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Nietzsche als verteller Hoofdstuk 7 

7 Hoe men wordt wat men vertelt 

Ecce Homo list] von absoluter Wichtigkeit, [es] giebt einiges 
Psychologisches unci selbst Biographische uber mich unci meine 
Litteratur: man wird mich mit Einem Male zu sehn bekommert. Der 
Ton heiter unci verhangnissvoll, wie Alles, was ich scbreibe 
rSamtliche Briefe Band 8: 470). 

'Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es uns an, class Herr Nietzsche 
wieder gesund wurde?...' (Diefróhliche WissenschaftVorrede 2). In het licht 
van de actuele receptie van zijn werk, oppert Nietzsche hier een interes
sante kwestie. Want waar de auteur wordt dood verklaard en zijn tekst 
wordt uitgestrooid over een veld van oneindige betekenissen, lijken verha
len over de persoonlijke toestand van de auteur van weinig belang. Toch 
benadrukt Derrida dat Nietzsche zijn biografie in het spel brengt -
'Comment ne pas en tenir compte quand on Ie lit? On ne lit pas qu'an en tenir 
compte' (1984:43). Wie zich geen rekenschap geeft van Nietzsches levens
verhaal, leest Nietzsche niet. Aldus Derrida. Die in zijn lezing van Ecce 
Homo, Nietzsches autobiografie, echter nauwelijks aandacht besteedt aan 
diens persoonlijke verhalen over ziekte en gezondheid.1 Hij interpreteert 
ook deze tekst in termen van werking van het geschreven woord. Aan de 
hand van het fragment over de dubbele herkomst in het hoofdstuk 'Warum 
ich so weise bin', stelt hij de vraag hoe het mogelijk is dat reactieve krachten zich 
dezelfde taal toe kunnen eigenen als actieve. Ook het biografische aspect 
van Nietzsches teksten dient zo het probleem van de 'dubbelinterpretatie'. 
Voor Derrida zijn Nietzsches teksten hét voorbeeld van de onbepaaldheid 
van teksten en ook Ecce Homo maakt dit volgens hem duidelijk. 

In Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche volgt Hester 
IJsseling, net als Gary Shapiro in Nietzscbean Narratives en in Nietzsche as 
Postmodernist, de Derrideaanse invalshoek. Zij stelt dat Nietzsche in Ecce 
Homo een 'veelheid aan identiteiten' schept omdat hij zich opsplitst in 
iemand die vertelt en iemand aan wie verteld wordt. 'En het allerbelang
rijkste', zo redeneert IJsseling, 'doordat hij een veelvoud aan autobiografi
eën schrijft, splitst hij zich in nog veel meer gedaanten op' (1997:155).2 Dit 
is eenzelfde redenering als Shapiro met betrekking tot Zur Genealogie der 
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Moral hanteert. In het volgende hoofdstuk ga ik nader in op deze argu
mentatie. Het is namelijk ten eerste de vraag of de autobiografische tekst 
inderdaad een veelvoud van perspectieven, ofwel een diversiteit van foca-
lisatie, verwoordt. Maar bovendien kan men zich afvragen of een meervoud 
van vertelperspectieven per se strijdig is met 'de lijn' ofwel het streven naar 
coherentie waarover IJsseling spreekt. De vraag is of er wel sprake is van 
een één-op-één relatie tussen identiteit en vertelperspectief. Het zou name
lijk ook zo kunnen zijn dat Nietzsche (zich) als verteller, net als in Zur 
Genealogie der Moral, van meerdere perspectieven bedient om de zaak zo 
'objectief' mogelijk (een begrip dat IJsseling centraal stelt) te tonen.' 

In dit hoofdstuk bespreek ik Ecce Homo als ik-verhaal.' Ik laat zien dat de 
tekst gelezen kan worden in de zin van Alexander Nehamas die in 
Nietzsche: Life as Literature (1985) stelt dat 'worden wat je bent', de onder
titel van Ecce Homo, staat voor de integratie van de beleefde werkelijkheid: 

(...) to see that everything one does (what one becomes) is what one is. In the ideal case 

it is to fit all this into a coherent whole and to want to he everything that one is: it is to 

give style to one's character; to be. we might say, becoming (1985:191). 

Volgens Gary Shapiro (1989) zou een narratologische close-reading van 
Ecce Homo Nehamas tegenspreken (zie Inleiding). Ik laat zien dat het 
tegendeel het geval is. Nehamas levert een treffende typering voor de 
manier waarop Nietzsche zichzelf in Ecce Homo 'hinzudichtet'. Als ik-
verteller getuigt hij namelijk keer op keer van het streven het toeval te 
bestrijden, dat wil zeggen van een attitude die geen toeval accepteert. Zijn 
(vroegere) beleving voert hij op als noodzakelijke schakel in het verhaal. 

Nietzsche stelt zijn ontwikkeling als onontkoombaar voor en beroept 
zich hierbij op de beleving van zijn lichaam. Net als in de verhalen over 
andere uitzonderlijke denkers stelt hij het persoonlijke * voor als de unieke 
fysieke ervaring die leidt naar 'het zich vertellen'. Nietzsche presenteert in 
een positieve terugblik zijn leven als geschiedenis waarin een persoonlijk
heid breekt met oude idealen en door middel van zelfbezinning, veroor
zaakt door het noodzakelijke afscheid dat alle uitzonderlijke denkers moeten 
meemaken, zichzelf (her)ontdekt. Door middel van reflecties op de eigen 
praktijk maakt Nietzsche dit retrospectieve en constructieve vertelprincipe 
expliciet. 

Shapiro neemt Nietzsches onderneming in Ecce Homo niet serieus. Hij 
beschouwt de ik-verteller Nietzsche als een soort onbetrouwbare verteller. 
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Such a narrative will be told by an imperfect narrator and its content, Nietzsche's life, can 

not be a complete, wellrounded totality, but is a structure (perhaps a machine) that will 

generate indefinitely many variations on the basis of certain fundamental oppositions 

(1989:152). 

Nietzsches biografie had in Shapiro's optiek voor hetzelfde geld anders 
kunnen luiden. Het ik-verhaal is in zijn deconstructieve optiek geen tota
liteit maar een structuur die eindeloos variaties genereert. Shapiro verwijst 
om zijn interpretatie te onderbouwen naar Zarathustra's uitspraak over de 
traditionele wil die wraak neemt op het verleden. Volgens hem is de schei
ding tussen een vroeger en later ik de consequentie van het feit dat de 
wil niet terug kan. Maar juist het ontbreken van een scherp onderscheid 
tussen belevend en vertellend, tussen vroeger en later ik, is het opvallendste 
gegeven in Nietzsches autobiografie. Juist het samenvallen van beleven en 
vertellen is het narratieve signaal dat Nietzsche anders omgaat met het 
verleden. Nietzsche stelt, met de nodige zelfspot, alles in het werk om zijn 
ontwikkeling als onontkoombaar voor te stellen. Al het voorafgaande, zijn 
vroegere beleving, stelt hij voor als voorspel op, en in feite perfect passend 
bij, het latere handelen. Op deze wijze construeert hij zijn volkomen 
verhaal, dat wil zeggen een verhaal vrij van ressentiment. Niet de 'groene' 
blik van het ressentiment, maar een 'Sonnenblick' is het perspectief dat 
Nietzsches verhaal kleurt. Voordat ik laat zien hoe dit in zijn werk gaat, ga 
ik hieronder nader in op de controverse tussen Nehamas en Shapiro. 

De eeuwige wederkeer: vertelprincipe of vertelondermijner? 

Volgens Nehamas maakt Nietzsche zich in zijn teksten waar als karakter. 
'Worden wat je bent' staat volgens hem voor de noodzaak en wenselijkheid 
van de stilering van het individu. De vorm waarin dit gebeurt is in het ideale 
geval het perfecte verhaal: 'In such a story no detail is inconsequential, 
nothing is out of place, capricious, haphazard, or accidental' (1985:163)- In 
Nietzschean Narratives spreekt Shapiro dit tegen. Hij stelt dat analyse van 
EcceHomo, de tekst die logischerwijs Nietzsches perfecte verhaal zou moeten 
zijn, Nehamas' interpretatie niet ondersteunt. Volgens Shapiro impliceert 
Nietzsches concept van de eeuwige wederkeer het tegendeel.' 

Volgens Nehamas is Nietzsches concept van de eeuwige wederkeer een 
psychologische formule die het zich stilerende of, in mijn termen, het zich 
verhalende, subject steunt om het leven zo te formuleren dat men het nog 
eens zou willen. Shapiro stelt dat Nietzsches 'Gnindgedanke' de radicale 
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oplossing van het zelf impliceert. Met de eeuwige wederkeer laat Nietzsche 
volgens Shapiro iedere lineaire tijdsopvatting achter zich. Zowel 
Zarathustra als Nietzsche verheugen zich volgens hem over de radicale 
consequenties: 

Zarathustra (...) joyfully accepts the idea of the dissolution of the self. He (and Nietzsche) 

do not retreat to common sense or to systematic philosophy but welcome this strange avenue 

to a radical dissolution of selfhood (ib.:86). 

Zoals in de vorige hoofdstukken duidelijk werd, beroept Nietzsche zich op 
het lichaam, op de wereld van de 'Empfindung' om te ageren tegen het 
'onvruchtbare', het zichzelf ontkennende, subject. De desintegratie van het 
subject die volgens Shapiro voortvloeit uit de acceptatie van de eeuwige 
wederkeer, is van een orde die Nietzsche bestrijdt. Tegenover het zwakke 
individu dat de christelijke cultuur heeft voortgebracht, zet hij het individu 
dat sterk genoeg is om zichzelf te willen, het individu dat de 'onwaarheid' 
erkent maar zich juist dankzij dit inzicht genoodzaakt voelt vorm te geven 
aan zijn eigen verschijning. Shapiro's voorstelling van de eeuwige weder
keer is hiermee in tegenspraak. Hij stelt dat wie de eeuwige wederkeer 
accepteert, niet meer in staat is een coherent verhaal te vertellen. In zijn 
visie is de eeuwige wederkeer een antinarratief principe. 

The idea of the eternal recurrence excludes the possibility of structuring my life in terms 

of a linear sequence (...). Any attempt to use the thought in order to make my life history 

into a meaningful development runs into the danger of complicity in that general revenge 

which the human race yearns to practice upon "time" and its "it was". That is, such an 

attempt amounts to segmenting my life into a "before" and an "after", such that I would 

be permanently fragmented and split (...) (ib.:90). 

Volgens Shapiro maakt de menselijke verhouding tot het verleden het 
onmogelijk om zichzelf op een bevredigende manier te vertellen. Hij ver
wijst zoals gezegd naar Zarathustra voor zijn stelling dat de 'revenge' die 
volgens hem elke terugblik kleurt, een absolute scheiding tussen een vroe
ger en een later ik bewerkstelligt. Maar deze wraak is volgens Zarathustra 
gecultiveerd door het ressentiment. Het is de wil die tot boosdoener wordt 
omdat hij niet terug kan, omdat hij niet in staat is tot (fysieke) zelf-bevestiging. 
Zarathustra betoogt dat de wil in feite een bevrijder is, maar dat hij tot 
vergelder werd omdat hij niet terug kan. De christelijke leer heeft deze 
negatieve inzet gecultiveerd door de 'vergeestelijking' van de wraak. De 
enige verlossing die het christendom leert is het niet-wrillen. Van 'diess 
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Fabellied des Wahnsinns' leidt Zarathustra weg met zijn leer van de wil als 
schepper. Hij leert de verzoening met de tijd: 'Höheres als alle Versöhnung 
muss der Wille wollen, welcher der Wille zur Macht ist - : doch wie 
geschieht ihm das? Wer lehrte ihn auch noch das Zurückwollen?' ('Von der 
Erlösung' Also sprach Zarathustra). Het is Zarathustra zelf die leert terug te 
willen. Tegenover het gevoel van onmacht die de wil wraakzuchtig maakt, 
tegenover de 'groene' blik van het ressentiment, zet Zarathustra de wil tot 
macht van het individu dat zichzelf verlost: 

Alles "Es war" ist ein Bruchstück, ein Rathsel, ein grauser Zufall - bis der schaffende Wille 

dazu sagt "aber so wollte ich es!" Bis der schaffende Wille dazu sagt: "Aber so will ich es! 

So werde ich's wollen!" ('Von der Erlösung' Also sprach Zarathustra). 

Zarathustra beschrijft de scheppende wil als een attitude die positief terug-
en vooruitkijkt. De wil als bevrijder construeert het verleden, achteraf, alsof 
het zijn persoonlijke keus is geweest. Alsof zijn lichaam hem als vanzelf 
heeft geleid naar wat hij nu is. Door zich zijn verleden te verhalen als 
gewilde ervaring, realiseert de scheppende wil zijn eigen verlossing of 
bevrijding. De positieve wil schept zich de 'Erlösung' van de chaos, de 
bevrijding van het gefragmenteerde verleden. Het is het perspectief van een 
terugblikkend lichaam dat het verleden interpreteert en herinterpreteert 
alsof het altijd een persoonlijk beleefde kwestie is geweest. 

In Ecce Homo is Nietzsche het ik-met-lijf dat zich zijn leven expliciet als 
gewilde ontwikkeling verhaalt. Typisch voor zijn vertellen-met-lijf is de 
poging om het vertelde te verankeren in het lichamelijke bestaan. De woorden 
en de dingen raken elkaar in principe niet. Maar Nietzsche stelt zich, door 
zijn typische manier van vertellen (over de ander) net zolang op alsof dit 
wel zo is, tot hij zijn relaas heeft verinnerlijkt. Ecce Homo getuigt van het 
feit, of tenminste van Nietzsches wens om dit zo voor te stellen, dat 
Nietzsche is geworden wat hij vertelt. 

Vanuit Nietzsches 'Kranken-Optik' kost het nogal wat moeite om 
Ecce Homo, zoals Shapiro het voorstelt, als afkomstig van een taal 
machine te zien. De lezer die hoort vertellen over 'Gehirn-Schmerz mit 
Schleimerbrechen', over 'Armuth an Blut und Muskel', en over de rol die 
het 'Excess von Schmerzgefühl' speelt bij het schrijven, kan haast niet 
anders dan zich de verteller als lichamelijke persoonlijkheid voorstellen 
(Ecce Homo 'Warum ich so weise bin' 1). In het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches II bevestigt Nietzsche de indruk van zich
zelf als fysieke verschijning. Hij zegt hier namelijk dat uit zijn werk een pessi
mist spreekt, 'der oft genug aus der Haut gefahren, aber immer wieder in 
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sie hineingefahren ist, ein Pessimist also mit dem guten Willen zum 
Pessimismus (...)' (Vorrede 2).'' Nietzsche begeeft zich geregeld onder
gronds maar hij keert altijd weer terug in zijn huid. Deze nabijheid van het 
lichaam garandeert het innemen van een perspectief. De terugkeer naar het 
lichamelijke is geen garantie voor een substantieel zelf in de traditionele zin 
van het woord maar voor de verantwoordelijke, want gewilde, waarneming 
van het zelf in ruimte en tijd. Erkenning van het lichaam betekent dat een 
historische positie wordt ingenomen en dit impliceert de erkenning van de 
eigen wil (tot macht). De waardering van het fysieke bestaan bewerkstelligt 
aldus de paradox die in Nietzsches oeuvre voelbaar is. Nietzsche leert het 
'ijzige' perspectief, het eenzame bewustzijn van de relativiteit van alle 
idealen, maar hij verlangt en verwoordt tegelijkenijd, in de gezonde fase 
die volgt op de eenzaamheid, de noodzaak van de warmte van het lichaam. 
Hieronder laat ik zien hoe deze paradox in Ecce Homo gestalte krijgt. 

De geschiedenis van de gezonde zieke 

Ecce Homo opent met een soort dagboeknotitie. 

An diesem volkommnen Tage. wo Alles reift und nicht nur die Traubê braun wird, fiel mir 

eben ein Sonnenblick auf mein Leben: ich sah rückwarts, ich sah hinaus, ich san nie so 

viel und so gate Dinge auf einmal. 

Op zijn 44ste verjaardag maakt Nietzsche de rekening van zijn bestaan op. 
Hij somt de titels op die het laatste jaar heeft voortgebracht en noemt dit 
reden zijn hele leven dankbaar te zijn. ' Wie sollte ich nicht tneinem ganzen 
Leben dankbar sein? Und so erzahle ich mir mein Leben.' Vanuit het geluk
kige perspectief van het heden kijkt Nietzsche tenig en vertelt - zichzelf -
zijn leven. Zijn 'en zo' kondigt niet alleen aan, maar verwijst ook naar de 
attitude waarmee hij als ik-verteller zijn leven vertelt. Het bewustzijn dat de 
mens enkel zichzelf kan vertellen, dat er geen hogere macht gegeven is, 
leidt bij Nietzsche niet tot wanhoop maar tot de keus voor het ideale 
moment. De waarneming van het vertelmoment, de waarneming op een 
perfect moment, het nu, is het (narratieve) principe van de terugblik/ Of, 
zoals Derrida het formuleert: 'réaffirmer ce qui est passé, les 44 ans, comme 
bon et comme clevant revenir, éternellement, immortellement, voila ce qui 
constitue, rassemble, ajointe et fait tenir en place 1'étrange présent de ce 
récit-auto-biographique' (1984:56). De vertelde identiteit wordt bewust 
geconstnieerd. Het vertellen constitueert het ik. Wat dat betreft getuigt 
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Nietzsche in Ecce Homo van een postmetafysische opstelling. Maar de 
manier waarop hij als ik-verteller met dit inzicht omgaat onderscheidt hem 
van postmoderne personages die doelloos ronddwalen in een labyrint of 
hun bestaan uit elkaar zien vallen.8 Het inzicht dat hij zichzelf zijn geschie
denis vertelt, dat er - buiten het eigen lijf - geen ordenend principe gegeven 
is, leidt niet tot de celebratie van zelfloosheid maar naar een pleidooi voor 
een 'smaakvol' bestaan. 

Het vertellen alsof: de stijlvolle reactie op ziekte 

Ingebed in een betoog over zijn 'dubbele' herkomst begint Nietzsches ver
halende terugblik. 

Damals - es war 1879 - legte ich meine Basler Professur nieder, lebte den Sommer über 

wie ein Schatten in St. Moritz und den nachsten Winter... als Schatten in Naumburg. Dies 

war mein Minimum: "Der Wanderer und sein Schatten" entstand wahrenddem. 

Unzweifelhaft, ich verstand mich damals auf Schatten... ('Warum ich so weise bin' 1 ) 

Nietzsche vertelt dat hij, na een periode geleefd te hebben 'alsof' hij een 
schaduw was, een schaduw werd; met andere woorden dat zijn geleefde 
werkelijkheid bevestigd werd. Volgens Nietzsche was het de alsof-toestand 
die hem in staat stelde 'Der Wanderer und sein Schatten' te produceren. 
Voor deze manier van opstellen, voor deze 'als ob'-attitude (het weten dat... 
maar het desondanks handelen alsof), zoals we in de vorige hoofdstukken 
gezien hebben Nietzsches vertelstrategie, geeft Nietzsche in het voorwoord 
op Menschliches, Allzumenschliches een verklaring. Het alsof is de vorm 
die hij zich aanmeet om zich 'gezond' op te stellen (zie verder hoofdstuk 
acht) en gaat in zijn optiek vooraf aan het bestaan 'als'. Via zijn terugblik 
brengt hij de visie zoals in hoofdstuk twee besproken, in praktijk: de terug
blik bevestigt de esthetische act van het lichaam. In Ecce Homo laat 
Nietzsche zich kennen als het lichaam dat zijn ervaring van de werkelijk
heid alsof het een causaal gestructureerd worden is, in een terugblik 
bevestigt. In de manier waarop Nietzsche in Ecce Homo over het ontstaan 
van Morgenróthe vertelt, herkennen we het verhaal van het lijdende 
lichaam ofwel de uitzonderlijke denker. 
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lm Winter darauf, meinem ersten Genueser Winter, brachte jene Versüssung und 

Vergeistigung, die mit einer extremen Armuth an Blut und Muskei beinahe bedingt ist, die 

"Morgenrothe" hervor. Die vollkommne Helle und Heiterkeit, selbst Exuberanz des 

Geistes, welche das genannte Werk wiederspiegelt, vertragt sich bei mir nicht nur mit der 

tiefsten physiologischen Schwache, sondern sogar mit einem Excess von Schmerzgefühl 

Mitten in Martern, die ein ununterbrochner dreitagiger Gehirn-Schmerz sammt mühseligem 

Schleimerbrechen mit sich bringt, - besass ich eine Dialektiker-Klarheit par excellence und 

dachte Dinge sehr kaltblütig durch, zu denen ich in gesünderen Verhaltnissen nicht 

Kletterer, nicht raffinirt, nicht kalt genug bin (ib.). 

Morgenrothe is volgens Nietzsche het resultaat van de koude blik, de blik 
die door de dingen heen kijkt, het perspectief dat eigen is aan ziekte. De 
tekst spiegelt de helderheid van geest die hij ondanks zijn lichamelijk lijden 
bezat. Tijdens de ziekte bereikte het denken zijn hoogtepunt. Zowel vroeger 
als nu, want wat in de verleden tijd werd ervaren ('besass'), verklaart 
Nietzsche vanuit de tegenwoordige tijd ('bin'), bewerkstelligt het lijden het 
denken dat het uitzonderlijke individu kenmerkt. Deze ervaring, eigen aan 
de eenzame denker in Nietzsches crisisverhalen, presenteert hij niet als 
herinnering maar als actueel feit. Nietzsche stelt zijn ziekte voor als teken 
van gezondheid. Ondanks zijn ziekte zegt hij 'nooit' ziek te zijn geweest. 
'Alle krankhafte Störungen des Intellekts (...) sind mir ganzlich fremde 
Dinge geblieben (...)' (ib.). Volgens Nietzsche is zijn geest nooit aangetast 
door het lichamelijke lijden. Hij beweert dat hij het verval aan den lijve 
heeft ondervonden. Maar dat juist deze ervaring hem de 'genuanceerdheid' 
leerde die zijn latere handelen tekent. Nietzsche benadaikt zijn ziekte om 
zijn gezondheid te benadrukken. 

(...) jene Psychologie des 'Um-die-Ecke-sehns' und was sonst mir eignet, ward damals erst 

erlernt, ist das eigentliche Geschenk jener Zeit, in der Alles sich bei mir verfeinerte. die 

Beobachtung selbst wie alle Organe der Beobachtung. 

Het lijden versterkt het fysieke vermogen waar te nemen. Het vermogen 
naar zichzelf te kijken, de ongewone positie van het oog dat om de hoek 
kijkt, stelt Nietzsche voor als beloning voor het lijden. De ziekte-ervaring, 
ofwel de uitzonderlijke reflectie op het bestaan, stelt hem in staat, althans 
zo wil Nietzsche dat het gezien wordt, deel te nemen aan zowel de gezonde 
als de zieke wereld. 
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Von der Kranken-Optik aus nach gesünderen Begriffen und Werthen, und wiederum 

umgekehrt aus der Fülle und Selbstgewisheit des reichen Lebens hinuntersehn in die 

heimliche Arbeit des Décadence-Instinkts - das war meine langste Übung, meine eigent-

liche Erfahrung, wenn irgendworin wurde ich darin Meister. Ich liabe es jetzt in der Hand, 

ich habe die Hand dafür, Perspektiven umzustellen: erster Grund, weshalb fur mich allein 

vielleicht eine 'Umwerthung der Wertlie' überhaupt möglich ist.- (Warum ich so welse bin' 1). 

Het wisselen van perspectief, het innemen van verschillende posities, is 
volgens Nietzsche zijn 'eigentliche Erfahrung'. Zijn' grote opdracht, de 
'Umwerthung', is mogelijk door het vermogen de zieke positie, het koude 
denken, af te wisselen met de gezonde positie. Het 'jetzt' getuigt van het 
feit dat Nietzsche zijn ervaring naar het nu interpreteert, dat hij vanuit de 
tegenwoordige tijd zijn ziekte-geschiedenis waardeert. Zijn omschrijving 
van het eigen handelen als een beweging van ziek naar gezond en anders
om, is de typische beweging die Nietzsches teksten karakteriseert. De ervaring 
van ziekte en gezondheid is, zoals de verhalen over Ausnahmen lieten zien, 
de basis voor het handelen van elke denker. In Ecce Homo schrijft 
Nietzsche zichzelf deze ontwikkeling toe. 

Ziekte als noodzakelijke ervaring 

Nietzsche redeneert in Ecce Homo alsof zijn persoonlijke ervaring, zijn ver
leden, de huidige inzet voortbrengt. Als bewijs dat hij in principe een 
gezonde persoonlijkheid is, iemand die wordt geleid door een 'binnen', 
vertelt Nietzsche dat hij 'instinctief' de juiste middelen tegen de vreselijke 
toestanden koos. Hij vertelt ziek te zijn geweest zonder wezenlijk ziek te 
zijn. 

Als summa summarum war ich gesund, als Winkel, als Specialist war ich decadent. Jene 

Energie zur absoluten Vereinsamung und Herauslösung aus gewöhnten Verhaltnissen, der 

Zwang gegen mich, mich nicht mehr besorgen, bedienen, bearzteln zu lassen - das verrath 

die unbedingte Instinkt-Gewissheit darüber, was damals vor Allem noth that. Ich nahm 

mich selbst in die Hand, ich machte mich selbst wieder gesund: die Bedingung dazu -

jeder Physiologe wird das zugeben - ist, dass man im Grunde gesund ist (ib.:2). 

Nietzsche beroept zich op de ervaring van zijn innerlijk, op zijn instinct, en 
lijkt dus te getuigen van een geloof in zijn persoonlijke beleving. Hij stelt 
dat hij de eenzaamheid, het zich losmaken van conventies, verkiest, dus 
handelt zoals de uitzonderlijke denker over wie hij vaker vertelt, en ziet dit 

170 



Hoofdstuk 7 Hoe men wordt wat men vertelt 

als teken van gezondheid, als het teken dat hem onderscheidt van morbide 
wezens die niet in staat zijn zichzelf vorm te geven. Nietzsche presenteert 
zich als een 'typisch gezonde' voor wie 'Kranksein sogar ein energisches 
Stimulans zum Leben, zum Mehr-leben' is. De twijfel aan het bestaan is des 
te meer reden het bestaan optimaal na te streven. Aldus Nietzsche, die 
vervolgens nog eens bevestigt dat hij zijn verleden interpreteert vanuit dit 
perspectief. 

So in der That erscheint mir jetzt jene lange Krankheits-Zeit: ich entdeckte das Leben 

gleichsam neu. Mich selber eingerechnet, ich schmeckte alle guten und selbst kleinen 

Dingen, wie sie Andre nicht leicht schmecken könnten, - ich machte aus meinem Willen 

zur Gesundheit, zum Leben, meine Philosophic... Denn man gebe Acht darauf: die Jahren 

meiner niedrigsten Vitalitat waren es, wo ich aufhörte, Pessimist zu sein: der Instinkt der 

Selbstwiederherstellung verbot mir eine Philosophie der Armuth und Entmuthigung... (ib.) 

Vanuit het nu stelt Nietzsche zijn ziekteperiode voor als uitzonderlijke vorm 
van zelfontdekking. De grafische weergave van 'jetzt' benadmkt dat de 
temgblik vanuit het heden het verleden modelleert. Maar Nietzsche vertelt 
alsof deze blik strookt met de fysieke gedrevenheid (het 'Instinkt der 
Selbstwiederherstellung') van destijds. Zijn 'zelfherstellende' instinct, de 
fysieke drift, verbood de afwijzing van het pessimisme. Hier schrijft 
Nietzsche de eigen ontwikkeling het aspect van onvrijwilligheid toe dat 
ook zijn crisisverhalen kenmerkt. Nietzsche stelt het voor alsof zijn lichaam 
hem instinctief stuurde in de richting die noodzakelijk was. Hij vertelt alsof 
zijn lichaam altijd al handelde in overeenkomst met het latere weten. Hij 
geeft zo een duidelijk signaal van de verinnerlijking van de eigen 
constructie. Dat wat hij achteraf constnieert ervaart hij als een fysiek gegeven. 
Blijkbaar handelde Nietzsche net zolang 'alsof, stelde hij zich net zolang 
op als belevend personage, dat hij deze opstelling nu als verteller-met-lijf 
kan bevestigen; dat wil zeggen als een verteller die zijn nu koppelt aan de 
beleving van toen. 

Om nog meer te getuigen van zijn innerlijke gedrevenheid ofwel 
wezenlijke gezondheid stelt Nietzsche de retorische vraag waaraan men 'im 
Gainde die Wohlgerathenheif herkent. Het lange antwoord in de derde 
persoon spiegelt nog eens zijn vertelstrategie: de beschrijving van de 
geslaagde mens die de zinnen streelt en instinctief het juiste kiest, is een 
beschrijving van Nietzsches attitude. 
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Er errath Heilmittel gegen Schiidigungen, er nutzt schlimme Zufalle zu seinem Vortheil 

aus, was ihn nicht umbringt, macht ihn starker. Er sammelt instinktiv aus Allem, was er 

sieht, hort, erlebt, seine Summe: er ist ein auswahlendes Princip, er lasst Viel durchfallen. 

Er ist immer in seiner Gesellschaft, ob er mit Büchern, Menschen oder Landschaften ver-

kehrt: er ehrt, indem er wahlt, indem er zulasst, indem er vertraut. (...) Er glaubt weder 

an "Ungluck", noch an "Schuld": er wird fertig, mit sich, mit Anderen, er weiss zu ver

gessen, - er ist stark genug, das ihm alles zum Besten gereichen muss. -

De omschrijving van de goed gelukte mens herinnert aan het ideale 
lichaam in Vom Nutzen dat instinctief weet wanneer te vergeten, wanneer 
historisch te handelen. De geslaagde mens is een (getuige het instinctief), 
fysiek selectieprincipe dat zichzelf als criterium neemt. Hij accepteert noch 
'toeval' noch 'schuld' en weet ook dat wat hem bijna noodlottig wordt, te 
interpreteren als meerwaarde van zijn bestaan. Voor wie het ontgaat dat 
hier de eigen attitude werd beschreven, meldt Nietzsche ook expliciet dat 
hij de eigen strategie beschrijft: 'wohlan, ich bin das Gegenstück eines deca
dent: denn ich beschrieb eben mich.' 

Nietzsche presenteert zich in Ecce Homo als de goed gelukte mens die 
sterk genoeg is zich zijn leven op een perfecte manier te vertellen. Hij is 
het selectieprincipe, wat getuigt van een bewuste en gewilde opstelling, dat 
'instinctief', dus tegelijkertijd uit fysieke noodzaak, kiest voor dat wat zijn 
leven dient. Zowel het feit dat er bewust gekozen wordt als de wens de 
eigen ontwikkeling als fysieke noodzaak te zien, wordt expliciet gemaakt. 

De vermenging van tegenwoordige (vertel)tijd met verleden (beleefde) tijd 
en andersom is typisch voor de vertelsituatie in Ecce Homo. Het is duide
lijk dat het perspectief van het belevend ik identiek is (of tenminste dat 
Nietzsche dit zo voorstelt), aan die van het vertellend ik en dat dit bewust 
zo geconstrueerd wordt. De ik-verteller in Ecce Homo is wat Cohn een 
'consonante verteller' noemt (f978). Vanuit zijn huidige perspectief stemt 
Nietzsche zijn vroegere beleving af op zijn heden. In deze zin is er dus 
sprake van externe focalisatie. Maar tegelijkertijd wordt deze focalisatie 
gedelegeerd naar een vroeger, belevend zelf. Nietzsche zegt expliciet dat 
hij 'instinctief' handelde. De beleefde werkelijkheid wordt dus weliswaar 
achteraf bevestigd, maar tegelijkertijd claimt Nietzsche de constructie als 
ingegeven door een beleefde of instinctieve ('Instinktgewissheit') werke
lijkheid. De vertelde identiteit is niet alleen gevolg maar ook oorzaak. De 
visie achteraf valt samen met een gevoelde werkelijkheid. Zo construeert 
Nietzsche het ideaal (uit Vom Nutzen) van een binnen dat rijmt met het buiten. 
Hij incorporeert zijn 'alsof met terugwerkende kracht als fysieke realiteit. 
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De vertelhouding in Ecce Homo doet recht aan de 'narratieve conditie' van 
het fysieke bestaan (zie hoofdstuk twee). De fictie van het lichaam, de 
schijn waarin het zich ervaart als een worden in niimte en tijd, wordt retro
spectief werkelijkheid. Nietzsches ik-verhaal staat niet los van de ervaren 
werkelijkheid. Niet enkel het perspectief achteraf, maar ook de continuïteit 
tussen de latere visie en de beleefde ontwikkeling wordt benadrukt. 
Nietzsche stelt zijn jetzt' voor als gevolg van een instinctieve kracht, een 
innerlijke gedrevenheid. Het geconstrueerde ik wordt dus gepresenteerd 
als uitkomst van een beleefde werkelijkheid. Deze 'stijl' beschrijft Nietzsche 
zelf als de gezonde houding van iemand die weet dat hij zichzelf zijn ver
haal vertelt. Maar desondanks handelt alsof, dat wil zeggen zijn ervaring 
van zichzelf als sturend principe recht doet. Het gezonde lichaam, het 
lichaam van de geslaagde mens, bevecht zich de kracht om de beleefde 
werkelijkheid (achteraf) tot een geïntegreerd geheel te maken. Het zichzelf 
vertellen is volgens Nietzsche de medicijn die deze opzet dient. 

De constructie van het zelf als medicijn 

Dat Nietzsche niet altijd even alert was op zijn welbevinden, deelt hij mee 
in zijn beschouwingen over voeding, woonplaats en klimaat. De opvattingen 
over dergelijke aardse zaken noemt hij zijn persoonlijke moraal. In tegen
stelling tot de christelijke mens die over zonde en schuld nadenkt, en zijn 
lichaam op deze manier verziekt, vertelt Nietzsche over het creëren van 
gunstige omstandigheden voor zijn lichaam. Onwetendheid over het 
belang van de juiste condities voor het lichaam, beschrijft hij als een fatale 
fout: 

die Unwissenheit in physiologicis - der verfluchte "Idealismus" - ist das eigentliche 

Verhangniss in meinem Leben, das Überflussige und Dumme darin, Etwas, aus dem nichts 

Gutes gewachsen, für das es keine Ausgleichung. keine Gegenrechnung giebt. Aus den 

Folgen dieses "Idealismus" erklare ich mir alle Fehlgnffe, alle grossen Instinkt-Abirrungen 

und "Bescheidenheiten" abseits der Aufgalx: meines Lebens (...) CWarum ich so klug bin' 2). 

'Idealisme' staat in Nietzsches vocabulaire voor het negeren van de eigen 
persoonlijkheid, voor het ontkennen van het zelf ofwel het beroep op idealen 
die (zoals destijds de keus voor Wagner) eigenlijk niet stroken met de eigen 
ervaringswerkelijkheid.'' Deze ontkenning voert hij hier op als verklaring 
voor de eigen dwalingen. Zo beschrijft hij het bestaan als filoloog in Basel 
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als zo'n dwaling; als het niet luisteren naar het lichaam; als het ontbreken 
van een zelf. 

In meiner Raster Zeit war meine ganze geistige Diat, die Tageseintheilung eingerechnet, 

ein vollkommen sinnloser Missbrauch ausserordentlicher Krafte, ohne ein Nadidenken 

selbst über Verbrauch und Ersatz. Es fehlte jede feinere Selbstigkeit, jede Obhut eines 

gebieterischen Instinkts, es war ein Sich-gleich-setzen mit Irgendwem, eine 

"Selbstlosigkeit", ein Vergessen seiner Distanz, - Etwas, dass ich mir nie verzeihe. 

Het fijnere zelf dat Nietzsche zich in zijn heden toedicht ontbrak volgens 
hem in de Baseier periode. Destijds verkwistte hij zijn krachten zonder acht 
te slaan op wat dit voor zijn lijf betekende. Het toezicht van een gebie
dende stem, de stem die Nietzsches unieke personages normaliter tot zich
zelf temgbrengt, ontbrak. De Baseier periode is de fase van zelfloosheid, 
de ziekte die, zoals ook in de verhalen over andere lijdende denkers, tot 
bezinning dwingt. 

Als ich fast am Ende war, dadurch dass ich fast am Ende war, wurde ich nachdenklidi 

über diese Grund-Unvernunft meines Lebens - den "Idealismus". Die Krankheit brachte 

midi erst zur Vernunft - (ib.). 

Ook in EcceHomo stelt Nietzsche, zoals geïllustreerd, het lijden voor als de 
noodzakelijke voorwaarde voor de herontdekking van het zelf. De 
erkenning van de nood van het lichaam is, net zoals in de verhalen over 
uitzonderlijke denkers, de conditie die zelfbevestiging mogelijk maakt. In 
Ecce Homo herhaalt Nietzsche, in de ik-vorm, het verhaal over de nood
zaak van zelfbeleving en zelfverwerkelijking; het verhaal over de erkenning 
van de nood van het lichaam die leidt naar de bevestiging van de eigen 
verschijning. Net als in eerdere teksten voen hij de Wagner-ervaring op als 
exemplarisch voor de breuk met het idealisme. 

In Ecce Homo wordt veel in de tegenwoordige tijd veneld. Nietzsche 
besteedt, in vergelijking met traditionele biografieën, veel meer aandacht 
aan dat wat hij nu is, dan wat hij was. Maar voorzover hij het verleden aan
haalt, stelt hij het voor als voortkomend uit dezelfde natuur die hij in de 
tegenwoordige tijd schetst. De Wagner-episode is hier een mooi voorbeel 
van. Na een flink stuk tegenwoordige tijd, dus beleving van vertellend ik, 
vinden we weer de vermenging van tegenwoordige tijd met verleden tijd. 
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So wie ich bin, in meinen tiefsten Instinkten Allem, was deutsch ist, fremd, so dass schon 

die Nahe eines Deutschen meine Verdauung verzögert, war die erste Berührung mit 

Wagner audi das erste Aufathmen in meinem Leben: ich empfand, ich verehrte ihn als 

Ausland, als Gegensatz, als leibhaften Protest gegen alle "deutsche Tugenden"- (Warum 

ich so kkig bin' 5). 

Nietzsche verklaart zijn passie voor Wagner. Hij zag Wagner als 'de grote 
ander'. Hij bewonderde in hem dat wat hij nu zelf is en, zoals hij verderop 
stelt, eigenlijk toen al was. Wagner was het contrasttype voor het Duitse 
idealisme en het losmaken van het idealisme bracht hem bij Wagner. In 
deze zin, zo vertelt Nietzsche, is Wagner een weldoener: 'und so wie ich 
bin, stark genug, um mir auch das Fragwürdigste und Gefahrlichste noch 
zum Vortheil zu wenden und damit starker zu werden, nenne ich Wagner 
den grossen Wohltater meines Lebens' (ib.:6). Hier laat Nietzsche zich 
opnieuw kennen als de geslaagde mens, als het selectieprincipe dat zich 
ook het gevaarlijkste weet toe te dichten als noodzakelijk goed. Nietzsche 
voelt, of wil dit althans zo doen lijken, zich sterk genoeg om ook zijn dwa
lingen in te zetten ter versterking van het persoonlijke verhaal. Voordat hij 
verder vertelt over Wagner, doet hij zijn vertelprincipe nog eens uit de doe
ken. 

Ecce Homo is geen traditioneel biografisch verhaal maar een spiegel van 
Nietzsches filosofische grondhouding. Dat maakt de tekst telkens zichtbaar. 
De zelfbeschrijving 'so wie ich bin...' spiegelt de strategie van Nietzsche als 
ik-verteller. Waar hij de keus van voeding, oord en klimaat als voort
komend uit zijn 'Instinkt der Selbsterhaltung' bespreekt, maakt hij de lezer 
opnieuw bewust van het feit dat hij zijn verhaal weliswaar bewust 
construeert, maar dat hij zijn principe ook heeft 'geleefd': 

Vieles nicht sehn. nicht horen, nicht an sich herankommen lassen - erste Klugheit. erster 

Beweis dafür, dass man kein Zufall, sondern eine Necessitat ist. Das gangbare Won Kir 

diesen Selbstvertheidigungs- Instinkt ist Geschmack. Sein Imperativ befiehlt nicht nur Nein 

zu sagen, wo das "Ja" eine "Selbstlosigkeit" sein würde, sondern auch so wenig als mög-

lich Nein zu sagen (Warum ich so klug bin' 8). 

Van belang is niet de opsomming van zijn afweersysteem die Nietzsche 
hierna geeft, maar het feit dat hij eraan hecht zich als 'Necessitat' te ervaren. 
Is men enkel toeval, zo redeneert hij, dan kan alles zich aan iemand hech
ten en heeft men niet de kracht keuzen te maken. Wie zich als noodzaak 
ervaart gaat selectief te werk, distantieert zich van het willekeurige en 
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getuigt van zijn eigen smaak. De metafoor 'smaak' voor het affirmatieve 
zelfverdedigingsinstinct, voor de innerlijke imperatief die de zelfloosheid 
afwijst, verwijst naar de kunstdrift ofwel de ijdele hang van het lichaam 
die Nietzsche ook in Die fróhliche Wissenschaft als kwestie van persoon
lijke stijl beschrijft. Het zich venellen alsof men een noodzaak is, alsof het 
persoonlijke verhaal correspondeert met een gevoelde werkelijkheid, is in 
deze zin een vorm van stilering van het uiterlijk, dat de 'smaak' ofwel het 
ervaren innerlijk (van Nietzsche als verteller) recht doet. De 'modernist and 
postmodernist dissolving figures' die volgens Shapiro in beeld komen als 
men wordt wat men is (1989:154), getuigen in deze optiek eerder van 
gebrek aan goede smaak. Zelfontkenning getuigt in Nietzsches optiek van 
de 'stijlloosheid' die hij als ik-verteller tracht te vermijden. 

Waar Nietzsche stelt dat het eigenlijke antwoord op de vraag hoe men 
wordt wat men is, onontkoombaar is geworden, beschrijft hij het worden 
wat men is als vorm van kunst. 'Und damit berühre ich das Meisterstück in 
der Kunst der Selbsterhaltung - der Selbstsucbt...' zo stelt hij (ib.:9). Deze 
formulering herinnert aan zijn pleidooi voor het sterke subject in Vom 
Nutzen. Ook in Ecce Homo is het lichaam de voorwaarde voor de kunst 
van het zelfbehoud. Want Nietzsche stelt dat men om te worden wat men 
is, niet moet weten wat men is: om 'het instinct' niet te vroeg te laten spreken, 
moet men opgaan in zijn eigen beleving. Dit niet-weten herinnert aan het 
onhistorische beleven in Vom Nutzen, waar Nietzsche net als hier stelt dat 
de persoonlijke ervaring voorwaarde is voor de 'ontbinding' van de eigen 
imperatief ofwel het eigen ideaal. 

Man muss die ganze Oberflache des Bewusstseins - Bewusstsein ist eine Oberflache - rein 

erhalten von irgend einem der grossen Imperative. Vbrsicht selbst vor jedem grossen 

Worte. jeder grossen Attitude! Lauter Gefahren dass der Instinkt zu früh "sich versteht" -

Inzwischen wachst und wachst die organisirende, die zur Herrschaft berufne "Idee" in der 

Tiefe, - sie beginnt zu befehlen, sie leitet langsam aus Nebenwegen und Abwegen zuriick, 

sie bereitet einzelne Qualitaten und Tüchtigkeiten vor, die einmal als Mittel zum Ganzen 

sich unentbelirlich erweisen werden, - sie bildet der Reihe nach alle dienenden Vermogen 

aus, bevor sie irgend Etvvas von der dominirenden Aufgabe, von "Ziel", "Zweck", "Sinn" 

verlauten lasst. - (Warum ich so klug bin' 9) 

Nietzsche beschrijft hier het instinct als een wachtend iets dat de bood
schap van een zich verinnerlijkende ('wachst in der Tiefe') idee moet leren 
verstaan. Het beeld van de idee dat langzaam aan gestalte krijgt en zich een 
weg naar beneden baant, verbeeldt Nietzsches zwangerschapsdenken, zijn 
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visie (uit o.a. Vom Nutzen) op het denken als een proces van innerlijke 
groei dat een passend uiterlijk zoekt. 'Die zur Herrschaft berufhe "Idee"' 
werkt in de diepte, wordt verwacht door het instinct, en voert op een gegeven 
moment, terug naar de eigen constitutie als onontkoombaar gegeven.1" De 
eigen opdracht nestelt zich tijdens de fase van zelf-bezinning, de stilte die 
noodzakelijkerwijs volgt op de crisis van het niet (meer) weten. Wanneer 
innerlijk en uiterlijk elkaar treffen op het moment dat men 'zich' verstaat, 
wordt de opdracht geboren. 

De fysieke toe-eigening van het verleden, het niet enkel dragen en ver
dragen maar zelfs liefhebben van dat wat zich als noodzakelijk voordoet, 
is de formule voor grootheid die Nietzsche als ik-verteller in Ecce Homo 
leert: 

Meine Formel für die Grosse am Menschen ist amor fati: dass man Nichts anders haben 

will, vorwarts nicht, rückwarts nicht, in alle Ewigkeit nicht. Das Nothwendige nicht bloss 

ertragen, noch weniger verhehlen - aller Idealismus ist Verlogenheit vor dem 

Nothwendigen - sondern es liehen ...(ib.). 

Wie zich zijn leven vertelt alsof hij het zo gewild heeft, wie zijn lot niet 
enkel aanvaardt maar ook lichamelijk legitimeert, wie het een plaats geeft 
in zijn emotieve organisatie, maakt de eigen geleefde schijn waar. Dit is de 
vorm van 'grootheid' die Nietzsche zegt te bewonderen. Hij stelt dat, en 
hier geeft hij de eeuwige wederkeer de invulling die Nehamas verwoordt, 
de grote mens zijn leven nog eens zou willen als hem dat werd voorge
steld." Dat Nietzsche zelf deze vorm van grootheid nastreeft blijkt waar hij 
als lezer van zijn eigen teksten het Wagner-verhaal voortzet. 

Nietzsche als zelf-lezer 

Waar hij terugkijkt op Die Geburt der Tragódie stelt Nietzsche dat een 
psycholoog kan raden dat wat hij als jongeling bij Wagner gehoord had, 
niets met Wagner te maken had; 'dass wenn ich die Dionysische Musik 
beschrieb, ich das beschrieb, was ich gehort hatte, - dass ich instinktiv Alles 
in den neuen Geist übersetzen und transfiguriren musste, den ich in mir 
tnig' {Ecce Homo GdT 4). Volgens Nietzsche vertelt zijn eerste tekst in principe 
over hem zelf.u Hij zelf is de psycholoog die zijn waarneming bevestigt. Als 
bewijs dat hij via Wagner zichzelf beschreef, verwijst hij naar de tekst 
'Wagner in Bayreuth'. 
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An allen psychologisch entscheidenden Stellen 1st nur von mir die Rede, - man darf rück

sichtslos meinen Namen oder das Won "Zarathustra" hinstellen, wo der Text das Won 

Wagner giebt ('Warum ich so gute Bücher schreibe' 4). 

Van belang is niet in hoeverre deze beweringen waar zijn maar het feit dat 
Nietzsche zijn heden als noodzakelijk gevolg van het verleden interpreteert; 
dat hij stelt dat 'Wagner in Bayreuth' de latere ontwikkeling voorspelt. 
Waarbij het feit dat hij hier bevestigt dat het vertellen over de (grote) ander, 
in feite een omweg is naar het ik-verhaal, opmerkelijk is. Ook zo getuigt 
Nietzsche van de verinnerlijking van de eigen constructie. Het verhaal over 
de ander is in feite een ik-verhaal. Aldus Nietzsche in zijn terugblik. In zijn 
vroegere gedachten over Wagner herkent hij de latere concepten zoals 'de 
grote middag' van Zarathustra. In Wagner zegt hij zichzelf te herkennen. 

Selbst psychologisch sind alle entscheidende Züge meiner eignen Natur in die Wagners 

eingetragen - das Nebeneinander der lichtesten und verhangnissvollsten Krafte, der Wille 

zur Macht, wie ihn nie ein Mensch besessen hat, die rücksichtslose Tapferkeit im 

Geistigen, die unbegrenzte Kraft zu lernen, ohne dass der Wille zur That damit erdrückt 

würde. Es ist Alles an dieser Schrift vorherverkündend (...) (ib.:4). 

Als herlezer, of beter zelf-lezer, van zijn teksten, 'hoort' Nietzsche met 
terugwerkende kracht zijn eigen geluiden. Via de zelf-beschrijving die hij 
hier neerzet, laat hij zich kennen als wil-tot-macht die ondanks zijn wil tot 
weten nooit het handelen heeft opgegeven. Met tenigwerkende kracht 
noemt hij deze wil een vooruitwijzing naar het latere werk. 

Dies ist die fremdartigste "Objektivitat", die es gelx:n kann: die absolute Gewissheit darüber 

was ich bin, projicirte sich auf irgend eine zufallige Realiteit, - die Wahrheit über mich rede-

te aus einer schauervollen Tiefe (ib). 

In Morgenröthe zegt Nietzsche dat het via een ander naar jezelf kijken een 
goede medicijn is en je in staat stelt 'objectiever' te oordelen (M 137). Deze 
kunstgreep heeft hij, althans zo stelt hij het voor, toegepast. Zijn innerlijke 
waarheid zocht zich een weg via het schrijven over de grote ander. De 
ander heeft hij inmiddels afgezworen, maar de contouren van zijn beschrij
ving, van zijn grootheid, blijven van toepassing. 

Ook als lezer kan Nietzsche moeilijk een deconstructieve houding worden 
toegeschreven. Hij leest zijn tekst als document voor de eigen (terug)weg, 
als voorspel op de expliciete verwoording van het eigen ik ofwel de eigen 
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taak. Zijn innerlijke gedrevenheid dmkte zich uit in de derde persoon. Nu 
hij deze gedrevenheid herkent als zekerheid daarover wat hij is, als zijn 
eigen verhaal, vertelt hij als het ik dat hij, via het venellen over de ander, 
is geworden. Na een lange uitweiding over 'Die Unzeitgemassen' bevestigt 
Nietzsche nog eens dat het perspectief van nu dit inzicht oplevert. Maar 
opnieuw hamert hij op het feit dat dit nu strookt met de beleving toen. 

Jetzt, wo ich aus einiger Feme auf jene Zustande zurückblicke, deren Zeugnisse diese 

Schriften sind, möchte ich nicht verleugnen, das sie im Grunde bloss von mir reden. Die 

Schrift "Wagner in Bayreuth" ist eine Vision meiner Zukunft; dagegen ist in "Schopenhauer 

als Erzieher" meine innerste Geschichte, mein Werden eingeschrieben (Ecce Homo 'Die 

Unzeitgemasse' 3). 

Volgens Nietzsche spiegelen zijn vroegere teksten in feite zijn persoonlijke 
ontwikkeling. Hij ziet nu, of doet in ieder geval alsof, dat ze getuigen van 
zijn persoonlijke toestand. Er is geen sprake van de fragmentatie tussen 
toen en nu of het beleven en vertellen die Shapiro benadrukt, maar van 
een (h)erkenning van de eigen persoonlijkheid in de verhalen over de 
ander. De derdepersoonsverhalen zijn volgens Nietzsche impliciete ik-ver-
halen. Deze visie bekrachtigt hij met een pathetische reflectie. 

Was ich heute bin, wo ich heute bin - in einer Höhe, wo ich nicht melir mit Worten, son-

dern mit Blitzen rede -, oh wie fern davon war ich damals noch! - Aber ich sail das Land, 

- ich betrog mich nicht einen Augenblick über Weg, Meer. Gefahr - nnd Erfolg! (ib.) 

In tegenstelling tot postmoderne karakters die niet in staat zijn hun leven 
als zinvolle ontwikkeling te ervaren en weer te geven, constateert Nietzsche 
in Ecce Homo dat zijn latere streven vanaf het begin zichtbaar is. Dat wat 
hij geworden is, was vanaf het begin gegeven. Hoewel hij er op een andere 
manier uitdmkking aan gaf, via het vertellen over de ander, is het hetzelfde 
visioen dat hem zowel vroeger als nu leidde. Zelfs het bestaan als weten
schapper, dat Nietzsche eerder een dwaling ingegeven door het idealisme 
noemde, was noodzakelijk om te kunnen worden wat hij was. 'Es ist meine 
Klugheit, Vieles und vielerorts gewesen zu sein, um Eins werden zu können, 
urn zu Einem kommen zu können. Ich müsstee'me Zeit lang auch Gelehrter 
sein -' (ib.). 

Volgens Shapiro stelt elke extreme nadnik op de eigenheid van het denken 
de notie van het individuele zelf ter discussie (1989:85). '3 Dit is uiteraard het 
geval in Nietzsches Ecce Homo. Hij maakt met zijn ironische opmerkingen, 

179 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 7 

bijvoorbeeld over zijn afkomst, maar al te duidelijk dat hij enkel door uit
sluitingen zijn ideale verhaal waar kan maken.14 Maar dat neemt niet weg 
dat de manier waarop hij zijn ik op de wereld zet, eerder constructief dan 
deconstructief is. De vermenging van tegenwoordige met verleden tijd is 
typisch voor de vertelsituatie in Ecce Homo. Het is duidelijk dat het per
spectief van het belevend ik identiek is met die van het vertellend ik. 
Nietzsche laat er geen twijfel over bestaan dat hij dit bewust zo construe-
rt. Maar tegelijkertijd appelleert hij telkens aan een fundamentele drift die 
zijn ontwikkeling heeft gevoed. Om zijn bestaan de zin te geven die hij ver
langt, beroept hij zich op zijn instinct, op zijn lichamelijke zijn. Opnieuw 
getuigt Nietzsche van de verinnerlijking van het eigen alsof. Hij vertelt alsof 
hij zelf zijn eigen waarheid is en belichaamt zo - uiteindelijk - het gekozen 
perspectief. Hij neemt met temgwerkende kracht fysieke verantwoordelijk
heid voor zijn handelen. Waar hij Menscbliches, Allzumenschliches herleest, 
vertelt Nietzsche opnieuw over de voor hem zo wezenlijke Wagner-crisis. 

De tekst als persoonlijk monument 

Menscbliches, Allzumenschliches zegt Nietzsche te herkennen als 'Denkmal 
einer Krisis' {Ecce Homo 'Menschliches, Allzumenschliches'1) en als 
'Denkmal einer rigorösen Selbstzucht' (ib.:5). Het verband tussen de crisis 
en het zelfbehoud dat hij zo legt, illustreert de functie die het schrijven volgens 
hem heeft in het streven naar zelfbehoud. Het persoonlijke (lijden) is voor 
hem, zoals in het Intermezzo verwoord wordt, onlosmakelijk verbonden 
met het schrijven. Waar Nietzsche vertelt over Menschliches, 
Allzumenschliches, stelt hij de breuk met Wagner voor als het crisisgegeven 
dat leidde naar het schrijven. 

Die Anfange dieses Buchs gehören mitten in die Wochen der ersten Bayreuther Festspiele 

hinein; eine tiefe Fremdheit gegen Alles, was mich dort umgab, ist eine seiner 

Voraussetzungen. Wer einen Begriff davon hat, was für Visionen mir schon damals über 

den Weg gelaufen waren, kann errathen, wie mir zu Muthe war, als ich eines Tags in 

Bayreuth aufwachte. Ganz als ob ich traumte... Wo war ich doch? (Ecce Homo 

'Menschliches, Allzumenschliches' 2). 

In de tegenwoordige tijd vertelt Nietzsche waar en onder welke condities 
hij het werk aan Menschliches, Allzumenschliches begon. De ervaring van 
vervreemding van de hem omringende werkelijkheid en het (toen reeds) 
voorzien van een andere werkelijkheid, stelt hij als ontstaansconditie voor. 
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Via het 'schon' benadrukt hij dat het huidige streven 'damals' al leefde. Om 
daarna in dezelfde adem zijn gemoed van destijds te beschrijven. In de 
verleden tijd zegt Nietzsche 'alsof ik droomde', waarna de grens tussen 
verleden en heden, tussen beleven en vertellen, wordt opgeheven. Het 'Wo 
war ich doch' is logischerwijs een uitspraak van de belevende ik, dus 
personagetekst. Maar aangezien de formele attributie 'zo vroeg ik mij af' 
ontbreekt, moet de vraag, net als het voorgaande, als afkomstig van 
Nietzsche begrepen worden. Dit gebruik van de erlebte Rede signaleert zijn 
betrokkenheid. De distantie tussen toen en nu wordt opgeheven. In wat 
volgt schetst Nietzsche de waarneming van destijds en dit bevestigt de 
voorgaande zin als focalisatie van het belevende ik: 'Ich erkannte Nichts 
wieder, ich erkannte kaum Wagner wieder - .' De vraag 'Was war 
geschehn? sluit de opsomming van het peinzende personage af. Het ant
woord 'Man hatte Wagner ins Deutsche übersetzt' lijkt weliswaar ook nog 
van hem afkomstig, als antwoord, maar is de verklaring die pas achteraf, 
door Nietzsche, wordt gegeven. Onder de noemer 'Wir Andern, die wir nur 
zu gut wissen, zu was für raffinirten Artisten (...) Wagners Kunst allein 
redet, waren ausser uns', mengt hij zich in het antwoord. Alleen zijn weten 
is dat van het nu, is dat wat in de tegenwoordige tijd kan worden weerge
geven. Maar het 'wir waren ausser uns', impliceert de beleving van toen. 
In dezelfde zin waar de beleving wordt weergegeven in de verleden tijd, 
appelleert Nietzsche aan zichzelf als een van degenen die 'nur zu gut wissen'. 
Hij vertelt en beleeft vanuit één adem ofwel één vertellend lichaam. 
In wat volgt geeft hij, in de verleden tijd, opnieuw uitdmkking aan zijn 
ontsteltenis van destijds. Op een manier alsof hij (opnieuw) beleeft wat 
hij vertelt. 'Der arme Wagner! Wohin war er gerathen! -' (Ecce Homo 
'Menschliches, Allzumenschliches' 2). Nietzsche lijkt zijn vervreemding van 
destijds opnieuw te beleven. Alsof het zijn innerlijke gedachten van destijds 
waren wordt de vraag wat er toch met Wagner gebeurd is, weergegeven. Maar 
alsof het zuivere vertellerstekst is wordt er achteraan gezegd: 'Ware er doch 
wenigstens unter die Saue gefahren! Aber unter Deutsche!... (...)' Waarna 
Nietzsche zichzelf tot de orde roept. En weer naar de verleden tijd schakelt. 

Genug, ich reiste mitten drin für ein paar Wochen ab, sehr plötzlich, trotzdem dass eine 

charmante Pariserin mich zu trosten suchte; ich entschuldigte mich bei Wagner bloss mit 

einem fatalistischen Telegramm. In einem tief in Waldern verborgnen Ort des 

Böhmerswalds, Klingenbrunn, trug ich meine Melancholie und Deutschen-Verachtung wie 

eine Krankheit mit mir heaim - und schrieb von Zeit zu Zeit (...) einen Satz in mein 

Taschenbuch. lauter harte Psychologies, die sich vielleicht in Menschliches, 

Allzumenschliches' noch wiederf'inden lassen (ib.). 
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Nietzsche fluit (door het 'genug' dat we kennen uit Zur Genealogie der 
Moral) zijn opspelende emoties temg. Hij vertelt dat hij zich terugtrok, dat 
hij de eenzaamheid verkoos boven Bayreuth en vergelijkt het dragen van 
zijn gevoelens met het dragen van een ziekte. Nietzsche vertelt over het ik 
zoals hij in eerdere verhalen over uitzonderlijke denkers vertelt. Hij trekt 
zich, net als de eenzame personages in eerdere verhalen, temg. Ook zijn 
eenzaamheid, ook zijn ziekte van het zich losmaken, leidt naar het ver
woorden van een eigen perspectief. De ziekte, die hij ook hier beschrijft 
als een vorm van zelf-verlies, leidt naar het schrijven van de teksten waarin 
Nietzsche zich nu - retrospectief - zegt te herkennen. 

Was sich damals bei mir entschied, war nicht etwa ein Bruch mit Wagner, ich empfand 

eine Gesammt-Abirrung meines Instinkts, von der der einzelne Fehlgriff, heisse er nun 

Wagner oder Basler Professur, bloss ein Zeichen war. Eine Ungeduld mit mir überfiel 

mich; ich sail ein das es die höchste Zeit war mich auf mich zurückzubesinnen. Mit Einem 

Male war mir auf eine schreckliche weise klar, wie viel Zeit bereits verschwendet sei, -

wie nutzlos. wie willküriich sich meine ganze Philologen-Existenz an meiner Aufgabe aus-

nehme (ib.: 3). 

Volgens Nietzsche is niet de breuk met Wagner maar de beleving van zich
zelf verwijderd te zijn geraakt het wezenlijke wat hem kwelt. Zijn beleving 
destijds - 'ich empfand' - is identiek aan Nietzsches constatering achteraf 
wat er 'damals' gebeurde. De ziekte waaraan hij lijdt, is het verlies van zijn 
eigenheid. Nietzsche beroept zich op de beleving van zijn innerlijk en 
verklaart zijn toestand als gevolg van zijn persoonlijke dwaling. Via de uit 
verhalen over andere uitzonderlijke denkers bekende formule 'mit Einem 
Male' vertelt hij over de herontdekking van zijn eigen realiteit. Hij schrijft 
zich de voor een (grote) denker noodzakelijke ontwikkeling toe. 

Nietzsche constateert, net als in het verhaal over de ascetische priester in 
Zur Genealogie der Moral, dat het zelf-verlies zijn gevolgen heeft voor de 
gezondheid. 'Ich sah mit Erbarmen mich ganz mager, ganz abgehungert: 
die Realiteiten fehlten geradezu innerhalb meines Wissens und die 
"Idealitaten" taugten den Teufel was! - ' (ib.) Het geloof in de ander, in 
Wagner, wordt voorgesteld als een vorm van zelf-verlies, een verlies van de 
eigen fysieke realiteit of gezondheid. Net als het ascetisch ideaal leidt deze 
overgave aan de ander tot verwaarlozing van het eigen lichaam. Het 
idealisme verteert het lichaam en dit leidt tot het gevoel van zelfloosheid, 
het lijden, dat dwingt tot zelfbezinning. 
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Zoals in de verhalen over uitzonderlijke denkers vertelt Nietzsche hier dat 
zijn lichaam hem dwong de zelfloosheid te bestrijden. 

Damals entschied sich mein Instinkt unerbitterlicli gegen ein noch langeres Nachgelien, 

Mitgehn, Mich-selbst-verwechseln. Jede Art Leben, die ungünstigen Bedingungen, Krankheil, 

Armut - Alles schien mir jener unwürdigen "Selbstlosigkeit" vorziehenswert (...) (ib.:4) 

Het lichaam verzet zich tegen de zelfloosheid. Alsof het een godsgeschenk 
is vertelt Nietzsche dat zijn ziekte hem de mogelijkheid bood zich los te 
maken van het onwaarachtige bestaan en het verleden te vergeten. Hij inte
greert de ziekte, zoals in het eerste deel van Ecce Homo, als noodzakelijke 
en welkome schakel in het verhaal. Hij vertelt dat zijn ziekte de gelegen
heid en noodzaak bood zich terug te trekken; zich, zoals zij die de woestijn 
opzoeken, af te sluiten. Deze crisis beschouwt Nietzsche als de grootste 
weldaad die hij zich ooit toestond. 

Jenes unterste Selbst, gleichsam verschüttet, gleichsam still geworden unter einem besten

digen Hören-Müssen auf andre Selbste <- und das heisst ja lesen!) erwachte langsam, 

schüchtern, zweifelhaft, - aber endlich redete es wieder, (ib.: 4). 

Nietzsche vertelt dat hij in de stilte zijn eigen stem terugvond. Door zich los 
te maken van oude idealen, door niet langer te luisteren naar andere per
soonlijkheden, ervaart hij langzaam weer zijn eigen innerlijke stem. Zo leidt 
in Ecce Homo, net als in de crisisverhalen, het breken met de gevestigde 
orde naar de terugkeer van 'eigenheid'. In plaats van naar anderen, luistert 
Nietzsche weer naar wat in hem spreekt. Zijn teksten zijn volgens hem het 
gevolg van deze temgkeer naar het eigen lichaam. Zij spiegelen het geluk 
dat de hervonden eigenheid bewerkstelligt. 

Nie babe it'll so viel Glück an mir gehabt, als in den kninksten und sclimerzhaftesten 

Zeiten meines Lebens: man hat nur die "Morgenröthe" oder etwa dem "Wanderer und seinen 

Schatten" sich anzusehn, um zu begreifen, was diese "Rückkehr zu mir" war: eine höchste 

Art von Genesung selbst!... Die andre folgte bloss daraus. 

Zowel het verlies van zichzelf als de lichamelijke ongesteldheid noemt 
Nietzsche in Ecce Homo 'ziekte'. Het temgvinden van het zelf voert hij op 
als de grote genezing die ook het lichaam tot rust brengt. De terugkeer naar 
het zelf bevordert de lichamelijke conditie. Deze conditie herkent men 
volgens Nietzsche in zijn teksten. Wie ze 'aankijkt' (een formulering die 
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herinnert aan Nietzsches verlangen dat de lezer zijn werk persoonlijk 
neemt), weet volgens hem dat bijvoorbeeld Morgenröthe zijn stemming 
spiegelt." Maar in plaats van herinneringen krijgt de lezer een verhandeling 
over de persoonlijke opdracht voorgeschoteld. De beschrijving van de 
opdracht herkennen we als de inzet van Nietzsche. 

Meine Aufgabe, einen Augenblick höchster Selbstbesinnung der Menschheit vorzuberei-

ten, einen grossen Mittag, wo sie zurückschaut und hinausschaut, wo sie aus der 

Herrschaft des Zufalls und der Priester heraustritt und die Frage des warum? des wozu? 

zum ersten Male als Ganzes stellt -, diese Aufgabe folgt mit Nothwendigkeit aus der 

Einsicht, dass die Menschheit nicht von selber auf dem recliten Wege ist (...) . 

De bezinning die Nietzsche zegt te willen bewerkstelligen is de bezinning 
die Zarathustra de mensheid wil leren. Het perfecte moment van 
Zarathustra, de voormiddag die ook de eenzame vertwijfelde denker in 
Morgenröthe wachtte, integreert hij hier in het ik-verhaal. In het perfecte 
verhaal dat het resultaat is van de positieve terugblik. Dat wat Zarathustra 
de mensheid wilde laten beseffen, is dat wat de ik-verteller Nietzsche hier 
zelf beseft. De vraag 'warum, wozu', de vraag die we herkennen als de 
vraag van de gekooide mens in Zur Genealogie der Moral, beantwoordt hij 
met het persoonlijke ideaal. Nietzsches onderneming vloeit noodzakelij
kerwijs voort uit het inzicht dat de mens niet 'van zelf op de rechte weg 
is. Het zichzelf vertellen, het innemen van een positie boven de alledaagse 
werkelijkheid, de reflectieve teaigblik, is noodzakelijk wanneer men erkent 
dat de zin van het leven niet van bovenaf gegeven is. Elke zelf-verteller is 
een uitzonderlijk denker die zich noodgedwongen losmaakt om zichzelf 
zin te geven. 

De ik-verteller als uitzonderlijk denker 

'Ich erzahle nunmehr die Geschichte des Zarathustra' (Ecce Homo 'Also 
sprach Zarathustra' 1). Na de mededeling dat het concept van de eeuwige 
wederkeer in augustus 1881 geboren werd, vertelt Nietzsche over de inspi
ratie waaruit Also sprach Zarathustra ontstond. De vermenging van verle
den en tegenwoordige tijd maakt duidelijk dat hij zijn vroegere ik ervaart, 
of in ieder geval wil dat dit zo gezien wordt, als één en dezelfde identiteit. 
Waar Nietzsche zijn ervaring van inspiratie benoemt als 'openbaring' - 'in 
dem Sinn, das plötzlich mit unsaglicher Sicherheit und Feinheit, Etwas 
sichthar, hörbar wird' - herhaalt hij de geschiedenis van de uitzonderlijke 
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denker zoals hij die in zowel Morgenröthe als Zur Genealogie der Moral 
vertelt. Hij zet hier het thema van de onvrijwillige doorbraak van inzichten 
in. Waar een epileptische aanval Paulus zijn inzicht bood, is in het eigen 
geval het (romantischer) geweld van de inspiratie doorslaggevend: 'wie ein 
Blitz leuchtet ein Gedanke auf, mit Nothwendigkeit, in der Form, ohne 
Zögern, - ich habe nie eine Wahl gehabt', zo vertelt Nietzsche {Ecce Homo 
'Also sprach Zarathustra' 3). Hij beschrijft de inspiratie-ervaring in de tegen
woordige tijd, dus met de perceptie van nu, maar de verwantschap tussen 
vertellend en belevend ik wordt hierdoor enkel bevestigd. Wat destijds 
werd beleefd, wordt nu verwoord. En andersom. Want in Nietzsches 
beschrijving van de vroegere beleving herkennen we de amor fati-attitude 
van het huidige ik: 'eine Glückstiefe, in der das Schmerzlichste und 
Duisterste nicht als Gegensatz wirkt, sondern als bedingt, als herausgefordert, 
sondern als eine nothwendige Farbe innerhalb eines solchen 
Lichtüberflusses' (ib.). Of de inspiratie-ervaring op waarheid berust, of 
werkelijk beleefd is wat verteld wordt, blijft de vraag. Maar evident is dat 
Nietzsche het zo wil zien; dat hij de positie inneemt alsof dit werkelijk zo 
is. Zijn beschrijving van het psychologische fenomeen 'Zarathustra' spiegelt 
de eigen affirmatieve houding. Zarathustra bevestigt zelfs het pijnlijkste als 
'einen Grund hinzu, das ewige Ja zu allen Dingen Selbst zu sein...' (ib.: 6). 
In plaats van Wagner en Zarathustra is Nietzsche nu zijn eigen ideaaltype. 
In Ecce Homo belichaamt hij de attitude die Zarathustra leert. In zijn auto
biografie transformeert hij het 'zo was het' tot 'zo wilde ik het'. De houding 
die Nietzsche zich in Ecce Homo aanmeet, is de zelfbevrijding die 
Zarathustra in 'Von der Erlösung' leert. Wat hij eerder via Zarathustra 
verwoordde, is nu deel van het ik-verhaal. 

Ich wandie unter Menschen als unter Bruchstücken 

der Zukunft: jener Zukunft die ich schaue. 

Und das ist all mein Dichten und Trachten, dass ich 

in Eins dichte und zu.sammentrage, was Bruchstück ist 

und Rathsel und grauser Zufall. 

Und wie ertrüge ich es Mensch zu sein, wenn der 

Mensch nicht auch Dichter und Rathselrather und Erlöser 

des Zufalls ware? 

Die Vergangnen zu erlösen und alles "Es 

War'' umzuschafïen in ein 'So wollte ich es!" - das hiesse 

mir erst Erlösung (ib.:8). 
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Het zelfcitaat weerspiegelt het vertelprincipe van Ecce Homo. Als dichter, 
als kunstenaar, lost Nietzsche de raadsels van zijn eigen leven op om het 
toeval teniet te doen. Het ik-verhaal, het eigen perspectief, is, net als in Die 
Geburt der Tragödie en in feite alle andere teksten, het verlossende visioen 
dat zijn (gewilde) persoonlijkheid zichtbaar maakt. De terugblik geleid 
door de affirmatieve wil, bevestigt met terugwerkende kracht het verleden 
als gevoelde werkelijkheid. Dat is de verlossing die Nietzsche zich en de 
mensheid in het voomitzicht stelt. 

Zoals Zarathustra die de waarheid zelf wil zijn, belichaamt Nietzsche in 
Ecce Homo zijn eigen opstelling. Deze fysieke positie verbeeldt hij expliciet 
door tegen het einde van zijn tekst te stellen dat de 'Umwertung' 'in mir 
Fleisch und Genie geworden ist' {Ecce Homo 'Wanim ich ein Schicksal bin' 1). 
Nietzsche is de fysieke verschijning van zijn eigen opdracht geworden. Hij 
is een lichaam. Met dezelfde gevoelige neus als de woordvoerder in Zur 
Genealogie der Moralwant hij claimt dat hij de waarheid ontdekte, doordat 
hij de leugen als leugen 'roch..' {EcceHomo 'Warum ich ein Schicksal bin' 1). 

Mijn genie zit in mijn neus zegt Nietzsche (ib.). Hij benadrukt dat zijn 
fysieke waarneming hem tot de uitzonderlijke denker maakt die hij in Ecce 
Homo gestalte geeft. In tegenstelling tot de christelijke mens, of de post
moderne 'unheimliche' wezens van Shapiro, bezit Nietzsche als ik-verteller 
voldoende karakter om zijn lijf niet te schande te maken.1" Tegenover de 
'Entselbstungsmoral' van het ascetisch ideaal zet hij de beleefde werkelijk
heid van het esthetische lichaam. Dat zich in het ideale geval retrospectief 
bevestigt. 

Conclusie 

De erkenning van het ik als constructie, van het ik-verhaal als verdichting 
achteraf, leidt in Nietzsches geval niet tot de depersonalisatie die post
moderne critici aan Nietzsche toeschrijven. In Nietzsches optiek is de 
fragmentatie, het los zijn van de illusies van het lichaam, een noodzakelijke 
ziekte maar geen eindpunt. De ziekte is de ervaring die hij bestrijdt door 
zich als lichaam op te stellen dat handelt alsof het gezond is, dat wil zeggen 
alsof het handelen strookt met een innerlijke ervaring. In Ecce Homo 
constateert Nietzsche dat deze esthetische positie werkelijkheid is geworden. 
Hij vertelt alsof zijn handelen het perfecte verhaal oplevert. Hij incorporeert 
met terugwerkende kracht de eigen verschijning als fysieke beleving. 
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Kant en Schopenhauer verwijt Nietzsche in Morgetimthe het 'onpersoonlijke' 
van hun filosofie: 

ihre Gedanken machen nicht eine leidenschaftliche Seelen-Geschichte aus, es gieht da 

keinen Roman, keine Krisen, Katastrophen und Todesstunden zu errathen. ihr Denken ist 

nicht zugleich eine unwillkürliche Biographle einer Seele (M 481). 

Zelf hecht hij eraan duidelijk te stellen, of beter te vertellen, dat zijn filo
sofie is 'doorleefd'. Als ik-verteller in Ecce Homo toont hij zich als verteller
met-lijf, als iemand die beleeft wat hij vertelt, of althans, zich zo opstelt. De 
verwijzingen naar het lichaam, naar de zieke ofwel gezonde positie, herin
neren aan de gewilde gebondenheid van het denken aan het lichaam, aan 
de lijfelijke relatie van beleven en vertellen. 

In tegenstelling tot de traditionele biografie ontbreekt in Ecce Homo de 
distantie tussen een jonger en een ouder ik. De autobiografie is een genre 
dat in principe afhankelijk is van buitenliteraire factoren, maar Nietzsche 
draait de zaak om. Hij maakt de referentiële factoren afhankelijk van zijn 
perspectief. Ecce Homo is in deze zin geen herinneringsroman maar een 
zelf(be)schrijving in de letterlijke zin van het woord: alles wat verteld wordt 
is uitdrukking en symbool van een gewilde persoonlijkheid. Nietzsches 
levensverhaal is de getuigenis van iemand die zich zijn identiteit verwerft 
in zijn verhaal; van iemand die, door middel van een positieve terugblik, 
bevestigt wie hij is. Tegelijkertijd wordt het verhaal verankerd in het fysieke 
bestaan, in het belevende lichaam dat handelt alsof. Dat dit geen wille
keurige act is, leert de overeenkomst met de verhalen die Nietzsche 
verspreid over zijn oeuvre vertelt. 

Shapiro noemt de verteller in Ecce Homo onbetrouwbaar. Hij stelt 
Nietzsche, in plaats van als karakter, voor als een soort vertelmachine die 
oneindig veel variaties kan genereren binnen dezelfde tekststructuur 
(1989:152). Elke ik-verteller is echter onbetrouwbaar, elke autobiografie is 
in feite een product van de subjectieve kracht van de verteller.1" Juist daar
om, omdat de attitude van de biograaf doorslaggevend is, loont het om te 
constateren dat deze attitude in Nietzsches werk consistent is. Niet enkel in 
de ironische context van Ecce Homo maar vanaf het vroegste werk verde
digt Nietzsche de constructie van het zelf als fysieke noodzaak. Bovendien 
presenteert hij de verhalen die hij over het zelf vertelt, zowel in de eerste 
als in de derde persoon, op dezelfde wijze. Zowel in de verhalen over de 
unieke ander als in zijn ik-verhaal, is Nietzsche een verteller die over de 
noodzaak en onontkoombaarheid van het zelf vertelt alsof het de eigen 
verlossende verschijning betreft. In het volgende hoofdstuk laat ik zien dat 
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Nietzsche zich ook in de voorwoorden op Menschliches, Allzumensch-
liches, Die fröhliche Wissenschaft en Zur Genealogie der Moral laat kennen 
als een 'veneller-alsof'. 
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