entweder Landthiere zu werden, oder zu Grunde zu gehn, so gieng es diesen der Wildnis, 

dem Kriege, dem Herumschweifen, dem Abenteur glücklich angepassten Halbthieren, mit 

Einem Male waren alle ihre Instinkte entwerthet und 'ausgehangt'. Sie sollten nunmehr auf 

den Fussen gehn und 'sich selber tragen', wo sie bisher vom Wasser getragen wurden: 

eine entsetzliche Schwere lag auf ihnen (GdM II 16). 

Nietzsche vertelt over de vermaatschappelijking van de mens als een plot
seling af moeten zien van de oorspronkelijke instincten. Het 'mit Einem 
Male' herkennen we als het typische procédé in zijn verhalen over uitzon
derlijke denkers. Hier gebruikt hij de uitdrukking om de uitzonderlijke 
positie van de voorhistorische mens te beschrijven die zich in een soortge
lijke crisis ofwel overgangssituatie bevindt als in Die Geburt der Tragödie 
en in Vom Nutzen beschreven wordt. De 'glückliche' toestand, de toestand 
van de natuurlijke driften, wordt plotseling verstoord. De voorhistorische 
toestand, die Nietzsche via een voor hem typische opsomming verbeeldt, 
maakt plaats voor het historische bewustzijn dat de last van het bestaan 
voelbaar maakt. Nietzsche rapporteert over deze 'entsetzliche Schwere' 
alsof hij hem aan den lijve heeft ervaren. 
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Zu den einfachsten Verrichtungen fühlten sie sich ungelenk, sie hatten für diese neue 

unbekannte Welt ihre alte Führer niclit mehr, die regulirenden unbewusst-sicherführenden 

Triebe, - sie waren auf Denken, Schliessen, Berechnen, Combinieren von Ursachen und 

Wirkungen reduzirt, diese Unglücklichen, auf ihr "Bewusstsein", auf ihr armstlichstes und 

fehlgreifendstes Organ! 

Alsof hij weet heeft van hun gevoelens, alsof zijn gevoelens identiek zijn 
aan die waarover hij vertelt, rapporteert Nietzsche over het bewustzijn van 
de vroegere mens die enkel nog op zijn ratio wordt aangesproken. De 
manier waarop hij dit doet (de opsomming 'sie hatten..., sie waren....' lijkt 
direct uit het bewustzijn van de 'sie' voort te vloeien), wekt de indruk alsof 
beleefd wordt, wat verteld wordt. De pathetische uitroep 'diese 
Unglücklichen' en de bepalingen 'armstlichstes' en 'fehlgreifendstes' maken 
zowel het vertelde als het vertellen tot een emotief gebeuren. Het uitroep
teken legt niet alleen extra nadruk op de gevoelens van degenen over wie 
verteld wordt, maar ook op die van Nietzsche als verteller. Dat hij zich 
opstelt alsof hij persoonlijk betrokken is bij wat hij vertelt, bevestigt ook 
zijn commentaar. 

Ich glaube, dass niemals auf Erden ein solches Elends-Gefühl, ein solches bleiernes 

Missbehagen dagewesen ist - und dabei hatten jene alten Instinkte nicht mit Einem Male 

aufgehört, ihre Forderungen zu stellen! 

Nietzsche onderbreekt het verhaal met een bevestiging van het geschetste 
beeld. Het vocabulaire dat hij gebruikt, 'loden onbehagen', is verwant aan 
de beleving van de zware last die hij aan zijn personage toeschreef. De zin 
waarin Nietzsche het 'mit Einem Male' herhaalt, klinkt als een uitbreiding 
van het vertelde, als een uitbreiding van de weergave van de gevoelens die 
het civilisatieproces bewerkstelligt. Er is nauwelijks onderscheid te maken 
tussen commentaar en vertellen en het verhaal gaat dan ook verder in 
dezelfde zin waar Nietzsche zijn persoonlijk commentaar weergaf. Het uit
roepteken versterkt zowel de indruk van de gevoelens van de mens over 
wie verteld wordt, als van degene die vertelt. Alsof er geen interventie heeft 
plaatsgevonden, vertelt Nietzsche: 

Nur war es schwer und selten möglich, innen zu Willen zu sein: in der Hauptsache mussten 

sie sich neue und gleichsam unterirdische Befriedigungen suchen. Alle Instinke, welche 

sich nicht nach Aussen entladen, wenden sich nach Innen - diess ist das, was ich die 

Verinnerlichung des Menschen nenne: damit wachst erst das an den Menschen heran, was 

man spater seine "Seele" nennt. 
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Zoals het vertellen overging in persoonlijk commentaar, gaat het commentaar 
over in vertellen. Om vervolgens over te gaan in een theoretisch betoog. 
Nietzsche doet geen moeite om te verbergen dat zijn hypothese in feite zijn 
inkleuring van het verleden met de eigen theorie (ofwel de eigen beleving 
van de werkelijkheid) is. Maar tegelijkertijd stelt hij zich op alsof hij een 
externe alwetende historicus is. 

Die ganze innere Welt, ursprünglich dünn wie zwischen zwei Haute eingespannt, i.st in 

dem Maasse aus einander- und aufgegangen, hat Tiefe, Breite, Höhe bekommert, als die 

Entladung des Menschen nach Aussen gehemmt worden ist. Die Feindschaft, die 

Grausamkeit, die Lust an der Verfolgung, am Überfall, am Wechsel, an der Zerstörung -

Alles das gegen die Inhaber soldier Instinkte sich wendend: das ist der Ursprung des 

"schlechten Gewissens". 

Nietzsche ontpopt zich als een soort psycholoog die weet hoe de mens zich 
innerlijk gevormd heeft. Dat wat zich niet naar buiten kon keren (wat door 
de christelijke moraal verboden werd), heeft vorm aangenomen in het 
innerlijk van de mens. Aldus de verteller Nietzsche, die hier het ontstaan 
van het slechte geweten schetst volgens de eigen visie van 'verinnerlijking'. 
Zijn verhaal verbeeldt de eigen visie die, door de grafische weergave van 
bepaalde woorden, gepresenteerd wordt als een persoonlijke uitspraak. 
Om vervolgens weer te vertellen over de oorspronkelijke mens. De 
omschrijving van deze mens als een 'von Heimweh der Wüste Verzehrte', 
herinnert aan de positie in een eenzame studeerkamer. 

Der Mensch, der sich, aus Mangel an ausseren Feinden und Widerstanden. eingezwangt in 

eine drückende Enge und Regelmassigkeit der Sitte, ungeduldig selbst zerriss, verfolgte, 

annagte, aufstörte, misshandelte, dies an den Gitterstangen seines Kafigs sich wund stossende 

Thier, das man "zahmen" will, dieser Entbehrende und vom Heimweh der Wüste 

Verzehrte, der aus sich selber ein Abenteuer, eine Folterstatte, eine unsichere und 

gefahrliche Wildniss schaffen musste - dieser Narr, dieser sehnsüchtige und verzweifelte 

Gefangne wurde der Erfinder des "schlechten Gewissens". 

Hier schetst Nietzsche een volgende fase in de ontwikkeling tot maat
schappelijk wezen. Eerst werd de mens tot 'halfdier' die in een crisis 
belandt omdat hij tot zijn rationele bewustzijn gereduceerd werd. 
Vervolgens heeft deze gereduceerde mens te lijden aan de cultuur die hem 
verbiedt zijn driften naar buiten te ontladen. De opsomming van destruc
tieve werkwoorden geeft de beschrijving een pathetische, dramatiserende 
lading. Het beeld van een zichzelf mutilerend dier maakt de last van wat 
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verteld wordt niet alleen zicht- maar bijna voelbaar. Dat het beeld van 
Nietzsche afkomstig is, dat hij zich opstelt alsof hij beleeft wat hij vertelt, 
verraadt het typische Wüste-idiolect en de crisisachtige sfeer van het ver
haal. Nietzsche kondigde het verhaal aan als persoonlijke hypothese en het 
hoeft op zich dus niet te verbazen dat zijn visie het verhaal beheerst. Maar 
wat opvalt is zowel de stelligheid als de emotionaliteit waarmee hij vertelt. 
Nietzsches hypothese heeft de stelligheid van een traditioneel verhaal. En 
de dramatische lading van een psychologische roman. De emotionele, beel
dende manier van vertellen, met name de opsommingen bewerkstelligen een 
crisisgevoel, geeft het historische experiment een levendigheid die de illusie 
wekt dat verteld wordt over persoonlijk ervaren lijden. Nietzsche projecteert 
zijn theorie maar doet dit alof hij aan den lijve ondervonden problemen 
beschrijft. 
In een commentaar verwijst Nietzsche naar het vertelde als zijn 'Hypothese 
über den Ursprung des schlechten Gewissens' (GdM II 17). Zowel in de 
aankondiging als in de tenigblik typeert hij het historische verhaal als een 
hypothese, als een experiment met de verworven kennis. Zo maakt 
Nietzsche duidelijk dat de beleving van het eigen weten leidt naar het ver
tellen; naar een historisch experiment. Dat dit experiment niet willekeurig 
is maakt zowel de typische vorm van het verhaal, de bekende crisisstructuur, 
als de typische inhoud, het thema van de onderdrukking van de oor
spronkelijke driften, duidelijk. Ook in Nietzsches verhalen over concrete 
historische personages herkennen we dit thema van de onderdrukking van 
het lichaam. 

De ontwikkelingsgang van Wagner en Schopenhauer als exemplarisch 
voor het ascetisch ideaal 

Om het effect van het ascetisch ideaal te illustreren vertelt Nietzsche over 
concrete historische personages. Hij voert zijn polemiek tot een hoogtepunt 
door te vertellen over de emoties en motieven die de keus voor kuisheid 
bepalen.10 In de derde verhandeling van Zur Genealogie der Moral vertaal 
Nietzsche de vraag 'Was bedeuten asketische Ideale?' als de vraag: 'was 
bedeutet es zum Beispiel, wenn ein Künstler wie Richard Wagner in seinen 
alten Tagen der Keuschheit eine Huldigung darbringt?' (GdM III 2). Door 
middel van een verhaal over Wagner wil Nietzsche laten zien welke motieven 
meespelen in de keus voor het ascetisch ideaal van het christendom. 
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Alsof hij een groep toespreekt tijdens een rondleiding, een positie die her
innert aan de manier waarop hij zijn lezer eerder door de Griekse wereld 
voerde, zet Nietzsche een beeld van Wagner neer. 

Hier kommt uns. gesetzt dass wir bei dieser Frage ein wenig Halt machen wollen, alsbald 

die Erinnerung an die beste, frohmüthigste, mütliigste Zeit, welche es vielleicht im Lelden 

Wagner's gegeben hat: das war damals, als ihm innerlich und tief der Gedanke der 

Hochzeit Luther's beschaftigte (GdM III 2). 

De lezer die de vraag wat Wagners keus voor de kuisheid betekent op zich 
laat inwerken, wordt door Nietzsche geacht zich een bepaalde periode in 
Wagners leven te herinneren. Wie zich met hem de tijd gunt, herinnert zich 
de beste, de meest optimistische, de moedigste periode. Deze adjectieven, 
waarvan de laatste door de grafische weergave extra intonatie afdwingt en 
zo de illusie wekt van gesproken taal, scheppen een belevende sfeer. Het 
'das war damals' klinkt als de introductie van een mondelinge overlevering 
(als een soort 'grootvader vertelt'-formule) en wekt de indruk dat vanuit 
een persoonlijke herinnering verteld gaat worden. Maar het is niet Wagner 
maar Nietzsche die rapporteert over wat er 'innerlich und tief' in Wagner 
plaatsvond. Het 'vielleicht' wijst erop dat hij speculeert. Maar dat verhindert 
hem niet te vertellen met een stelligheid alsof hij zelf heeft ervaren wat hij 
vertelt. 

Voordat we de innerlijkste motieven van Wagner opgedist krijgen, refereert 
Nietzsche eerst nog eens aan de vroege Wagner. Hij deelt mee dat Wagner 
ooit degene was die het omgekeerde van het ascetisch ideaal nastreefde. 
Via een retorisch-vragende beschrijving van Parsifal bereidt hij (zowel zich
zelf als de lezer zo lijkt het) voor op de enorme omslag die Wagner door
maakte. 

Eine Apostasie und Umkehr zu christlich-krankhaften und obskurantischtischen Idealen? 

Und zuletzt gar ein Sich-selbst-Verneinen, Sich-selbst-Durchstreichen von Seiten eines 

Künstlers (...), der bis dahin mit aller Macht seines Willens auf das Umgekehrte, namlich 

auf llöchste Vergeistigung und Versinnlichung seiner Kunst aus gewesen war? (GdM III 3). 

Nietzsche, die Wagner voorheen als geestverwant herkende, constateert dat 
zijn vroegere ideaal zichzelf ontkent in Parsifal. Het 'bis dahin' duidt de 
breuk die hij voelbaar wil maken en de opsomming zet de pathetische 
lading voort waarmee de verhandeling begon. Alsof hij het zelf nog steed 
niet kan geloven, vraagt Nietzsche of Wagner, zijn vroegere grote ideaal, 
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werkelijk een omslag naar het christendom heeft gemaakt." Om vooral 
zichzelf, zo lijkt het, nog meer te overtuigen van de importantie van deze 
ommekeer schetst Nietzsche eerst nog eens de vroege Wagner die (net als 
hij) de verzoening tussen geest en zinnelijkheid (tussen ratio en lichaam) 
nastreefde. 

Man erinnere sich, wie begeistert seiner Zeit Wagner in den Fussstapfen des Philosophen 

Feuerbach gegangen ist. Feuerbach's Wort von der "gesunden Sinnlichkeit" - das klang in 

den dreissiger und vierziger Jahren Wagner'n gleich vielen Deutschen (sie nannten sich 

die "jungen Deutschen") wie das Wort der Erlösung. Hat er schliesslich darüber umgelernt? 

Ob.). 

Alsof hij zelf heeft ervaren hoe bevrijdend Feuerbachs theorie werkte, rap
porteert Nietzsche over het effect op Wagner en andere Duitsers. Hij doet 
alsof hij een persoonlijke herinnering heeft aan de periode waarover hij 
vertelt. Wat in dit geval waarschijnlijk niet gelogen is omdat Nietzsche 
immers tot de Wagner-Bund behoorde en zelf ook de 'gezonde zinnelijk
heid' beleed. De vraag of Wagner tot ander inzicht gekomen is, klinkt dan 
ook alsof Nietzsche het nog steeds niet helemaal kan vatten dat Wagner 
de verlossing in het christendom is gaan zoeken. 

De term 'Erlösung' behoort tot het typische vocabulaire dat Nietzsches 
betoog karakteriseert. In Der Fall Wagner zegt hij dat Wagner over niets zo 
diep heeft nagedacht als over 'die Erlösung' (3). Het lijkt hier alsof 
Nietzsche dit thema minacht, maar wie zich realiseert hoezeer het zoeken 
naar verlossing het eigen werk beheerst - zo verzucht Nietzsche tegen het 
einde van Zur Genealogie der Moral 'Aber irgendwann (...) muss er doch 
kommen, der erlösende Mensch' (GdM III 24) - ziet dat juist dit thema één 
van de redenen is voor de eerdere hechte band met Wagner. Het grote ver
schil is dat Nietzsche de verlossing in en door de (esthetische) mens blijft 
zoeken, terwijl Wagner, op wie hij ten tijde van Die Geburt der Tragödie 
alle hoop gevestigd had, tot zijn grote afkeer kiest voor de christelijke hou
ding die van zich zelf wil loskomen.'-

In Die Geburt der Tragödie verkondigde Nietzsche de hergeboorte van 
de tragische ofwel de verlossing van de heersende cultuur door middel van 
de muziek van Wagner. Inmiddels is Nietzsche toe aan herschrijving van 
deze geschiedenis." In Zur Genealogie der Moral is Wagner niet langer zijn 
culturele held maar een typische vertegenwoordiger van het ascetisch ideaal. 
Nietzsche beweert Wagners verwording niet alleen in diens muziek maar 
ook in de latere geschriften te beluisteren. 
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in der trüben, ebenso unfreien als rathlosen Schriftstellerei seiner letzten Jahre giebt es 

hundert Stellen, in denen sich ein heimlicher Wunsch und Wille, ein verzagter, unsicherer, 

uneingestandlicher Wille verrath, ganz eigentlich Umkehr, Bekehrung, Verneinung. 

Christenthum, Mittelalter zu predigen und seinen Jüngern zu sagen "es ist Nichts! Sucht 

das Heil wo anders!" Sugar das 'Blut des Erlösers' wird einmal angerufen (...) (ib.) 

Nietzsche beluistert de ommekeer in Wagners geschriften. Volgens hem 
kon Wagner (getuige het 'unfreien') niet anders dan zich een christelijke 
verlossing wensen. Volgens Nietzsche verraden allerlei passages Wagners 
heimelijke wil de christelijke verlossing te prediken. De opsomming 'ver
zagter, unsicherer, uneingestandlicher' is zijn pathetische waarneming als 
lezer, maar de opsomming 'Umkehr' tot en met 'Mittelalter' lijkt de uit
drukking van het nog niet bewuste verlangen van Wagner. Nietzsche 
psychologiseert, hij stelt zich op alsof Wagners teksten diens innerlijke 
motieven blootleggen. Zo bevestigt hij niet alleen zijn visie op Wagner als 
zich zelf ontkennende kunstenaar, maar ook op zichzelf als 'waarachtig' 
criticus die beleeft wat hij leest (en vervolgens vertelt)." 

In wat volgt vertaalt Nietzsche zijn vraag naar de betekenis van het 
ascetisch ideaal naar Schopenhauer. Althans, dat kondigt hij aan. Maar 
opnieuw is Wagner het onderwerp. Nietzsche vertelt dat de kennismaking 
met Schopenhauer voor Wagner een breuk met zijn esthetische opvatting 
betekende. Hier krijgt Wagners verhaal, dat door de vermelding 'unfreiwillig' 
al begon te lijken op een verhaal over een unieke persoonlijkheid, expli
ciet de trekken van een Nietzscheaans crisisverhaal. 

In Sonderheit anderte Wagner, was vielleicht am meisten befremdet, von da an rück

sichtslos sein Urtheil über Werth und Stellung der Musik selbst: was lag ihm daran, dass 

er bisher aus ihr ein Mittel, ein Medium, ein "Weib" gemacht hatte (...). Er begriff mit 

Einem Male, dass mit der Schopenhauer'schen Theorie und Neuerung mehr zu machen 

sei in majorem musicum gloriam, - namlich mit der Souverainetat der Musik so wie sie 

Schopenhauer begriff (GdM III 5). 

Hoewel Wagner uiteindelijk een andere weg gaat behoort hij wel degelijk 
tot Nietzsches groten. Nietzsche zag Wagner in eerste instantie als een uit
zonderlijk individu dat zich los durft te maken van de heersende opvattingen. 
Via de voor hem karakteristieke formule 'mit Einem Male' kondigt hij het 
plotselinge nieuwe bewustzijn van Wagner aan, het moment waarop 
Wagner 'zich (iets) realiseert'. Vanaf 'was lag ihm daran...' klinkt de tekst 
als personagetekst, als een monoloog in het bewustzijn van Wagner. Maar 
dat we met diens gedachten (innerlijke tekst) van doen hebben wordt niet 
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aangekondigd en er staan ook geen aanhalingstekens die hierop wijzen. 
Nietzsche neemt het (verbeelde) discours van Wagner op in zijn eigen typische 
vertellerstekst. Op deze wijze naderen vertellen en beleven elkaar (net als 
in het verhaal over Paulus). De grafische nadruk op de voor het verhaal 
wezenlijke begrippen die intonatie afdwingt, versterkt de indruk dat een 
persoonlijk relaas wordt afgestoken. Zoals inmiddels meer dan duidelijk, is 
dit deel van Nietzsches manier van vertellen, van zijn alsof-strategie. 
Hij vertelt over Wagners ervaring alsof hij ook zelf heeft ervaren dat 
Schopenhauers theorie de muziek verheft. In wat volgt vertelt hij dat 
Wagner dit geloof in de muziek noodlottig werd. In tegenstelling tot uit
zonderlijke denkers die zichzelf terugvinden, raakt Wagner zich kwijt. 

Mit dieser ausserordentlichen Werthsteigerung der Musik, wie sie aus der 

Schopenhauer'schen Philosophic zu erwachsen schien, stieg mit Einem Male auch der 

Musiker selbst unerhört im Preise: er wurde nunmehr ein Orakel, ein Priester, ja mehr als 

ein Priester, eine Art Mundstück des "An-sich" der Dinge, ein Telephon des Jenseits, - er 

redete fürderhin nicht nur Musik, dieser Bauchredner Gottes, - er redete Metaphysik: was 

Wunder, dass er endlich eines Tages asketische Ideale redete? (ib.). 

Het 'schien' wekt de indruk alsof Nietzsche nog steeds over Wagners wa-
rneming vertelt, over diens ervaring van Schopenhauers filosofie. Maar 
door het typische 'mit Einem Male' wordt de waarneming ingebed in de 
vertellerstekst. Niet Wagner maar Nietzsche lijkt te ervaren dat de ontdek
king van Schopenhauers theorie leidde tot een uitvergroting van de musicus. 
Het ja bevestigt niet de waarneming van Wagner maar stemt in met het zelf 
geschetste beeld. Het lijkt alsof Nietzsche door zijn manier van vertellen 
ook zichzelf weer overtuigt van zijn kijk op Wagner. Het beeld van Wagner 
als spreekbuis van het ascetisch ideaal markeert zowel het vragende begin 
als het stellige einde van zijn verhandeling. Dat Wagner zich ontpopt als 
asceet verwondert inderdaad niet meer. 

Nietzsche stelt Wagners ontwikkeling voor als de verwording van de 
poging om 'groot' te worden. In plaats van de 'gezonde zinnelijkheid' die 
hem aanvankelijk prikkelt, in Nietzsches optiek noodzakelijk voor de eigen 
groei, ontkent Wagner uiteindelijk het fysieke bestaan. Deze ontkenning 
deelt hij met Schopenhauer. 

Naast Wagner is Schopenhauer het belangrijkste personage in de derde 
verhandeling. Via hem maakt Nietzsche duidelijk hoe Wagner verleid werd 
tot het ascetisch ideaal. Hij vraagt waarom Schopenhauer nooit los is 
gekomen van Kants definitie van het 'interesselose anschauen', de theorie 
die volgens hem Kants 'Mangel an feinerer Selbst-Erfahrung' verraadt (III 6). 
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Zoals de Duitse Bildung vanwege haar gebrek aan karakter geen historie 
levert die het leven dient, is Kant vanwege zijn gebrek aan zelfervaring niet 
in staat tot een 'ware' esthetica. Vanwege zijn gebrek aan karakter heeft 
Kant de toeschouwer niet kunnen begrijpen als 'eine grosse persönliche 
Thatsache und Erfahrung, als eine Fülle eigen.ster starker Erlebnisse, 
Begierden, Überraschungen, Entzückungen auf dem Gebiete des Schonen!' 
(ib.).15 Schopenhauer heeft zich volgens Nietzsche nooit los kunnen maken 
van Kants theorie en dit voert hij op als verklaring voor diens opstelling. 

Der Umstand ist wunderüch genug: das Wort "ohne Interesse" interpretirte er sich in der 

allerpersönlichsten Weise, aus einer Erfahrung heraus, die bei ihm zu den regelmassigsten 

gehort haben muss. Über wenig Dinge redet Schopenhauer so sicher wie über die 

Wirkung der asthetischen Contemplation: er sagt ihn nach, dass sie gerade der geschlecht-

lichen "Interessirtheit" entgegenwirke (...), er ist nie müde geworden, dieses Loskommen 

vom 'Willen" als den grossen Vorzug und Nutzen des asthetischen Zustandes zu verherr-

lichen. 

Opnieuw krijgen we een beeld van Nietzsche als lezer. Hij doet alsof 
Schopenhauers teksten hem vertelden welke persoonlijke ervaring 
Schopenhauer leidde. De hele idee van de bevrijding van de wil is, zo ver
telt Nietzsche, voortgekomen uit Schopenhauers onderdrukking van zijn 
seksualiteit. Het 'gehort haben muss' in plaats van het epische 'gehorte', 
maakt duidelijk dat Nietzsche speculeert. Maar hij vertelt tegelijkertijd met 
stelligheid dat Schopenhauer nooit moe werd de esthetische ervaring voor 
te stellen als de bevrijding van seksuele 'Interessirtheit'. Om vervolgens de 
lezer uit te nodigen zelf te beluisteren 'wat' in het werk van Schopenhauer 
speelt. 

Horen wir zum Beispiel eine der ausdrücklichsten Stellen unter den zahllosen. die er zu 

Ehren des asthetischen Zustandes geschrieben hat ('Welt als Wille und Vorstellung' I 231), 

horen wir den Ton heraus, das Leiden, das Glück, die Dankbarkeit, mit der solche Worte 

gesprochen sind. Welche Vehemenz der Worte! Welche luider der Qual und des langen 

Überdrusses! Welche fast pathologische Zeit-Gegenüberstellung (...)! 

Voor Nietzsche is de stijl van een auteur de uitdrukking van zijn innerlijke 
toestand, van zijn passies (zie Intermezzo). Hier roept hij zijn lezer op de 
persoonlijke 'toon' ofwel toestand te ervaren die Schopenhauer uitdaikt.10 

Nietzsche zet de lezer aan Schopenhauers tekst 'te beleven'. De beschrijving 
van de toon krijgt door de opsomming, die een karakteristiek onderdeel 
van Nietzsches manier van vertellen vormt, de bekende pathetische lading. 
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Door de constatering dat er 'beelden van het lijden' te zien zijn en een bijna 
'ziekelijke' confrontatie met de tijd, weerkerende aspecten in Nietzsches 
discours van het lichaam, krijgt Schopenhauers tekst de contouren van een 
crisisverhaal.17 Zo voert Nietzsche zijn lezer naar de conclusie dat 
Schopenhauers theorie gevormd werd door zijn hang naar verlossing. 
Schopenhauers belang bij Kants 'onpersoonlijke interesse' blijkt van aller
persoonlijkste aard. Zijn verhaal bevestigt Nietzsches visie op de geschie
denis als de uitkomst van het lijden. Net als Paulus en andere gekwelde 
denkers denkt Schopenhauer wat hij denkt om te overleven. 

- dass auch ihm das Schone aus einem "Interesse" gefalle, sogar aus dem allerstarksten, 

allerpersönlichsten Interesse: dem des Torturirten, der von seiner Tortur loskommt?... Und, 

um auf unsre erste Frage zurückzukommen "was bedeutet es, wenn ein Philosoph dem 

asketischen Ideale huldigt?" so bekommen wir hier wenigstens einen ersten Wink: er will 

von einer Tortur loskommen. -

Net als elk mens en elke denker, schept Schopenhauer zich de waarheid 
als verlossing. Nietzsche lijft zijn verhaal dan ook in in een betoog over dit 
onderwerp. Hij stelt dat Schopenhauers visie werd ingegeven door de 
onderdmkking van zijn lichamelijke behoefte. Om dit lijden te legitimeren, 
om ervan los te komen, ontwierp hij zijn esthetica. Hij handelde, zoals elke 
filosoof, vanuit een persoonlijke overlevingsstrategie. 

Unterschatzen wir es namentlich nicht, dass Schopenhauer, der die Geschlechtlichkeit in 

der That als persönlichen Feind behandelt hat (einbegriffen deren Werkzeug, das Weib, 

dieses "instrumentum diaboli"), Feinde nöthig natte, um guter Dinge zu bleiben; dass er 

die grimmiger! galligen schwarz-grünen Worte liebte; dass er zürnte, um zu zürnen, aus 

Passion; dass er krank geworden ware. Pessimist geworden ware ( - denn er war es nicht, 

so sehr er es auch wünschte) ohne seine Feinde, ohne Hegel, das Weib, die Sinnlichkeit 

und den ganzen Willen zum Dasein, Dableiben. 

Elk individu, zo betoogt Nietzsche eerder, schept zich de werkelijkheid 
waarin hij kan overleven. Ook in zijn verhaal over Schopenhauer verwoordt 
hij deze positie. Hij vertelt dat het creëren van vijanden Schopenhauers 
middel was 'um guter Dinge' te blijven, dat wil zeggen op een voor hem 
zinvolle manier deel te hebben aan het bestaan. Deze beschrijving gebruikt 
Nietzsche in het voorwoord op Menschlicbes, Allzumenschliches als ver
klaring voor het eigen handelen, namelijk voor het zich verbeelden van een 
ideale lezer. Zoals Nietzsche als auteur vertelt dat hij zich 'um guter Dinge' 
te blijven de lezer als vriend verbeeldt (Vorrede 2), vertelt hij dat 
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Schopenhauer zich zijn tegenstander schept om niet ziek te worden. 
Schopenhauer hield van de 'schwarzgrünen Worte'; de seksualiteit als vijand 
komt voort uit zijn passie. Zoals de ideale lezer deel uitmaakt van 
Nietzsches overlevingsstrategie, is Schopenhauers weerzin tegen de 
zinnelijkheid het middel om te 'zijn'. 

Schopenhauer ware sonst nicht dageblieben, darauf darf man wetten, er ware davonge-

laufen: seine Feinde aber hielten ihn fest, seine Feinde verführten ihn immer wieder zum 

Dasein, sein Zorn war, ganz wie bei den antiken Cynikem, sein Labsal, seine Erholung, 

sein Entgelt, sein Remedium gegen den Ekel, sein Glück. 

Het 'darauf darf man wetten' vestigt nog eens de aandacht op het feit dat 
Nietzsche hier experimenteert. Maar desondanks vertelt hij over 
Schopenhauers motieven op een manier die de indruk wekt dat hij zelf de 
noodzaak van het overleven maar al te intensief voelt. Met name via de 
opsomming in de laatste zin, 'sein Labsal, seine Erlösung, sein Entgelt' lijkt 
Nietzsche de indruk te willen wekken, dat hij de ervaring waarover hij ver
telt, deelt. Hij begrijpt zijn personage zoals hij zich zelf begrijpt, of doet 
tenminste alsof dit zo is, door diens veronderstelde beleving weer te geven 
met persoonlijke pathetiek. Voor verteller en personage lijkt zo dezelfde 
waarheid te gelden: de verbeelding van de werkelijkheid, het zelf gefor
muleerde perspectief, verlost van het lijden en legitimeert zo het bestaan. 
Het lijdende lichaam dwingt de vorm, de schone schijn, af die het past. 

Wagner en Schopenhauer zijn typische voorbeelden van het ascetisch 
ideaal en daarmee van de zelfontkenning die Nietzsche bestrijdt. Zij zijn 
weliswaar uitzonderlijke denkers maar hun attitude is van een orde die 
Nietzsche bestrijdt omdat de (eigen) lijfelijkheid ontkend wordt; de werke
lijkheid van de zinnen die volgens Nietzsche de basis is voor een waar
achtig bestaan.18 

De ascetische houding die Nietzsche via de verhalen over Wagner en 
Schopenhauer bekritiseert, is volgens hem het gevolg van de christelijke 
moraal die de 'Ausschweifung des Gefühls' door de tijden heen als doel 
heeft gehad (GdM III 19). In het verhaal over de priester, dat het vervolg 
blijkt van de eerdere hypothese, maakt Nietzsche deze visie zicht- ofwel 
beleefbaar. 
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Het walgelijke beeld van de priester 

Waar Nietzsche ageert tegen het feit dat filosofie tot nu toe niet mogelijk 
was zonder het ascetisch ideaal, vraagt hij of er 'heute schon genug Stolz, 
Wagniss, Tapferkeit, Selbstgewisssheit, Wille des Geistes, Wille zur 
Verantwonlichkeit, Freiheit des Willens vorhanden' is; zodat 'nunmehr auf 
Erden "der Philosoph" möglichisü...' (GdM III 10). Deze opsomming biedt 
zicht op de condities waaraan de ware filosoof volgens hem moet voldoen. 
De 'Abseits-Haltung' van de traditionele filosoof en de christelijke priester, 
de zichzelf ontkennende houding van het ascetisch ideaal, moet Vervangen 
worden door het individu dat de wil tot verantwoordelijkheid, de wil tot 
zichzelf, heeft. Dit impliceert dat Nietzsches ideale filosoof, de filosoof die 
hij probeert te zijn, in ieder geval op het moment dat hij handelt, 'identiteit' 
bezit. Want enkel wie een persoonlijkheid bezit, kan zich ter verantwoor
ding roepen (zie Corngold 1986). 

Volgens Nietzsche heeft de filosofie door de tijden heen enkel onder het 
juk van het ascetisch ideaal kunnen bestaan. Via een beeld van de priester 
maakt hij duidelijk waar dit ideaal voor staat. 

Anschaulich und augenscheinlich ausgedrückt: der a.sketische Priester hat bis auf die neueste 

Zeit die widrige und düstere Raupenform abgegeben, unter der allein die Philosophic 

leben durfte und herumschlich... (GdM III 10) . 

Het 'anschaulich' en 'augenscheinlich' maken expliciet wat Nietzsche beoogt. 
Hij wil de werkelijkheid waarover zijn betoog handelt zo weergeven dat 
(het oog van) de lezer geprikkeld wordt. Met een beeld, de priester als 
weerzinwekkende worm, dat dermate negatief is dat de lezer gedwongen 
wordt zijn afkeer te delen. De op deze wijze in scène gezette confrontatie 
is volgens Nietzsche de juiste conditie om de betekenis van het ascetisch 
ideaal te onthullen. 

Jetzt erst, nachdem wir den asketischen Priester in Sicht bekommen haben, rücken wir 

unsrem Problem: was bedeutet das a.sketische Ideal? ernsthaft auf den Leib, - jetzt erst 

wird es "Ernst": wir haben nunmehr den eigentlichen Repr.isentanten des Ernstes üljer-

haupt uns gegenüber (GdM III 11). 

De tactiek die Nietzsche hier toepast herinnert aan zijn vertelstrategie in 
Die Geburt der Tragödie. Personages worden lijfelijk voor het oog van de 
lezer opgevoerd. Om op deze manier, oog in oog met in dit geval de 
representant van het ascetisch ideaal, te ervaren hoe walgelijk Nietzsches 
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opponent is. Nietzsche confronteert zijn lezer met de 'leibhafter Wille zur 
Contradiction und Widernatur' om het ascetisch ideaal beleefbaar te maken 
als vijand van het leven. De priester wordt geleid door ressentiment. 
Kenmerkend voor deze attitude is de onderdrukking en ontkenning van 
fysieke driften. 

(...) hier wird ein Versuch gemacht, die Kraft zu gebrauchen, um die Quellen der Kraft zu 

verstopfen; hier richter sich der Bliek grün und hamisch gegen das physiologische 

Gedeihen selbst, in Sonderheit gegen dessen Ausdruck, die Schönheit, die Freude; wah-

rend am Missrathenen, Verkümmern, am Schmerz, am Unfall, am Hasslichen, an der will-

kürliche Einbusse, an der Entselbstung. Selbstgeisselung, Selbstopferung ein Wohlgefallen 

empfunden und gesucht wird (ib). 

Het perspectief van de priester op het fysieke bestaan is van een vernie
tigend leedvermaak. Zijn blik heeft dezelfde kleur als de 'schwarz-grüne' 
woorden van Schopenhauer die zich ook tegen het lichaam richtten. Alles 
wat het lichaam aan schoonheid voortbrengt, wordt onder invloed van de 
'groene' blik vertaald naar het lelijke. De opsomming moet duidelijk maken 
hoe negatief deze houding volgens Nietzsche is en de grafische weergave 
van 'gesucht' beklemtoont dat het ressentiment de marteling van het eigen 
vlees, de ontkenning van het eigen lijf niet alleen overkomt maar ook zoekt 
en dus wil; dat de mens van het ressentiment, net als Schopenhauer, voor 
zelf-ontkenning kiest. 

Net als Wagner en Schopenhauer kenmerkt de priester zich door ont
kenning en verachting van het eigen (zinnelijke) zelf. Waar Nietzsche 
beschrijft hoe het ressentiment zich ontlaadt in een filosofische geest, is 
opnieuw de ontkenning van de lijfelijkheid het meest opvallende. 

woran wird er seine innerlichste Willkür auslassen? An dem, was am allersichersten als 

wahr, als real empfunden wird: er wird den Irrthum gerade dort suchen, wo der eigentliche 

Lebens-Instinkt die Wahrheit an unbedingtesten ansetzt. Er wird zum Beispiel, wie es die 

Asketen der Vedanta-Philosophie (haten, die Leiblichkeit zur Illusion herabsetzen, den 

Schmerz insgleichen, die Vielheit, den ganzen Begriffs-Gegen.satz "Subjekt" und "Objekt" 

- Irrthümer. Nichts als Irrthümer! (GdM III 12). 

Dat wat als waar beleefd wordt, een omschrijving die herinnert aan de 
beschrijving van de fysieke werkelijkheid in Die Geburt der Tragödie, wordt 
aangevallen. De lijfelijkheid en de pijn worden gereduceerd tot illusie. Het 
modale 'eigentliche' verwijst naar Nietzsches waardering van het ontkende 
instinct als oorspronkelijke kracht. De ascetische filosoof bestempelt dat 
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wat Nietzsche als het eigenlijke ziet, als vergissing, als 'Irrthümer', een term 
die we herkennen als de typering die Nietzsche zelf ook gebruikt als het 
om het subjectbegrip en andere menselijke, al te menselijke illusies gaat 
(zie hoofdstuk twee).19 De praktijk van de ascetische denker lijkt zo ver
want aan die van Nietzsche zelf. Maar waar Nietzsche de wellust beschrijft 
waarmee de priester het bestaan ontkent, wordt het verschil met zijn onder
nemen meer dan duidelijk. 

Seinem Ich den Glauben versagen, sich selber seine "Realitat" verneinen - welcher 

Triumph! - schon nicht mehr bloss über die Sinne, über den Augenschein, ein viel höhere 

Art Triumph, eine Vergewaltigung und Grausamkeit an der Vernunft: als welche Wollust 

damit auf den Gipfel kommt, dass die asketische Selbstverachtung, Selbstverhöhnung der 

Vernunft dekretirt: es giebt ein Reich der Wahrheit und des Seins, aber gerade die Vernunft 

ist davon ausgeschlossen! Cib.) . 

Zowel Nietzsche als de ascetische denker noemen het 'ik' een vergissing. 
Maar waar Nietzsche het rijk van de waarheid ontkent en de realiteit van 
het ik erkent als ervaringswerkelijkheid, ontkent de asceet het eigenlijke 
levensinstinct. Hij predikt een hogere waarheid die noch door het fysieke 
noch door de ratio gekend kan worden. Waar Nietzsches theorie van de wil 
tot macht afgeleid is van de ervaringswerkelijkheid; uitgaat van een 
handelend, verlangend, lijdend lichaam; waar Nietzsches perspectivisme 
'karakter' impliceert omdat 'zien' pas 'wat-zien' wordt door de inzet van de 
affectieve vermogens, kweekt het ascetisch ideaal 'ein "reines, willenloses, 
schmerzloses, zeitloses Subjekt der Erkenntniss"' (GdM III 12). 

Zowel Nietzsches vertoog als vertellen over de priester maken het 
onderscheid tussen hem en de ascetische positie overduidelijk. De asceti
sche attitude ontkent de fysieke beleving van het bestaan, de dimensie die 
leidt naar de historische positie. Het individu dat het ascetisch ideaal kweekt 
ontkent dat wat als waar ervaren wordt; het is een soort 'tijdloze' figuur die 
het eigen worden onmogelijk maakt: het worden in ruimte en tijd, zoals 
eerder besproken de fysieke positie die in staat stelt, of althans deze illu
sie schept, te handelen volgens de gevoelde werkelijkheid, wordt ontkend. 
Volgens Nietzsche is dit dodelijk voor de kracht van het leven en denken. 
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hier vvird immer ein Auge zu denken verlangt, das gar nicht gedacht werden kann, ein 

Auge. das durchaus keine Richtung haben soil, bei dem die aktiven und interpretirenden 

Krafte unterbunden sein sollen, fehlen sollen, dutch die doch Sehen erst ein Etvvas-Sehen 

wird, hier wird also immer ein Widersinn und Unhegriff von Auge verlangt. Es giebt nur 

ein perspektivisches Sehen, nur ein perspektivisches "Erkennen"... (ib.). 

Tegenover de zelf-ontkennende, onlichamelijke attitude van personages als 
Wagner, Schopenhauer, de priester en de ascetische denker, zet Nietzsche 
het bekende beeld van een oog dat geprikkeld wordt. Zijn perspectivisme 
impliceert een lichaam dat stelling neemt; de waarneming van het leven 
door een fysieke interpreterende kracht. Waar Nietzsche na 'Es giebt nur 
ein Perspektivisches...' zegt dat men zich zoveel mogelijk ogen in moet zetten 
om een kwestie zo goed mogelijk te doorgronden, omschrijft hij de eigen 
strategie: 

und je mehr Affekte wir über eine Sache zu Worte kommen lassen, je mehr Augen, 

verschiedne Augen wir uns für dieselbe Sache einzusetzen wissen, urn so vollstandiger 

wird unser "Begriff" dieser Sache, unsre "Objektivitat" sein (GdM III 12). 

Nietzsche benadert de vraag naar de betekenis van het ascetisch ideaal van
uit zoveel mogelijk perspectieven. Maar zowel de stem van de verbeelde 
volgeling, de monumentale vertelstem als de stem die morele fenomenen 
en historische personages kritisch doorlicht, focaliseren de kwestie vanuit 
eenzelfde fysieke beleving.2" De diverse geluiden, waartoe ook nog ik-
reflecties, poëticale reflecties en zelfcitaten gerekend moeten worden, kun
nen worden herleid tot een lichaam dat het effect van het ascetisch ideaal 
op een bepaalde wijze beleeft en weergeeft.-' Zowel het typische vocabu
laire als de karakteristieke manier van vertellen bewerkstelligen verwant
schap tussen de verschillende perspectieven en de drie verhandelingen. 
Een duidelijk voorbeeld is het verhaal over de oorspronkelijke mens dat in 
de tweede verhandeling onvermijdelijk was maar daar zoals Nietzsche zelf 
stelt, slechts zijn voorlopige uitdmkkingsvorm krijgt. In de derde verhan
deling vervolgt Nietzsche het verhaal op basis van het beeld van de 
priester. Met de stelling dat pas onder handen van de priester het slechte 
geweten zijn huidige vorm heeft gekregen, kondigt Nietzsche de voortzet
ting van het verhaal aan. Hij vertelt dat de priester het naar binnen gerichte 
'instinctieve' slechte geweten heeft omgeduid tot 'zonde'. 
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Erst unter den Handen des Priesters, dieses eigentlichen Kunstlens in Schuldgefühlen, hat 

es Gestalt gewonnen - oh was für eine Gestalt! Die "Sünde" - denn so lautet die priester-

lichen Umdeutung des thierischen "schlechten Gewissens" (der rückwerts gewendeten 

Grausamkeit)- ist bisher das grösste Ereigniss in der Geschichte der kranken Seele gewe-

sen: in ihr haben wir das gefahrlichste und verhangnissvollste Kunststuck der religiösen 

Interpretation (GdM III 20). 

Het verhaal dat in deel twee begon krijgt in deel drie zijn hoogtepunt. De 
christelijke interpretatie van de menselijke nood, de uitvinding van het zonde
begrip, stelt Nietzsche voor als de noodlottigste ingreep aller tijden. Dat dit 
inzicht hem persoonlijk raakt, of tenminste dat hij zich opstelt alsof dit zo 
is, blijkt uit de pathetische verzuchting 'oh was für eine Gestalt' die het 
fragment persoonlijk kleurt. De overgang naar de tegenwoordige tijd 
versterkt de indruk (of zo men wil illusie), dat wat verteld wordt voortkomt 
uit de beleving. Alsof de lezer is opgenomen in de tijd waarover verteld 
wordt, alsof dat wat verteld wordt in het nu plaatsvindt, grijpt Nietzsche 
terug op het beeld van de gekooide mens. 

Der Mensch, an sich selbst leidend, irgendwie, jedenfalls physiologisch, etwa wie ein 

Thier, das in den Kafig gesperrt ist, unklar, warum, wozu? begehrlich nach Gründen -

Gründe erleichtern- begehrlich auch nach Mitteln und Narkosen, berath sich endlich mit 

Einem, der auch das Verborgene weiss - und siehe da! er bekommt einen Wink, er 

bekommt von einen Zauberer, dem asketischen Priester, den ersten Wink über die 

"Ursache" seines Leidens: er soil sie in sich suchen, in einer Schuld, in einem Stück 

Vergangenheit, er soil sein Leiden selbst als einen Strafzustand verstehn...(ib.). 

Nietzsche herhaalt hier de beschrijving van het zichzelf pijnigende dier dat 
de schuld in zich zelf zoekt, in een scène in de tegenwoordige tijd. Het 
ervaringswerkwoord 'lijden' legt de focalisatie bij het personage, de gekooide 
mens. De vraag 'warum, wozu' lijkt voort te komen uit zijn bewustzijn. 
Maar de vraag is opgenomen in de vertellerstekst en nergens wordt expli
ciet gezegd dat de gekooide mens vraagt naar de zin van zijn lijden. De 
indruk dat de beleving van de gekooide mens direct wordt weergegeven, 
wordt versterkt doordat Nietzsche spreekt over het 'begehrlich' zijn naar 
zin, naar redenen. Het bijzinnetje 'Gründe erleichtern', een vorm van ver
klaring voor de gestelde vraag, is van hem afkomstig en hij lijkt dus (ook) 
zelf te verlangen naar de zin van het lijden. Door de schijn te wekken dat 
de gedachten van het personage direct worden weergegeven, door het ver
beelde innerlijke discours in de vertellerstekst op te nemen, krijgen 
Nietzsches woorden eenzelfde emotionele lading. Door zijn psychologise-
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rende manier van vertellen (onder andere via de erlebte Rede) vervaagt de 
grens tussen vertellers- en personagetekst, tussen beleven en vertellen. 
Ook de uitroep 'und siehe da!' bewerkstelligt tekstinterferentie. Nietzsche 
vertelt dat het personage een signaal ontvangt, dus focaliseert, maar hij is 
zelf degene die hierop enthousiast reageert. 

Het grafisch benadrukken van bepaalde woorden in de boodschap die 
de lijdende ontvangt - 'er soil sie in sich suchen' - bewerkstelligt intonatie 
en zo versterkt Nietzsche de indruk dat we met persoonlijke beleving te 
maken hebben. Maar ook hier is, zoals in de vele andere voorbeelden, het 
in principe vertellerstekst die de nadruk legt op het begrip dat ook in 
Nietzsches betoog centraal staat. De lijdende mens begrijpt het gebaar van 
de priester zoals Nietzsches betoog al leerde, namelijk als een gebod zich
zelf als schuldige te bekijken. 

Er hat gehort, er hat verstanden, der Unglückliche (...) aus dem Kranken ist "der Sünder" 

gemacht... Und nun wird man diesen Aspekt dieses neuen Kranken, "des Sünders", für ein 

par Jahrtausende nicht los, - wird man ihn je wieder los? - wohin man nur sieht, überall 

der hypnotische Bliek des Sünders (...) überall die Vergangenheit zurückgekaut, die That 

verdreht, das "grüne Auge" für alles Thun; überall das zum Lebensinhalt gemachte 

Missverstehen-Wollen des Leidens, dessen Umdeutung in Schuld-, Furcht,- und 

Strafgefühle; überall die Geissel, das harene Hemd, der verhungernde Leib, die 

Zerknirschung (...) (ib.). 

De moraal van de priester heeft de zondaar gevormd. De figuur die volgens 
Nietzsche, ook in zijn tijd getuige het 'wohin man nur sieht', de cultuur 
bepaalt. Wat de zondaar kenmerkt is de negatieve terugblik, de blik van het 
ressentiment, die het verleden benadert met het perspectief van schuld en 
boete. Het perspectief van de priester hongert het lichaam uit, zijn 'groene' 
blik tast de voedingsbodem aan waarop het lichaam gedijt. Door de blik 
die het verleden tegen zichzelf richt, wordt het handelen 'schuldig'. In plaats 
van het lijden te verzachten (in een verlossend visioen), wordt zo de ultieme 
zelfdestructie gepropageerd. De christelijke boodschap vult de mens met 
tegen zichzelf gerichte schuld- en wraakgevoelens. Hij weet zichzelf niet te 
rechtvaardigen en lijdt aan zijn bestaan. Niet het lijden maar het vernieti
gende antwoord van de priester op de vraag naar de zin van het lijden, is het 
lichaam noodlottig. 

Zoals Wagner en Schopenhauer zich zelf ontkennen, bewerkstelligt de 
priester de ontkenning van de mensheid. Zowel het verhaal over de 
oorspronkelijke mens, de verhalen over Schopenhauer en Wagner als het 
verhaal over de priester en de ascetische denker, vertellen de geschiedenis 
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van de onderdrukking van het lichaam. Zij maken bewust van het pijnlijke 
effect van het ascetisch ideaal dat volgens Nietzsche het leven bedreigt. 

Conclusie 

Shapiro's stelling dat er in Zur Genealogie der Moral geen sprake is van 
identiteit, is de typische stelling van de postmetafysische Nietzsche-criticus. 
De oplossing van het subject is het centrale aspect in interpretaties die 
Nietzsche als postmoderne auteur zien. Zo stelt Clayton Koelb in zijn inlei
ding op Nietzsche as Postmodernist Essays Pro and Contra, dat er geen 
enkele Nietzsche te voorschijn komt uit de analyse van al zijn essays en 
aforismen: 

If we did not have substantial historical evidence that all of his writing in fact flowed from 

the pen of a single human organsim, there would be little justification to talk about 

•Nietzsche" at all (1990:8). 

Dat er wel degelijk een persoonlijkheid, een 'Nietzsche' tevoorschijn komt, 
of tenminste wil komen, wordt in Zur Genealogie der Moral meer dan dui
delijk. De emotieve, persoonlijke en beeldende manier waarop Nietzsche 
in Zur Genealogie der Moral vertelt en betoogt, relativeert de non-identiteit 
die Koelb en Shapiro aan zijn werk toeschrijven. Nietzsches terminologie 
in Zur Geriealogie der Moral \2iZt zich herkennen als het 'discours van het 
lichaam' (of van het lijden). Dit discours maakt bewust van de vooronder
stelling dat Nietzsches perspectief kleurt: van zijn visie op de ervaring van 
het leven als een worden in ruimte en tijd; zijn visie dat de strijd om zelf-
ervaring de geschiedenis bepaalt. 

Het vertoog in Zur Genealogie der Moral wordt gekarakteriseerd door 
de thema's van het lijden en de manier van vertellen over dit lijden. Op 
dezelfde manier als in andere teksten verbeeldt Nietzsche de geschiedenis 
(van de moraal) als crisisverhaal. In 'Narrative', zijn bijdrage aan Critical 
Terms for Literary Studies, geeft J. Hillis Miller antwoord op de vraag waarom 
we almaar hetzelfde verhaal nodig hebben: 'If we need stories to make 
sense of our experience, we need the same stories over and over to rein
force that sense making' (1995:68)." De herhaling van hetzelfde verhaal, de 
overdracht van hetzelfde plot in verschillende situaties, is van belang om 
de eigen betekenis te versterken, om de basis van de (persoonlijke) ideo
logie te verstevigen. Nietzsche erkent dat zijn verhalen experimenten zijn. 
Maar door te handelen ofwel te vertellen alsof de problematiek waarover 
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ze handelen, zijn persoonlijke lijden verbeeldt, geeft hij zijn experimenten 
een dimensie die in staat stelt het eigen perspectief te belichamen. Door 
telkens op dezelfde manier te vertellen, verstevigt hij deze fysieke positie. 

Zowel vertoog als vertellen in Zur Genealogie der Moral ageren tegen 
de onderdnikking van de fysieke realiteit; tegen de poging (het vormgeven 
van) het leven te reduceren tot een verhaal van schuld en boete. Het 
perspectief van het ressentiment neemt wraak op het leven en is daarom 
volgens Nietzsche niet in staat tot zelfbevestiging, niet in staat tot een 
positieve terugblik. In het volgende hoofdstuk laat ik zien dat Nietzsche 
zijn persoonlijke verhaal modelleert als contrast voor de groene blik van 
het ressentiment. 
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