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Hoofdstuk 8 Het voorwoord: de terugblik als bevestiging van bet alsof 

8 Het voorwoord: de terugblik als bevestiging 
van het alsof 

Einem feineren Auge und Mitgefühl wird es trotzdem nicht entgehn, 
was vielleicht den Reiz dieser Schriften ausmacht, - dass hier ein 
Leidender und Enthehrender redet, wie als oh er nicht ein Leidender 
und Enthehrender sei. Hier soil das Gleichgewicht, die Gelassenheit, 
die Dankharkeit gegen das Lehen aufrecht erhalten iverden, hier 
waltet ein strenger, stolzer, hestandig wacher, hestandig reizharer 
Wille, dersich die Aufgahe gestellt hat, das Lehen wider den Schmerz 
zu vertheidigen (...) fMenschliches, Allzumenschliches LI Vorrede 5). 

Ter vervolmaking van het beeld van Nietzsche als constructieve ik-verteller 
bespreek ik in dit hoofdstuk de voorwoorden van Menschliches, 
Allzumenschliches, Diefröhliche Wissenschaft an Zur Genealogie der Moral. 
In de voorwoorden is Nietzsche namelijk, net als in Ecce Homo, als ik-verteller 
aan het woord die achteraf reflecteert over zijn werk.1 Net als in Ecce Homo 
kijkt hij terug op zijn leven en werk en vertelt hij over crisis, ziekte en 
verlossing. Ook de voorwoorden zijn op deze manier een vorm van ik-verhaal 
en het is interessant om Nietzsches vertelhouding in de voorwoorden te 
vergelijken met zijn attitude in Ecce Homo. 

In Over voorwoorden. Hegel, Kierkegaard, Nietzsche laat Hester IJsseling 
zien dat het voorwoord geen onbesproken genre is. De typische eigen
schap van het voorwoord dat als begin gepresenteerd wordt maar eigenlijk 
een achteraf is, wordt door haar, in navolging van zo verscheiden denkers 
als Hegel en Derrida, ingezet om het typische van de filosofie door te denken. 
Volgens Derrida is het typische van het voorwoord dat het achteraf een 
zeggingskracht herschept; dat het, onder de valse schijn van tegenwoor
digheid, door een verborgen almachtige auteur aan de lezer wordt 
gepresenteerd als zijn toekomst (IJsseling 1997:120). Het herscheppen, het 
achteraf toedichten van een wil, is precies wat zich voltrekt in Nietzsches 
voorwoorden. Met dit verschil dat Nietzsche attent maakt op het feit dat zijn 
voorwoord een terugblik is, dat hij niet verdoezelt dat zijn interpretatie 
achteraf de coherentie bewerkstelligt en hij zich als verteller zichtbaar 
maakt. 
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Waar Hegel het voorwoord een oneigenlijk genre voor een filosoof vindt 
omdat 'de zelfbeweging van de filosofische waarheid hierin niet onderge
bracht of uitgevoerd kan worden' (IJsseling 1997:27), structureert Nietzsche 
zijn voorwoorden als de beweging naar de waarheid van het lichaam. Dat 
wil zeggen de weg naar de schijn van het eigen ik, de weg die elke den
ker volgens Nietzsche doormaakt om waarachtig te kunnen zijn. Waar 
Hegel het absolute als een worden van zichzelf beschrijft, als een onder
weg zijn van de waarheid en dit onderweg zijn als het essentiële van de 
waarheid ziet dat in een voorwoord niet kan worden weergegeven, zijn 
Nietzsches voorwoorden de reflectie op het onderweg zijn naar de bevesti
ging van het lijfelijke bestaan en tegelijkertijd - doordat ze als crisisverhaal 
gestructureerd zijn - dat onderweg zijn zelf. Nietzsche legt het voorwoord 
de beweging op die meegemaakt moet worden om zijn denken, ofwel het 
denken, te begrijpen.2 

Nietzsche kijkt in de voorwoorden terug op zijn teksten en zegt dat hij 
in zijn werk 'handelt alsof'. Hij benoemt zijn teksten dus als uitdaikking van 
de esthetische act van zijn lichaam. In zijn terugblik bevestigt hij deze alsof-
opstelling. Het voorwoord, als reflectie op de positie van het lichaam, is de 
reflectie op de reflectie. Het is de reflectie op de esthetische of historische 
positie die het lichaam afdwingt.3 Op basis van gelijkenissen tussen deze 
reflecties, tussen de verschillende verhalen in Nietzsches oeuvre en de ver
halen in Nietzsches terugblik, betoog ik in dit hoofdstuk dat het coherente 
levensverhaal het affirmatieve antwoord is van Nietzsche die als verteller 
zijn 'es war' transformeert tot 'so wollte ich es'. Zo vertelt Nietzsche in 
het voorwoord van Menschliches, Allzumenschliches II over Wagner. 
Vergelijking van de vertelsituatie in Ecce Homo (en Zur Genealogie der 
Moral) waar Wagner ook een belangrijke rol speelt, leert dat Nietzsche in 
beide teksten tenigkijkt als een verteller die continuïteit in zijn ontwikkeling 
ervaart, of althans wil dat dit zo gezien wordt. Nietzsche herleest zijn 
teksten en interpreteert ze met terugwerkende kracht als uitdnikking van 
een fysiek proces dat hem vanaf het begin geleid heeft. Om te voorkomen 
dat men hem verkeerd begrijpt, dat de massa met zijn werk aan de haal 
gaat, wil Nietzsche door middel van voorwoorden laten zien dat hij 
handelt, en gehandeld heeft, naar zijn eigen ideaal.' In een terugblik 
herschrijft hij zijn verleden (zijn teksten) als de geschiedenis van zijn 
fysieke wil. 
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De terugblik 

In augustus 1886 poogt Nietzsche zijn uitgever te overtuigen van de noodzaak 
van voorwoorden. Hij schrijft hem dat zijn vroege teksten een voorwoord 
' ermangeln' en verklaart: 

es hatte gute Grimde, dass ich da mals als diese Werke entstanden, mir ein Stillschweigen 

auferlegte - Ich stand noch zu nahe, noch zu sehr "drin" und wusste kaum, was mit mir 

geschehn war. Jetzt, wo ich selber am besten und genauesten sagen kann, was das Eigene 

und Unvergleicliliche an diesen Werken ist (...) würde ich mich zu solchen zurück-

blickenden und nachtriiglichen Vorreden gerne entschliessen (Samtlicbe Briefe Band 7: brief 

730). 

Reeds twee jaar voor Ecce Homo dus zegt Nietzsche de noodzaak te voe
len om expliciet op te treden als verteller van zijn eigen ontwikkeling. Hij 
stelt achteraf de nodige distantie te bezitten om het wezen van zijn werk te 
duiden. Nietzsche toont zich zo bewust van het feit dat zijn voorwoorden 
in feite 'na-woorden' zijn. Maar of hij, zoals IJsseling stelt, zou onderschrijven 
dat een auteur geen aanspraak kan maken op enige bijzondere autoriteit is 
de vraag (1997:10). Nietzsche stelt 'drin' te zijn geweest, het ontstaan van de 
teksten te hebben 'beleefd' en ziet zijn werk als persoonlijk 'Schick.sa^., Dat 
volgens hem ook het lot van de moderne mens is. Wat Nietzsche in zijn 
voorwoorden vertelt, is ook het verhaal van de komende of wordende 
mens. 

Meine Schriften stellen eine fortlaufende Entwicklung dar. welche nicht nur mein persön-

liches Erlebniss und Schicksal sein wird: - ich bin nur der Erste, eine heraufkommende 

Generation wird das, was ich erlebt hal>e, von sich aus verstehn und eine feine Zunge für 

meine Bücher haben. Die Vorreden könnten das Nothwendige im Gange einer solchen 

Entwicklung deutlich machen: woraus sich nebenbei der Nutzen ergeben würde. dass. 

wer einmal auf eine meiner Schriften angebissen hat. es mit allen aufnehmen muss (ib.). 

Dat wat hij meegemaakt heeft is volgens Nietzsche een noodzakelijke ont
wikkeling die een volgende generatie 'von sich aus' zal begrijpen omdat 
haar hetzelfde te wachten staat. Met dit argument probeert hij zijn uitgever 
te overtuigen van de noodzaak van voorwoorden. De voorwoorden moeten 
de noodzakelijke ontwikkeling die de teksten volgens Nietzsche tonen, 
verduidelijken en zo inspelen op de smaak, dat wil zeggen leefstijl, van een 
volgende generatie. 

191 



Nietzsche als verteller Hoofdstuk 8 

Uitgever Fritsch reageert positief en november 1886 heeft Nietzsche zijn 
eerdere teksten naar tevredenheid van voorwoorden voorzien. 'Diese 5 
Vorreden sind vielleicht meine beste Frosa', zo meent hij {Samtliche Brie/e 
Band 7: brief 775).'' Het feit dat zijn persoonlijke ontwikkeling op deze 
manier wordt weergegeven, acht hij van het grootste belang voor het 
begrip van zijn teksten. 

Das Stück Psychologie, welches in dieser Vorrede (op Menschliches, Allzumenschliches 

ew) enthalten ist, dürfte an sich schot) interessant genug sein, urn das Buch flügge zu 

machen; es ist ein wesentlicher Beitrag zum Verstandniss meiner Bücher und der ihnen 

zu Grunde liegenden schwerverstandlichen Selbstentwicklung (ib.: brief 732). 

De voorwoorden zijn bewust gestileerde teksten. Dat wordt nergens ver
bloemd. Maar dat neemt het belang van Nietzsches vertoog over 'zelfont
wikkeling' en 'noodzakelijke opeenvolging' niet weg. Integendeel. Het laat 
zien hoe Nietzsche omgaat met het bewustzijn dat men zichzelf zijn verhaal 
vertelt. De presentatie in de correspondentie is identiek aan het vertoog in 
de voorwoorden en Ecce Homo. Dit relativeert zowel de onbetrouwbaar
heid van Nietzsche als verteller, het beeld van Nietzsche als auteur die niet 
begrepen wil worden, als het beeld van zijn werk als fragmenten die in 
willekeurige volgorde gelezen kunnen worden. Hoewel er in principe tal
loze variaties mogelijk zijn, het ene ware verhaal bestaat immers niet, hecht 
Nietzsche er blijkbaar aan zich op een bepaalde wijze te stileren. Om op 
een bepaalde manier herkend te worden. Hij claimt dat zijn teksten zijn 
persoonlijke ontwikkeling representeren, dat begrip van deze ontwikkeling 
noodzakelijk is om zijn werk te begrijpen en dat zijn teksten chronologisch 
gelezen deze ontwikkeling tonen.7 De teksten getuigen volgens Nietzsche 
van een beleefde werkelijkheid. Hij claimt zijn werk als 'Seelengeschichte' 
en getuigt zo van de verinnerlijking van de eigen stilering. Als voorwoord
schrijver incorporeert Nietzsche, retrospectief, de gecreëerde werkelijkheid. 
Niet alleen in het ironische Ecce Homo, dat volgens sommige critici al de 
naderende waanzin aankondigt, maar al in 1886 ziet Nietzsche zich, zo leert 
onder andere de 'Geschichte der Loslösung' in de voorwoorden op 
Menschliches, Allzumenschliches, als gezond ofwel groot genoeg om zich 
de vrije geest te verbeelden. Het verhaal wordt in eerste instantie (in het 
voorwoord op deel I) verteld in de derde persoon. Maar zowel inhoud als 
vorm herinneren aan een bekende spreker. 

192 



Hoofdstuk 8 Het voorwoord: de terugblik ah bevestiging van bet alsof 

Het alsof als (vertel)strategie 

In het voorwoord van Menschliches, Allzumenscbliches. Ein Buch fürfreie 
Geister reflecteert Nietzsche over de receptie van zijn werk. Dat hij hier 
meer wenselijkheid dan werkelijkheid verwoordt is vanaf het begin duide
lijk. De reactie die Nietzsche aan een lezer toeschrijft, 'die Aufforderung zur 
Umkehmng', is identiek aan de eigen inzet. De verklaring voor deze han
delwijze geeft Nietzsche waar hij vertelt dat waar hij niet vond wat hij nodig 
had, 'es mir künstlich erzwingen, zurecht falschen, zurecht dichten musste' 
(Vorrede 1). De lezer die zich tot omkering uitgedaagd voelt, de ideale 
lezer, is het product van de verbeelding van Nietzsche. Het meest noodza
kelijk is het geloof aan geestverwanten, zegt Nietzsche en zo verklaart hij 
zijn constructie, het zich toedichten, van de ideale lezer. 

Was ich aber immer wieder am nöthigsten brauchte, zu meiner Kur unci Selbst-

Wiederherstellung, das war der Glaube. nicht dergestalt einzeln zu sein, einzeln zu sehn 

(...) (Vorrede 1). 

Om in zichzelf te blijven geloven (om handelend subject te zijn) heeft 
Nietzsche geestverwanten nodig die zijn perspectief delen, die, zoals de 
gefingeerde lezer in Zur Genealogie der Moral, waarnemen wat hij 
waarneemt. Het geloof aan geestverwanten is noodzakelijk om zichzelf te 
herstellen, dat wil zeggen zich als noodzakelijk te ervaren. Met dit doel 
veroorlooft Nietzsche zich de nodige 'kunsten'. Hij 'doet alsof totdat deze 
opstelling, via het eigen handelen, wordt waargemaakt. Men kan mij menig 
staaltje van valsemunterij aanwrijven, zegt Nietzsche, om vervolgens, alsof 
hij degene die dit verwijt inderdaad tegen hem inbrengt antwoordt, te 
benadmkken dat hij handelt uit nood: 

gesetzt aber, dies Alles ware war und mit gutem Grunde mir vorgerückt, was wisst ihr 

davon, was könntet ihr davon wissen, wie viel List der Selbst-Erhaltung, wie viel Vernunft 

und höhere Obhut in solchem Selbst-Betruge enthalten 1st, - und wie viel Falschheit mir 

noch noth thut. damit ich mir immer wieder den Luxus meiner Wahrhaftigkeit gestalten 

darf? ... Genug, ich lebe noch; und das Leben ist nun einmal nicht von der Moral ausge-

dacht: es will Tauschung, es lebt von der Tiiuschung... (MM I Vorrede 1). 

In zijn voorwoorden bevestigt Nietzsche dat de schone schijn noodzakelijk 
is om 'waarachtig' te worden. Het leven behoeft de list van het zelfbehoud 
en volgens Nietzsche getuigt deze vorm van zelfbedrog van een soort 
'höher' toezicht. Hij vertelt dat hij met het oog op zelfbehoud handelt 'alsof 
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hij geestverwanten bezit. Zijn fictie van de vrije geest dient de positie die 
hij in het hier en nu, als schrijver, inneemt. De verbeelding van ideaaltypen 
is uitdrukking van Nietzsches overlevingsstrategie, van zijn strategie om het 
eigen handelen zin te geven. Ingegeven door het lichaam, door een inner
lijke stem, die men zoals in Ecce Homo gesteld werd kwijtraakt als men te 
veel naar anderen luistert, handelt Nietzsche naar de gevoelde werkelijk
heid. Het 'genug' maakt een einde aan zijn bekentenis maar de stelling die 
erop volgt herhaalt nog eens dat het leven afhankelijk is van illusies. 

Nietzsche heeft Menschliches, Allzumenschliches opgedragen aan de 
vrije geesten, hij doet dus alsof ze bestaan. Maar in het 'voorwoord vertelt 
hij dat hij ze heeft 'erfunden' uit zelfbehoud (ib.:2). Zij zijn ingebeelde ver
wanten die nodig zijn 'um guter Dinge zu bleiben inmitten schlimme Dinge 
(Krankheit, Vereinsamung, Fremde, Acedia, Unthatigkeit)' (ib.). Zoals hij 
over Schopenhauer vertelt dat deze uit zelfbevestiging - die in zijn geval 
zelfontkenning is - zijn vijanden schept (zie hoofdstuk zes), vertelt 
Nietzsche over zijn eigen constnictie van de vrije geest. De fictie van de 
ideale lotgenoot is zijn medicijn, dat wil zeggen het middel om de 
werkelijkheid vorm te geven. Het 'doen alsof' biedt hem de kans het eigen 
(verlossende) visioen, via een ander, te articuleren. Nietzsche grijpt hier 
deze kans (opnieuw) door 'leibhaft und handgreiflich' over de vrije geest 
te vertellen. 

Ich sehe sie bereits kommen, langsam, langsam, und vielleicht thue ich etwas, um ihr 

Kommen zu beschleunigen, wenn ich zum Voraus beschreibe, unter welchen Schicksalen 

ich sie entstehn, auf welchen Wegen ich sie kommen sehe? - -

Het is evident dat, zoals ook IJsseling constateert, in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches de 'Falschmünzerei' gaande is die wordt 
beschreven (1997:147). Het is duidelijk dat Nietzsche het zelfbedrog, het 
streven naar realisatie van het ideaal, voortzet. De beschrijving van de 
manier waarop hij de vrije geesten ziet komen, moet hun komst bespoedi
gen. Het 'doen alsof moet door het vertellen in het voorwoord bevestigd 
worden. De terugblik moet dus de geleefde schijn bevestigen. 

Het verhaal over de vrije geest begint met een bescheiden suggestie. 

- Man darf vermuthen dass ein Geist, in dem der Typus "freier Geist" einmal bis zur 

Volkommenheit reif und süss werden soil, sein entscheidendes Ereigniss in einer grossen 

Loslösung gehabt hat, und dass er vorher um so mehr ein gebundener Geist war (...) (ib.: 3). 
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Het 'vermuthen' lijkt erop te wijzen dat Nietzsche speculeert. De indruk 
wordt gewekt dat het beeld van de vrije geest vrij willekeurig is gekozen. 
Maar het tegendeel is het geval. Het vermoeden dat iemand die zich 
ontwikkelt tot vrije geest een grote bevrijding of heeft beleefd, is gebaseerd 
op al die andere verhalen waarin het losmaken en de hierop volgende 
verlossing de beslissende gebeurtenis is. Om deze ficties waar te maken 
vertelt Nietzsche ook hier alsof hij dat wat eigenlijk enkel een vermoeden 
is, in al zijn volledigheid heeft meegemaakt. De keus voor het handelen 
alsof wordt gespiegeld door deze manier van vertellen. Het vertellen alsof 
is de vorm die rijmt met de overlevingsstrategie. Zowel wat Nietzsche 
vertelt, als hoe hij vertelt, bevestigen het eerder gezegde. 

Die grosse Loslösung kommt für solchermaassen Gebundene plötzlich, wie ein Erdstoss: 

die junge Seele wird mit einem Male erschüttert, losgerissen, herausgerissen, - sie selbst 

verstekt nicht, was sich begiebt (MM I Vorrede 3). 

Nietzsche schetst de innerlijke ervaring van het verlost worden en stelt zich 
dus op alsof hij zelf heeft meegemaakt wat hij vertelt. Hij weet waar de 
gebonden geest zich nog niet begrijpt. Het personage weet nog niet wat 
hem overkomt, maar Nietzsche vertelt op pathetische wijze (via een voor 
hem typische opsomming) over de aardbeving die het personage 'plotseling' 
losmaakt. Via dezelfde formule die hij in de verhalen over uitzonderlijke 
denkers in de aforistische teksten, in de verhalen in Zur Genealogie der 
Moral en in Ecce Homo gebruikt, het 'mit Einem Male', kondigt hij de plot
selinge verandering aan. Het patroon van het Nietzscheaanse crisisverhaal 
wordt hier herhaald. Ook het verhaal over de vrije geest is gestructureerd 
als onvrijwillig of fysiek drama. De vrije geest wordt, net als elke grote denker, 
plotseling overvallen. Net als de waanzin, de epileptische aanval, het plot
selinge visioen en de bliksemflits in andere verhalen, leidt deze overval, of 
inval, tot het noodgedwongen zoeken naar een eigen weg. Tot het verlangen 
zich te verlossen in een eigen verhaal. 

Ein Antrieb und Andrang waltet und wird über sie Herr wie ein Befehl; ein Wille und 

Wunsch erwacht, fortzugehn, irgend wohin, um jeden Preis; eine heftige gefahrliche 

Neugierde nach einer unentdeckten Welt flammt und flackert in all ihren Sinnen. "Lieber 

sterben als hier leben"- so klinkt die gebieterische Stimine und Verführung: und dies 

"hier", dies "zu Hause" ist Alles, was sie bis dahin geliebt hatte! (ib.). 

Het 'mit einem Male' leidt ook in het geval van de vrije geest naar de waar
neming van een innerlijke stem, naar de bemiddeling die zelf-realisering 
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mogelijk maakt. Het leidt naar de waarneming van een fysiek gebod dat 
beveelt het bekende achter zich te laten. Het 'irgen wohin, um jeden Preis' 
klinkt als de directe verwoording van dit heftige verlangen maar enkel het 
'Lieber sterben...' wordt expliciet weergegeven als afkomstig van de gebie
dende stem. Nietzsche rapporteert over de niet-waarneembare drang alsof 
hij over een persoonlijke ervaring vertelt. Ook de reactie op de gebieden
de stem - 'und dies "hier", dies "zu Hause" ist Alles, was sie bis dahin 
geliebt hatte!' - is een pathetische reactie die net zo goed van de vrij
gemaakte geest afkomstig zou kunnen zijn. Maar de aanhalingstekens 
ontbreken en de emotieve tekst moet dus aan Nietzsche toegeschreven 
worden. Door het gebruik van de erlebte Rede, het middel bij uitstek om 
dat wat het personage nog niet bewust is mee te delen, ontstaat de (voor 
Nietzsche typische) vermenging van vertellen en beleven. 

Net als in de elders besproken verhalen bewerkstelligt Nietzsches 
manier van vertellen (de emotieve opsommingen die de indruk wekken 
van gesproken tekst en het inbedden van bewustzijnsvoorgangen in de ver
tellerstekst), de vermenging van vertellen en beleven. Het 'aufrührerisch, 
willkürliches, vulkanisch stossendes Verlangen' dat hij aan het personage 
toeschrijft, karakteriseert ook Nietzsche zelf. Wie zich het repertoire van 
opsommingen in de eerder besproken verhalen herinnert, ziet dat hij in zijn 
voorwoord niet alleen het thema van het losmaken en de verlossing her
haalt, maar ook de typische manier van vertellen hierover. Het verbaast dan 
ook waarschijnlijk niemand meer dat hij na een beschrijving van het 'inneres 
frohlockendes Schaudern' van de zich bevrijdende geest, waardoor hij zich
zelf opnieuw laat kennen als iemand die weet heeft (of tenminste doet 
alsof dat zo is) van een dergelijke ervaring, stelt dat het lijden noodzakelijk 
is. 

dergleichen Schlimmes und Schmerzliches gehort zur Geschichte der grossen Loslösung. 

Sie ist eine Krankheit zugleich, die den Menschen zerstören kann, dieser erste Ausbrucli 

von Kraft und Willen zur Selbstbestimmung, Selbst-Werthsetzung, dieser Wille zum freien 

Willen: und wieviel Krankheit drückt sich an den wilden Versuchen und Seltsamkeiten 

aus, mit denen der Befreite, Losgelöste sich nunmehr seine Herrschaft über die Dinge zu 

beweisen sucht! (ib.:3). 

De vrije geest maakt dezelfde geschiedenis, dezelfde 'ziekte', door als de 
unieke personages over wie Nietzsche elders vertelt. 'Ziekte' is ook hier de 
conditie die voorafgaat, of misschien beter gepaard gaat, aan de bevrijding 
van het zelf. Het is de eerste stap op weg naar zelf-bepaling. Wie zich her
innert dat het verhaal over de vrije geest Nietzsches ideale lezer dichterbij 
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moet brengen, realiseert zich dat niet alleen de geschiedenis van de vrije 
geest, maar ook het verhaal dat deze geschiedenis beschrijft, dus 
Nietzsches tekst, de ziekte is die 'beleefd' moet worden. Ofwel de weg die 
afgelegd moet worden. Om een vrije geest ofwel een ideale lezer te wor
den, om het alsof van de auteur waar te maken, is het noodzakelijk zich 
los te maken van conventies en een persoonlijk perspectief te verwoorden. 
Het ideaal van Nietzsche, dat identiek is aan dat van de ideale lezer, moet 
door middel van het 'opnieuw vertellen', door de herhaling van de herha
ling, gerealiseerd worden. 

Nietzsche vertelt de geschiedenis van de vrije geest in de derde per
soon, wat distantie tussen vertellen en beleven veronderstelt. Maar de 
benaming van de pogingen waarmee de bevrijde geest de dingen de baas 
poogt te worden, verwijst naar zijn realiteit. De vrije geest praktiseert - zoals 
Nietzsche in zijn teksten en zijn ideale lezer na het lezen ervan - de omke
ring. Hij wordt uiteindelijk door dezelfde vragen gedreven als Nietzsche. 
Ook hier bewerkstelligt de uitzonderlijke positie die alle vaste waarden ter 
discussie stelt, een crisiservaring. 

Im Hintergrunde seines Treibens und Schweifens - denn er 1st unruhig und ziellos unter-

wegs wie in einer Wüste - steht das Fragezeichen einer immer gefahrlicheren Neugierde. 

"Kann man nicht alle Werthe umdrehn? und ist Gut vielleicht Böse? und Gott nur eine 

Erfindung und Feinheit des Teufels? 1st Alles vielleicht im letzten Grunde falsch? Und 

wenn wir Betrogene sind, sind wir nich ebendadurch auch Betrüger? mussen wir nicht 

aucfa Betrüger sein?" solche Gedanken führen und verführen ihn, immer weiter fort, 

immer weiter ab. Die Einsamkeit umringt und umringelt ihn, immer drohender, wurgen-

der, herzzuschnürender... - aber wer weiss es heute, was Einsamkeit ist?... (ib.). 

Nietzsche vertelt over het losmaken als een 'unterwegs' zijn in een 
woestijn. De gedachten en vragen die hij expliciet (tussen aanhalingste
kens) aan de vrije geest toeschrijft, is de ontleding van de christelijke en 
idealistische realiteit zoals die in Zur Genealogie der Moral plaatsvindt. De 
vrije geest vraagt zoals Nietzsche vraagt, naar de omkering van waarden. 
Dit vragen leidt naar de eenzaamheid die Nietzsche ook in andere crisis-
verhalen als 'Wüste' beschrijft. De wurgende eenzaamheid is de tweede 
woestijn op de woestijn van 'der Wanderer' (zie hoofdstuk vijf)- Hoewel in 
de derde persoon verteld wordt over de ervaring van deze eenzaamheid, 
dus hoewel de zich bevrijdende geest focaliseert, vraagt niet hij maar 
Nietzsche wie deze existentiële ervaring met hem deelt. Het lijkt alsof 
Nietzsche de opsomming (het vertellen alsof) niet volhoudt omdat hij 
wordt overvallen door twijfel aan het bestaan van lotgenoten die begrijpen 
wat 'eenzaamheid' is. 
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Het 'heute' en het ontbreken van aanhalingstekens bevestigen dat de 
vraag 'Aber wer weiss es heute, was Einsamkeit ist' van Nietzsche afkomstig 
is. Zijn beschrijving van de eenzame geest is blijkbaar een soort zelf
beschrijving. Nietzsche heeft beleefd wat hij vertelt. Althans zo doet hij het 
voorkomen. 

Von dieser krankhaften Vereinsamung, von der Wüste solcher Versuchs-Jahre ist der Weg 

noch weit bis zu jener ungeheuren überströmenden Sicherheit und Gesundheit... (Vorrede 4) 

Aldus vervolgt Nietzsche het verhaal alsof hij de geschiedenis van het begin 
(de ziekte) tot het einde (de grote gezondheid) overziet. De woestijn van 
de vrije geest is net als in Nietzsches persoonlijke verhaal geen eindpunt. 
Want hij weet te melden dat deze ervaring, het eenzame lijden, de noodza
kelijke stap is naar gezondheid. Deze gezondheid beschrijft hij vervolgens 
als de plastische kracht die hij in Vom Nutzen roemde als de fysieke kracht 
die in staat stelt te helen. 

jenem Überschuss an plastischen, ausheilenden, nachbildenden und wiederherstellenden 

Kratten, welcher eben das Zeichen der grossen Gesundheit ist, jener Überschuss, der dem 

freien Geiste das gefahrliche Vorrecht giebt, auf den Versuch hin leben und sich dem 

Abenteuer anbieten zu dürfen: das Meisterschafts-Vorrecht des freien Geistes! (ib.). 

De kunst van het eigen lichaam vormt de redding van de vrije geest. Net 
als in Nietzsches andere crisisverhalen voert het lijden naar de kracht die 
in Die Geburt der Tragödie de apollinische kunstdrift wordt genoemd. De 
'plastische', 'helende', 'beeldende' kracht, volgens Nietzsche het teken van 
grote gezondheid, stelt de vrije geest in staat 'experimenteel' te leven. Het 
experiment ofwel de persoonlijke hypothese is de stijl die Nietzsche ook 
elders als alternatief voor de groene blik van het ressentiment opvoert en 
praktiseert. Zijn vrije geest deelt deze positie met hem. 

Zoals Nietzsche zich de vrije geest verhaalt 'um guter Dinge', te blijven, 
dus via het zich vertellen beter wil worden, is ook zijn personage op weg 
naar gezondheid. Nietzsche stelt, via het verhaal over de vrije geest, via de 
opstelling alsof de eenzame crisis lijfelijk wordt ervaren, zowel zichzelf als 
zijn lezer 'gezondheid' in het vooruitzicht. De lezer die het verhaal beleeft 
als een persoonlijke ontwikkeling, vormt zich naar het (zelf)beeld van de 
verteller Nietzsche. 
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Het herlezen als bevestiging van de eigen fictie 

Het voorwoord op het eerste deel van Menschliches, Allzumenscbliches is 
een crisisverhaal waarin Nietzsche, net als in de teksten waarop hij terug-
kijkt, vertelt over ziekte en genezing. De ontwikkeling die de vrije geest 
doormaakt is de beweging van ziekte naar gezondheid die de uitzonder
lijke denker Nietzsche karakteriseert. Het verhaal over de vrije geest is in 
feite een ik-verhaal. In de vorm wordt dit duidelijk waar Nietzsche zich het 
privilege toestaat dat aan de ik-verteller is voorbehouden: de mogelijkheid 
te verspringen op de tijdsas die het belevend ik (toen) met het vertellend 
ik (nu) verbindt (Cohn 1978:145). In het verhaal over de vrije geest kijkt 
Nietzsche zowel tenig- als vooruit, dus vertelt hij vanuit een externe positie. 
Maar tegelijkertijd vertelt hij over de innerlijke beweging van de vrije geest 
alsof die aan den lijve ervaren wordt. Op deze wijze valt Nietzsche samen 
met degene over wie hij vertelt. Het is duidelijk dat zijn perspectief het 
beleefde verleden modelleert. Dit blijkt ook waar Nietzsche vertelt dat de 
vrije geest zich ondanks de ziekte gezond weet voor te doen. 

Dazwischen mogen lange Jahre der Genesung liegen, Jahre voll fielfarbiger schmerzlich-

zauberhafter Wandlungen, beherrscht und am Ziigel geführt dutch einen zahen Willen zur 

Gesundheit, der sich oft schon als Gesundheit zu kleiden und verkleiden wagt. Es giebt 

einen minieren Zustand darin, dessen ein Mensch solchen Schicksals spiiter nicht ohne 

Ruiming eingedenk ist (ib.). 

Hoewel Nietzsche, getuige het hypothetische 'mogen', speculeert, heeft het 
vertelde het karakter van een persoonlijk uitgesproken tekst. De waarneming 
van de genezingsfase als 'fielfarbiger schmerzlich-zauberhafte' metamorfose 
en van de wil tot gezondheid als 'zahe', verwijst naar Nietzsche, die boven
dien weet te vertellen dat deze wil zich vaak opstelt alsof hij al gezond is. 
Hij heeft weet van de attitude van de mens met het lot waarover hij vertelt; 
van de ontroering die gepaard gaat met deze opstelling. Het is de ontroe
ring van de 'mittleren' toestand, de ontroering van de genezende zieke die 
zich niet meer verzet tegen de schijn (Morgetiröthe 114, zie ook hoofdstuk 
vijf) De wil tot gezondheid die hij beschrijft, het lot waarover hij vertelt, is 
de eigen wil, het eigen lot, en herinnert aan de vertelpositie in Ecce Homo 
waar Nietzsche immers ook gewag maakt van de moed zich gezond voor 
te doen. Ook in het voorwoord vertelt Nietzsche over jaren van genezing 
die worden beheerst door een wil die zich durft te kleden en te verkleden, 
met andere woorden, die durft te handelen alsof. Deze attitude herkennen 
we als de houding van de ik-verteller in Ecce Homo die expliciet stelt dat 
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het een kwestie van goede smaak is zich ondanks ziekte gezond op te stel
len. De fictie van het gezonde ik dient, net als de fictie van de ideale lezer, 
de genezing. Het is de stijl waarvoor het ijdele lichaam kiest. De verwant
schap tussen Nietzsche als voorwoordschrijver en Nietzsche als ik-verteller, 
en tussen Nietzsche en de vrije geest, wordt compleet waar Nietzsche 
vertelt dat de zich bevrijdende geest het begrip 'vrije geest' in de midden
fase als weldaad ervaart, 'es warmt beinahe' (MM I Vorrede 4). Hier heeft 
het personage dezelfde beleving als de bedenker van zijn naam waardoor 
ook het eigen handelen, het bedenken van het concept vrije geest, als 
uitdnikking van wil tot gezondheid wordt getypeerd. En Nietzsche zelf als 
vrije geest. Nietzsche stelt de eigen onderneming voor als uitdrukking van 
de middenfase. Waar hij de volgende stap in de genezing schetst en vertelt 
dat het personage de kleur waarneemt die ook de zwaar lijdende denker 
in Morgenrötbe verwarmt, wordt de volgende fase beschreven. 

Ein Schritt weiter in der Genesung: und der freie Geist nahert sich wieder dem Leben, 

langsam freilich, fast widerspannstig, fast misstrauisch. Es wird wieder warmer urn ihn, 

gelber gleichsam; Gefühl und Mitgefühl bekommen Tiefe, Thauwinde aller Art gehen über 

ihn weg. Fast ist ihm zu Muthe, als ob ihm jetzt erst die Augen für das Nahe aufgiengen. 

Er ist verwundert und sitzt stille: wo war er doch? (Vorrede 5). 

Na eenzame dwalingen nadert de vrije geest het leven weer. Zoals de gene
zende in Morgenrötbe het gedempte licht waarneemt wanneer hij de magi
sche kracht van de gezondheid waarneemt (M 114), betekent genezing hier 
de terugkeer tot het lichaam en de haar warmende 'als ob'-ervaring. Het 
leven dat warmt en de gevoelens weer in het spel brengt, schept het kli
maat waarin 'dankbaarheid' heerst, zegt Nietzsche. Deze conditie leert de 
taal van de dauwwind die, zoals in Diefröhliche Wissenschaft (Vorrede 1), 
een dankbare temgblik mogelijk maakt. De weer mens wordende vrije 
geest ervaart de nabijheid van zijn lichaam, hij keert terug naar de warmte 
van zijn huid, en de milde verwondering die hem overvalt, uitgedrukt via 
het 'wo war er doch? (...)' (MM I Vorrede 5), herkennen we als de ver
wondering van Nietzsche in Ecce Homo die zich na de Bayreuther ervaring 
terugvindt en vraagt 'wo war ich doch' {Ecce Homo 'Menschliches, 
Allzumenschliches' 4). De vraag die in Ecce Homo de zelfbezinning ken
merkt en de herontdekking van het zelf verwoordt, de vraag die door de 
vorm van de erlebte Rede heden en verleden verbindt, is ook hier de vraag 
die het gezonde einde van de geschiedenis van de vrije geest aankondigt: 
'er war ausser sich: Es ist kein Zweifel. Jetzt erst sieht er sich selbst - ...' 
(MM 1 Vorrede 5). Net als in Ecce Homo, en de eerder besproken verhalen 
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over lijdende denkers, leidt de door het lichaam afgedwongen zelfbezin-
ning tot genezing, dat wil zeggen tot de herontdekking van de eigen plasti
sche kracht. Althans zo stelt Nietzsche het keer op keer voor.8 

De verwantschap in thema, metaforiek en vertelstijl situeert ook 
Nietzsches werk in de ontwikkelingsgang die de vrije geest doormaakt. Hij 
stelt zijn teksten voor als uitdrukking van de wil tot gezondheid die zich, 
als vorm van zelfmedicatie, kleedt en verkleedt. De ziekte van de vrije 
geest, het verhaal dat Nietzsche hierover vertelt, is de kuur tegen het 
pessimisme. Nietzsches teksten zijn het alsof-medicijn en als voorwoord
schrijver claimt hij dat het van wijsheid getuigt zich deze vorm van gezondheid 
toe te dienen (MM Vorrede 5). Deze manier van reflecteren maakt duidelijk 
dat Nietzsche niet alleen het verhaal over de vrije geest maar zijn oeuvre 
op zich beschouwt, of zo voor wil stellen, als uitdrukking van zijn 'alsof-
strategie'. De teksten zijn de buitenkant waarmee Nietzsche zijn historische 
plaats inneemt.9 

Niet alleen de voorwoorden maar ook de eerdere teksten zijn dat wat 
Nietzsche zich 'voorschrijft'. De terugblik, die het schrijven volgens 
Nietzsche altijd is, is de weg naar de verlossing, dat wil zeggen de weg naar 
een verhaal waarin de ervaring een noodzakelijke plaats krijgt. Het voor
woord, de terugblik op de terugblik, bevestigt deze ontstaansgeschiedenis. 

Nietzsche schetst de ontwikkeling tot vrije geest als de ontdekking van 
de persoonlijke imperatief.1" Hij weet over dit innerlijke proces, over dat 
wat de vrije geest zichzelf zegt, te rapporteren omdat zijn persoonlijke 
geschiedenis het fundament is voor het verhaal. 

Wie es mir ergieng, sagt er sich, muss es Jedem ergehn, in clem eine Aufgabe leibhaft wer

den und "zur Welt kommen" will. Die heimliche Gewalt und Nothwendigkeit dieser 

Aufgabe wird unter und in seinen einzelnen Schicksalen walten gleich einer unbewusten 

Schwangerschaft, - lange, bevor er diese Aufgabe selbst in's Auge gefasst hat und ihren 

Namen weiss. Unsre Uestimmung verfügt über uns, auch wenn wir sie noch nicht ken

nen; es ist die Zukunft, die unserm Heute die Regel giebt (...) (MM I Vorrede 7). 

De vrije geest zegt zichzelf hier wat Nietzsche in het voorwoord op Zur 
Genealogie der Moral zegt (Vorrede 6). Zoals het hem vergaat moet het een 
ieder vergaan die zwanger wil worden van een eigen opdracht. In feite her
haalt het verhaal over de vrije geest Nietzsches visie op de eigen ontwik
keling en op de ontwikkeling van de mensheid. Op de geschiedenis als de 
uitkomst van het menselijke lijden. De ontwikkeling die de vrije geest door
maakt is de noodzakelijke crisis- en verlossingservaring die elke denker 
doormaakt. Het is de confrontatie met de fysieke stuurkracht, de 'Gewalt' 
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en 'Nothwendigkeit', die pas achteraf, wanneer de eigen opdracht 
'belichaamd' is, zichtbaar wordt. 

Net als in Ecce Homo veronderstelt Nietzsche een innerlijke drijfveer die 
- achteraf - zijn bestemming vindt in de nabijheid van het lichaam. Wat hij 
in Ecce Homo een innerlijk groeiende idee noemt, vergelijkt hij hier met 
een zwangerschap. Net als in de vroegere teksten voert hij het lichaam op 
als sturend principe. Het lichaam, zo stelt Nietzsche net als in Die Gehart 
der Tragédie, is op de toekomst gericht en impliceert een noodzakelijke 
ontwikkeling in ruimte en tijd. Het lichaam is de beleving van het 'alsof die 
groei mogelijk maakt en bevestiging behoeft. 

In het voorwoord op Menschliches, Allzumenscbliches II wordt de 
geschiedenis van de vrije geest herhaald. Opnieuw wordt verteld over een 
'Loslösung'. Maar deze keer presenteert Nietzsche de ontwikkeling tot vrije 
geest expliciet als ik-verhaal. Zo bevestigt hij de indruk dat het vertellen 
over de ander zijn weg, het onderweg zijn, naar zichzelf is. 

Herlezing van het eigen werk als beleving 

In het voorwoord op deel II van Menschliches, Allziimenschliches stelt 
Nietzsche dat hij al ten tijde van 'Schopenhauer als Erzieher' aan niets meer 
geloofde. Ter bewijs hiervan zegt hij reeds in 'Wagner in Bayreuth' zijn latere 
breuk met Wagner af te lezen. Nietzsche herleest de tekst als 'eine 
Huldigung und Dankbarkeit gegen ein Stuck Vergangenheit von mir, gegen 
die schönste, auch gefahrlichste Meeresstile meiner Fahrt... und thatsachlich 
eine Loslösung, ein Abschiednehmen' (ib.). Met terugwerkende kracht 
maakt hij de tekst tot voorteken van wat hij tegenwoordig beleeft. De 
betiteling van de Wagner-tekst als afscheid en 'Loslösung' wijst vooaüt naar 
het verhaal dat hij nu wil vertellen. 

Es war in der That, damals die höchste Zeit Abschied zu nehmen: alsbald schon bekam 

ich den Beweis dafür. Richard Wagner, scheinbar der Siegreichste, in Wahrheit ein morsen 

gewordener, verzweifelnder Romantiker, sank plötzlich hülflos und zerbrochen, vor dem 

christlichen Kreuze nieder... (MM II Vorrede 3). 

Alsof hij de tekst altijd al als een losmaken heeft gezien, bevestigt Nietzsche 
(zichzelf) dat het 'in der That' de hoogste tijd was afscheid te nemen. Het 
beeld van de plotseling knielende Wagner herinnert aan het Wagner-ver-
haal in Zur Genealogie der Moral waar hij Parsifal interpreteert als bewijs 
voor Wagners val voor het kruis. Op dezelfde manier als ook later in Ecce 
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Homo vertelt Nietzsche dat de bewustwording van Wagners omkering tot 
een crisis leidde. 'Als ich allein weiter gieng zitterte ich; nicht lange darauf, 
und ich war krank, mehr als krank, namlich müde...' (MM II Vorrede 3). Na 
de breuk met dat wat ooit de ideale ander leek, volgt de eenzaamheid, de 
crisis waarin alle vroegere zekerheden ter discussie staan. Het moe zijn is 
de ziekte, de conditie van het 'niet meer weten' en 'niet meer willen' die 
Nietzsche herhaaldelijk zegt te bestrijden (zie hoofdstuk vijf). Net als in 
EcceHomo, in de eerder besproken verhalen over uitzonderlijke personages 
en het verhaal over de zieke in Morgenröthe, stelt Nietzsche het verlies van 
de persoonlijke opdracht, van het eigen bestaansrecht, als het eigenlijk 
ziekmakende voor. 

Meine Aufgabe - wohin war sie. Wie? Schien es jetzt nicht, als ob sich meine Aufgabe vor 

mir zurückziehe. als ob ich nun für lange kein Recht mehr auf sie habe? Was thun, um 

diese grösste Entbehrung auszuhalten? (ib.) 

Nietzsche stelt ook het verlies van de eigen opdracht voor als een 'alsof -
ervaring. Alsof hij ter plekke meemaakt wat hij vertelt, vraagt hij of het niet 
lijkt of hij geen recht meer heeft op de eigen opdracht. Deze ervaring, de 
illusie van een groot persoonlijk verlies, beschouwt hij als ontbering waar
voor een remedie moet worden bedacht. Maar tegelijkertijd toont hij zich 
bewust van het feit dat juist deze vertwijfeling naar de eigenlijke taak leidt. 
Nietzsche stelt namelijk dat hij achteraf inziet dat hij door het lijden te 
cultiveren zichzelf hervond: 'wie mir heute scheinen will, den Weg zu "mir" 
selbst, zu meinerAufgabe.' In een stelling veralgemeniseert hij deze ervaring. 

Jenes verborgene und herrische Etwas, für das wir lange keinen Namen haben. bis es sich 

endlich als unsre Aufgabe erweist,- dieser Tyrann in uns nimmt eine schreckliche 

Wiedervergeltung für jeden Versuch. den wir machen, ihm auszuweichen oder zu ent-

schlüpfen (...) Krankheit ist jedes Mal die Antwort, wenn wir an unsrem Rechte auf unsre 

Aufgabe zweifeln wollen, - ... (ib.). 

Nietzsche beroept zich net als in Ecce Homo en in het voorwoord op deel 
I van Menschlicbes, AUzumenscbliches (en trouwens ook net als in 
Morgenröthe, zie hoofdstuk twee), op de ervaring van een dieper zelf dat 
zijn lot niet kan ontgaan. Wat hij in Ecce Homo als de onbewuste idee 
voorstelt en in het voorwoord op deel I een zwangerschap noemt, 
omschrijft hij in het voorwoord op deel II als tiran. Wie deze eigenheid 
negeert, zo stelt Nietzsche, ontkomt niet aan de crisis die dwingt te luisteren 
naar het eigen lichaam. Wie zich zijn eigen zelf ontzegt, wie twijfelt aan zijn 
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bestaansrecht, wordt door zijn lichaam gedwongen zich te bezinnen en 
uiteindelijk alsnog de eigen opdracht tot leven te brengen. Nietzsches 
remedie voor deze crisis is het zelfbedrog dat hij in het eerste voorwoord 
als overlevingsstrategie praktiseert. 

Nogmaals: het alsof als strategie 

Om niet aan het zwijgen te lijden, zo vertelt Nietzsche, sprak ik in de stil
te over dingen die mij niets aangingen, 'aber so, als ob sie mich etwas 
angiengen'. Hij stelt dat hij zich ook tijdens de crisis opstelt alsof hij zich 
betrokken voelt. Hij maakt zo expliciet wat reeds doorklonk in het voor
woord op deel I en Ecce Homo maar ook in zijn manier van vertellen zoals 
die in hoofdstuk vijf en zes is besproken. Het vertellen over de ander of 
het andere op een manier alsof het persoonlijke ervaringen betreft, is 
de stijl die Nietzsche zegt nodig te hebben om in de eigen opdracht te 
blijven geloven. 'Damals lernte ich die Kunst, mich heiter, objektiv, 
neugierig, vor allem gesund und boshaft zu geben und bei einem Kranken 
ist dies, wie mir scheinen will, sein "guter Geschmack"?' (Menschliches, 
Allzumenschliches II Vorrede 5). Nietzsche stelt het 'als ob', het handelen 
naar de beleving van het lichaam, net als in het eerste voorwoord en in 
Ecce Homo, voor als passende remedie. Hij getuigt hier, op dezelfde 
manier, van dezelfde visie als de verteller in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches en de ik-verteller in Ecce Homo. Volgens 
Nietzsche is het zijn stijl alsof die bepaalde lezers aantrekt. 

Einem feineren Auge und Mitgefuhl wird es trotzdem nicht entgehn, was vielleicht den 

Reiz dieser Schriften ausmacht, - dass hier ein Leidender und Entbehrender redet, wie als 

ob er nicht ein Leidender und Entbehrender sei. Hier soil das Gleichgewicht, die 

Gelassenheit, die Dankbarkeit gegen das Leben aufrecht erhalten werden, hier waltet ein 

strenger, stolzer, bestandig wacher, bestandig reizbarer Wille, der sich die Aufgabe gestellt 

hat, das Leben wider den Schmerz zu vertheidigen und alle Schlüsse abzuknicken, welche 

aus Schmerz, Enttausschung, Überdruss, Vereinsamung und andrem Moorgrunde gleich 

giftigen Schwammen auf'zuwachsen pflegen (ib.: 5). 

Volgens Nietzsche neemt 'het verfijnde oog en medeleven', een omschrij
ving die herinnert aan het lezen als (be)levend verlangen (zie Intermezzo), 
waar 'wat' er in Nietzsches teksten spreekt. Hij zegt dat het feit dat er in 
zijn werk een lijdende spreekt alsof hij geen lijdende is de aantrekkings
kracht uitmaakt. De typering van zijn stijl als 'het spreken alsof' bevestigt 
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nog eens dat Nietzsche omwille van het lichaam het handelen en vertellen 
alsof verdedigt. Nietzsche wil dat niet alleen Ecce Homo, dat hij bewust sti
leerde als contrast voor de negatieve blik van het ressentiment, maar al zijn 
teksten worden gezien als beheerst door de wil het leven te verdedigen. 
De grafische weergave van 'soil' benadrukt het gewilde karakter van deze 
opstelling. Het bewustzijn van de onwaarheid, van het lijden, is voor 
Nietzsche aanleiding extra alert te zijn op de attitude waarmee men in het 
leven staat. De crisis leidt niet tot depersonalisatie of fragmentatie, in 
Nietzsches optiek trouwens net zo'n illusie als het geloof aan het subject, 
maar tot de keuze voor de schijn van het positieve leven. 

Nietzsche beweert dat zijn opstelling uiteindelijk beloond werd met 
gezondheid, 'das Alles ergab zuletzt eine grosse geistige Erstarkung, eine 
Lust und Fülle der Gesundheit'. Het alsof werd als. Aldus Nietzsche, die 
deze ervaring vervolgens veralgemeniseert. 

Das Leben selbst belohnt uns für unsern zahen Willen zum Leben, für einen solchen langen 

Krieg, wie ich ihn damals mit mir gegen den Pessimismus der Lebensmüdigkeit führte, 

schon für jeden aufmerksamen Bliek unsrer Dankbarkeit, der sich die kleinsten, zartesten, 

flüchtigsten Geschenke des Lebens nicht entgehen lasst. Wir bekommen endlich dafür 

seine grossen Geschenke, vielleicht auch sein grösstes, das es zu vergeben vermag, - wir 

bekommen unsre Aufgabe wieder zurück. 

Het lijden maar doen alsof men niet lijdt bewerkstelligt uiteindelijk de 
bevestiging van de ingenomen positie. De keus voor de positie van karakter 
(het doen alsof), wordt door het leven, dat zoals Nietzsche eerder stelde 
leeft van de illusie, beloond met haar mooiste geschenk. Wie zich ondanks 
alles dankbaar kan tonen voor de vluchtige momenten van onbekommerd
heid, wie durft te handelen alsof, met andere woorden, wie het fysieke spel 
meespeelt, wordt uiteindelijk gezond. Dat wil zeggen, verinnerlijkt de 
gekozen weg en wordt zo wat hij is. En was. Want Nietzsche zegt dat hij 
zijn opdracht 'teaigkrijgt'. Net als in Ecce Homo betekent genezing niet 
alleen het scheppen (de constructie) maar ook het terugvinden van zichzelf 
(de erkenning van de constructie als product van de eigen fysieke macht)." 
Deze teaigkeer wordt geleid door de 'taaie' wil die ook de vrije geest ken
merkte, de wil zich gezond te tonen, de wil die zich volgens Nietzsche in 
zijn teksten manifesteert als een alsof die zich - retrospectief - waar
achtigheid verschaft. 
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IJsseling stelt dat het problematisch is om te veronderstellen dat in 
Nietzsches terugblik (of in welke terugblik dan ook), sprake is van een her
nemen van iets dat er al was. 'In de constructie van de lijn wordt ogen
schijnlijk een geschiedenis herhaald, maar in zekere zin ontstaat datgene 
wat daar wordt herhaald pas in de herneming. De herhaling is er eerder 
dan wat herhaald wordt (IJsseling 1997:154).' In deze redenering schept de 
terugblik de illusie van iets dat er eerder lijkt te zijn geweest. Maar dat er 
eigenlijk niet is. Hoewel ook Nietzsche de zaak omkeert, ook hij stelt 
immers dat de waarheid achteraf 'hinzugedichtet' wordt, lijkt er in 
Nietzsches teksten toch sprake te zijn van herhaling in de letterlijke zin van 
het woord. Want zijn terugblik herhaalt al de eerder vertelde verhalen over 
lichamen die zich - noodgedwongen - verlossen. In de voorwoorden incor
poreert Nietzsche met terugwerkende kracht dit eerder gezegde als de 
eigen verlossing. In het voorwoord op Diefröhliche Wissenschaft getuigt hij 
van dankbaarheid voor de waarachtigheid die dit oplevert. 

Omzien in dankbaarheid 

Ook in het voorwoord van Diefröhliche Wissenschaft treedt Nietzsche op 
als (her)lezer van zijn eigen tekst. 

Es scheint in der Sprache des Thauwinds geschrieben: es ist Übermuth, Unruhe, 

Widerspruch, Aprilwetter darin, so dass man bestandig ebenso an die Nahe des Winters 

als an den Sieg über den Winter gemahnt wird, der kommt, kommen muss, vielleicht 

schon gekommen ist... 

Diefröhliche Wissenschaft lijkt in de taal geschreven die de genezende (zo 
werd verteld in het voorwoord op Menschliches, Allzumenschliches) leert 
van het leven. Nietzsche bespeurt, en ook dat verbaast waarschijnlijk nie
mand meer, zowel het lijden als de overwinning op dit lijden in zijn tekst. 
Waar hij in de andere verhalen de gezonde conditie als de warmte van het 
lichaam beschrijft, verbeeldt hij hier via 'lente' de gezonde sfeer. De koude 
eenzaamheid waarin men de werkelijkheid koelbloedig doordenkt en zich 
noodgedwongen losmaakt van de beschermende illusies, noemt hij hier 
'winter'. Dat de overwinning komt, komen moet en misschien al gekomen 
is, dus dat er gebeurt wat er in al de verhalen in Nietzsches teksten gebeurt, 
leest Nietzsche af aan de dankbaarheid die volgens hem voortdurend 
voelbaar is. 

206 



Hoofdstuk 8 Het voorwoord: de terugblik als bevestiging van het alsof 

Die Dankbarkeit strömt fortwahrend aus, als ob eben das Unerwarteste geschehn sei, die 

Dankbarkeit eines Genesenden, - denn die Genesung war dies Unerwarteste. "Fröhliche 

Wissenschaft": das bedeutet die Saturnalien eines Geistes, der einem furchtbaren langen 

Drucke geduldig widerstanden hat - geduldig, streng, kalt, ohne sich zu unterwerfen, aber 

ohne Hoffnung - und der jetzt mit Einem Male von der Hoffnung angefallen wird, von der 

Hoffnung auf Gesundheit, von der Tninkenheit der Genesung. 

Volgens Nietzsche spiegelt Diefröhliche Wissenschaft de fictie die, zoals we 
in Menschliches, Allzumenschliches hoorden vertellen, hij zich graag 
verbeeldt. De tekst getuigt van de realisering van het 'als ob'. De taal van 
Diefröhliche Wissenschaft klinkt alsof, even plotseling als het inzicht dat 
ziek maakte, de genezing zich aankondigt. Het boek spreekt alsof in 
'Einem Male' de hoop op genezing overheerst. Zoals 'mit einem Male' de 
crisis losbrak (de ene keer met hoofdletters, de andere keer zonder), 
kondigt zich ook de genezing, de homerische overwinning, aan. Zoals de 
teksten getuigen van de crisis, getuigen ze van de dankbaarheid die 
gepaard gaat met het herwinnen van het leven. Althans zo stelt Nietzsche 
het voor. 

Dieses Buch ist eben Nichts als eine Lustbarkeit nach langer Entbehrung und Ohnmacht, 

das Frohlocken der wiederkehrenden Kraft, des neu erwachten Glaubens an ein Morgen 

und Übermorgen, des plötzlichen Gefühls und Vorgefühls von Zukunft, von nahen 

Abenteuern, von wieder offenen Meeren, von wieder erlaubten, wieder geglaubten 

Zielen. 

De tekst drukt de vreugde van het weer mens worden uit: het hervinden 
van de eigen kracht en gevoel na een lang lijden. Op deze manier stelt 
Nietzsche zijn teksten voor als de gezonde uitkomst van de weg die 
hij als denker aflegt. Net als in het voorwoord op Menschliches, 
Allzumenschliches vervangt hij de kou van het eenzame denken en lijden 
door de warmte van het lichaam. Genezing betekent ook hier de terugkeer 
naar de wereld van de gevoelens en verwachtingen, de wereld waar het 
lichaam zich beleeft als een personage met nieuwe perspectieven, als 
iemand die zich bewust is van de tijd. 

Nietzsche beschrijft zijn tekst hier alsof het een persoonlijkheid is; als 
iemand die het volgende moment verwacht. Dit beeld van de tekst als 
hoopvolle verwachting ontlokt Nietzsche de pathetische uitroep: 'Und was 
lag nunmehr Alles hinter mir!', waarna hij vertelt over het lijden dat voor
afging aan de dankbaarheid. 
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Dieses Stuck Wüste, Erschöpfung, Unglaube, Vereisung mitten in der Jugend (...) diese 

grundsiitzliche Einschriinkung auf das Bittere, Herbe, Wehethuende der Erkenntniss, wie 

sie der Ekel verordnete, der aus einer unvorsichtigen geistigen Diiit und Verwöhnung -

man heisst sie Romantik - allmahlich gewachsen war - oh wer mir das Alles nachfühlen 

konnte! 

Het lijden dat voorafging aan de genezing is de koude eenzaamheid, de 
woestijn, het moe zijn. Al deze typeringen kennen we uit de eerdere crisis-
verhalen. De eenzaamheid die voorafging aan Die fröhliche Wissenschaft is 
volgens Nietzsche, net als in Zur Genealogie der Moral, het effect van de 
walging die het Duitse idealisme oproept. Net als in Ecce Homo, in de voor
woorden op Menschliches, Allzumenschliches, in de aforistische teksten en 
in Zur Genealogie der Moral stelt Nietzsche in het voorwoord op Die fröh
liche Wissenschaft het lijden als een instinctief gekozen remedie voor. 

Nietzsche vertelt dat hij zich om de moe makende aanblik te bestrijden 
temgtrok in een pijnlijk, koud, weten. Dit alles heeft hij nu achter zich gelaten. 
Maar Nietzsche stelt dat wanneer hij zijn lezer de ervaring kon laten delen, 
deze hem zeker meer ten goede zou houden dan wat 'vrolijke wetenschap'. 
Hij onderbreekt zich met de retorische vraag (die als openingszin van het 
vorige hoofdstuk diende): 'Aber lassen wir Herrn Nietzsche: was geht es 
uns an, dass Herr Nietzsche wieder gesund wurde?...' (Vorrede 2). In wat 
volgt geeft hij het antwoord. 

Man hat namlich, vorausgesetzt, dass man eine Person ist, nothwendig audi die 

Philosophic seiner Person: doch giebt es da einen erheblichen Unterschied. Bei dem 

Einen sind es seine Mangel, welche philosophiren, bei dem Andern seine Reichthümer 

und Krafte. Ersterer hat seine Philosophic nöthig, sei es als Halt, Benihigung, Arznei, 

Erlösung, Erhebung, Selbstentfremdung; bei Letzterem ist sie nur ein schoner Luxus, im 

besten Falie die Wollust einer triumphirenden Dankbarkeit (...). 

Dat Nietzsche zichzelf tot de laatstgenoemden rekent is evident. Want even 
eerder omschreef hij uitgebreid de dankbaarheid die zijn tekst doorstroomt. 
Hoewel ook Nietzsche zichzelf zaken (zoals de vrije geest) moet toedichten 
om gezond te blijven, hoewel hij lijdt aan de ziekte van de omkering, hecht 
hij eraan zich voor te stellen als gezonde denker. Ziekte is Nietzsche zeker 
niet vreemd. Maar hij verzet zich tegen het zieke denken en handelen als 
eindpunt. Hij kiest voor het handelen alsof en viert uiteindelijk, zoals in het 
voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft, de overwinning. 
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Volgens Nietzsche is het van belang te weten wat er met de gedachte 
gebeurt die onder de dmk van ziekte tot stand komt.'2 De beschrijving die 
hij van dit proces levert, herinnert aan het beeld van het lichaam als stu
rende kracht. 

Nicht anders als es ein Reisender macht, der sich vorsetzt, zu einer bestimmten Stunde 

aufzuwachen und sich dann ruhig dem Schlafe überlasst: so ergeben wir Philosopher!, 

gesetzt, dass wir krank werden, uns zeitweilig mit Leib und Seele der KrankheU - wir 

machen gieichsam vor uns die Augen zu. Und wie Jener weiss, dass irgend Et was nicht 

schlaft, irgend Etwas die Stunden abzahlt und ihn aufwecken wird, so wissen auch wir, 

dass der entscheidende Augenblick uns wach finden wird, - dass dan Etwas hervorspingt 

und den Geist auf der That ertappt, ich meine auf der Schwache oder Umkehr oder 

Ergebung oder Verhartung oder Verdüsterung und wie alle krankhaften Zustande des 

Geistes heissen, welche in gesunden Tagen den Stolz des Geistes wider sich haben (...) 

De filosoof die ziek wordt geeft zich volledig over aan de ziekte. Hij sluit 
zijn ogen voor zichzelf. Maar hij weet dat op een bepaald moment zijn 
ogen geopend zullen worden, dat 'iets' hem zal confronteren met zijn eigen 
zieke handelen. Wat Nietzsche in Ecce Homo en het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches respectievelijk een zwangerschap en tiran 
noemt, is hier 'irgend Etwas' dat tevoorschijn komt wanneer de zieke over
gaat tot handelen. De omkering, de eigen praktijk, noemt Nietzsche als 
voorbeeld van de zieke toestand waartegen het gezonde individu zich verzet. 
Zo typeert hij de eigen kritische onderneming, de ondermijnende praktijk 
die critici als Paul de Man (1979) het meest waarderen, het koele denken, 
als 'ziek'. De omkering is de noodzakelijke crisiservaring, het is de 
ondervraging van en de twijfel aan alle vaste waarden. Die echter niet 
Nietzsches 'final insight' vormt, maar de weg is tot verfijning van de eigen 
positie. Want opnieuw beschrijft hij de crisis als 'Selbst-Befragung, Selbst-
Versuchung' die uiteindelijk het oog ofwel het waarnemende lichaam 
verfijnt (zie ook hoofdstuk 2). 

Het lezen van de tekst als uitdrukking van dankbaarheid heeft plaatsge
maakt voor algemene stellingen over ziekte. Maar net als in de ik-verhalen 
en elders stelt Nietzsche dat 'ziekte' het perspectief verbetert. De ziekte-
ervaring, de omkering, is een noodzakelijke schakel in het eigen verhaal. 
Ziekte verfijnt, zo beweerde Nietzsche ook in het voorwoord op 
Menschliches, Allzumenschliches en in Ecce Homo, de waarneming. De 
zelf-ervaring van ziekte leert de geschiedenis als symptoom van lichamen 
te zien. Ziekte maakt, net als de verhalen die Nietzsche over dit lijden 
vertelt, bewust van het feit dat elke denker zijn lichaam tracht te genezen. 
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'Man errath, dass ich nicht mit Undankbarkeit von jener schweren Zeit des 
Siechthums Abschied nehmen möchte, deren Gewinn auch heute noch 
nicht für mich ausgeschöpft ist (...)', zo opent Nietzsche een nieuwe alinea. 
Het 'auch heute noch' benadrukt dat hij zijn huidige ik als uitkomst van het 
vertelde beschouwt. Of in ieder geval wil beschouwen. Een stelling over 
de noodzaak van het lijden, is de inleiding op het zoveelste verhaal over 
het eenzame denken. 

De ziekte als weg naar de eigen hergeboorte 

Met de sententie dat ziekte, het zich losmaken van het vertrouwde, een 
noodzakelijke voorwaarde is, veralgemeniseert Nietzsche de ervaring waar
over hij vertelde. 

Erst der grosse Schmerz ist der letzte Befreier des Geistes (...) Erst der grosse Schmerz. 

jener lange langsame Schmerz, der sich Zeit nimmt ... zwingt uns Philosophen, in unsre 

letzte Tiefe zu steigen und alles Vertrauen, alles Gutmüthige, Verschleiernde, Milde, 

Mittlere, wohinein wir vielleicht vordem unsre Menschlichkeit gesetzt haben, von uns zu 

thun. 

Ziekte dwingt volgens Nietzsche de illusies van de fysieke positie (het 
milde versluierende midden dat warmt) achter zich te laten en zo met een 
dieper zelf geconfronteerd te worden. Het zieke lichaam twijfelt aan het 
(eigen) leven en gaat ondergronds. Maar dwingt tegelijkertijd tot 'Übungen 
der Herrschaft über sich', wat uiteindelijk leidt naar een nieuw geluk, de 
eigen hergeboorte. 

Zuletzt, dass das Wesentliche nicht ungesagt bleibe: man kommt aus solchen Abgründen. 

aus solchem schweren Siechthum, auch aus dein Siechthum des schweren Verdachts, neu-

geboren zurück, gehautet, kitzlicher, boshafter, mit einem feineren Geschmacke für die 

Freude, mit einer zarteren Zunge für all guten Dinge, mit lustigeren Sinnen, mit einer 

zweiten gefahrlichen Unschuld in der Freude, kindlicher zugleich und hundert mal raffi-

nirter als man jemals vorher gewesen war. 

Volgens Nietzsche is het wezenlijke van zijn verhaal dat de crisis persoon
lijke groei mogelijk maakt. Dat het lichaam uiteindelijk beter wordt van de 
crisis. Men komt 'gehautet' en 'kitzlicher', met een huid die gemakkelijk te 
prikkelen is, een beeld dat herinnert aan de omschrijving in Die Geburt der 
Tragödie van de mens als 'esthetisch te bewegen figuur', uit de afgrond te 
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voorschijn. De fysieke positie heeft zich verfijnd. Waar zich in de crisis 
woestijn op woestijn lijkt te stapelen, lijkt zich in de overwinning van de 
crisis de onschuld van de zinnen op onschuld te stapelen. De huid, de tong 
en de andere zintuigen hebben hun mogelijkheid geprikkeld te worden 
verbeterd en stellen het lichaam zo in staat zich geraffineerd op te stellen. 

Nietzsche begon zijn voorwoord met de vraag of iemand 'dem 
Erlebnisse dieses Buchs durch Vorreden naher gebracht werden kann'. 
Nadat het wezenlijke gezegd is, doet hij, getuige de overgang van 'ik' naar 
'wir', alsof zijn lezer de eigen ervaring deelt. Nietzsche doet alsof zijn ver
tellen heeft bewerkstelligd wat hij beoogt. 'Wir Genesenden' zo heet het 
en: 'Wir wissen Einiges jetzt zu gut, wir Wissenden: oh wie wir nunmehr 
lemen, gut zu vergessen, gut m'c£f-zu-wissen, als Künstler!' Nietzsche 
betrekt de lezer in het verhaal en dicht hem de eigen attitude toe. Niet 
alleen hij zelf maar ook degene die beleeft wat hij vertelt, kiest voor een 
positie waarin de schone schijn wordt gewaardeerd. Volgens Nietzsche 
komen zowel hij als zijn ideale lezer, dat wil zeggen degene die zijn waar
neming deelt, temg op de Griekse keus voor oppervlakte. 

Oh, dies Griechen! Sie verstanden sich darauf, zu leben: dazu thut Noth, tapfer bei der 

Oberflache, der Falte, der Haut stehen zu bleiben, den Schein anzubeten, an Formen, an 

Tone, an Worte, an den ganzen Olymp des Scheins zu glauben! Diese Griechen waren 

oberflachlich - aus Tiefe! Und kommen wir nicht eben darauf zurück, wir Wagehalse des 

Geistes, die wir die höchste und gerahrlichste Spitze des gegenwartigen Gedankens erklet-

tert und uns von da aus umgesehn haben, die wir von da aus hinabgesehen haben? Sind 

wir nicht eben darin - Griechen? Anbeter der Formen, der Töne, der Worte? Eben darum 

- Künstler? (Vorrede 4). 

Wie zijn gevaarlijke gedachten (ofwel de tekst) als gebergte heeft beleefd, 
als een avontuurlijk stijgen (ofwel distantiëren van het ik) om vanuit dit ver
heven perspectief te reflecteren, wie het voorwoord heeft meegemaakt als 
een noodzakelijk onderweg zijn, stelt net als Nietzsche uiteindelijk het 
leven boven het weten. Hij erkent, net als Nietzsche in Vom Nutzen und 
Nachtheil der Historie für das Leben, onder de optiek van het leven, het 
belang van de illusie. 

De Griek is de monumentale mens die het leven zijn raadsels gunt en 
niet constant de waarheid bloot wil leggen. Hoewel hij zelf menig funda
ment loswoelt kiest Nietzsche, in gezonde conditie, voor de oppervlakte. 
Het blijven staan bij de huid is volgens hem een vorm van diepte die de 
uitzonderlijke mens kenmerkt. De lichamelijke grens impliceert de opper
vlakkige ofwel sociale positie waarin de menselijke uitdrukkingsmogelijk-
heden hun rol mogen spelen. 
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In feite verdedigt Nietzsche in het voorwoord op Diefröhliche Wissenschaft 
de 'esthetische' positie die hij in Die Geburt der Tragödie als apollinische 
noodzaak presenteert. De mens die zijn lichaam waardeert, handelt als een 
kunstenaar en geeft vorm aan zijn verschijning. Dit verklaart waarom ook 
in het voorwoord op Zur Genealogie der Moral de kunst wordt verdedigd. 
Door een verteller die doet alsof een gebiedende innerlijke stem hem 
- vanaf het begin - leidt. 

De historische positie als innerlijke noodzaak 

Het voorwoord op Zur Genealogie der Moral opent met de stelling: 'Wir 
sind uns unbekant, wir Erkennenden, wir selbst uns selbst (...)' (Vorrede 1). 
Een wetenschapper kent zichzelf niet en vraagt zich volgens Nietzsche pas 
achteraf wat hij eigenlijk beleefd heeft. 

Vielmehr wie ein Göttlich-Zerstreuter und In-sich-Versenkter, dem die Glocke eben mit 

aller Macht ihre zwölf Schlage des Mittags in's Ohr gedrohnt hat, mit einem Male aufwacht 

und sich fragt "was hat es da eigentlich geschlagen?" so reiben auch wir uns mitunter 

hinterdrein die Ohren und fragen, ganz erstaunt, ganz betreten "was haben wir da eigent

lich erlebt? Mehr noch: wer sind wir eigentlich?" und zahlen nach, hinterdrein, wie gesagt, 

alle die zitternden zwölf Glockenschlage unsres Erlebnisses, unsres Lebens, unsres Seins 

-ach! und verzahlen us dabei... (ib). 

Wat eerdere verhalen vertellen over 'Ausnahmen', geldt volgens Nietzsche 
ook voor de wetenschapper. De vraag naar de eigen belevenis dringt zich 
enkel achteraf, op een ideaal moment, aan de wetenschapper op. Op een 
moment van zelfbezinning, wanneer de klok het ideale uur van Zarathustra 
heeft geslagen, vraagt men naar de beleefde werkelijkheid. De verdichting 
achteraf is, zoals Nietzsches verzuchting dat men zich vertelt duidelijk 
maakt, een misrekening. Hij erkent dat het onmogelijk is om de absolute 
autobiografie te leveren. Maar zoals Nietzsche geregeld duidelijk maakt, is 
het bewustzijn van de schijn, het inzicht dat men zichzelf verhaalt, extra 
reden voor een constructieve inzet. In het voorwoord op Zur Genealogie 
der Moral brengt hij deze theorie - net als in Ecce Homo - in praktijk. 

Nietzsche vertelt dat zijn gedachten over de herkomst van de moraal al hun 
eerste uitdrukking kregen in Menschliches, Allzumenschliches en dat dit 
boek ontstond in een winter die hem in de gelegenheid stelde zijn verle
den te overzien. 
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Dies geschah im Winter 1876-77; die Gedanken selbst sind alter. Es waren in der 

Hauptsache schon die gleichen Gedanken, die ich in den vorliegenden Abhandlungen 

wieder aufnehme: - hoffen wir, dass die lange Zwischenzeit ihnen gut gethan hat, dass sie 

reifer, heller, starker, vollkommner geworden sind! Dass ich aber heute noch an ihnen 

festhaite, dass sie sich selber inzwischen immer fester an einander gehalten haben, ja in 

einander gewachsen und verwachsen sind, das starkt in mir die frohe Zuversichtlichkeit. 

sie mochten von Anfang an in mir nicht einzeln, nicht beliebig, nicht sporadisch entstanden 

sein, sondern aus einer gemeinsamen Wurzel heraus, aus einem in der Tiefe gebietenden, 

immer bestimmter redenden, immer Bestimmteres verlangenden Grundwillen der 

Erkenntniss (ib.:2). 

Volgens Nietzsche mogen de gedachten van een wetenschapper niet wille
keurig zijn. Zijn denken moet getuigen van noodzakelijkheid, van het feit 
dat ze de vruchten zijn van één gezondheid (zie motto hoofdstuk zes). 
Nietzsche constateert dat dit in zijn geval gelukt is. Hij kijkt terug op zijn 
vroege werk, herkent er de bekende thema's en stelt dat ze in zijn actuele 
werk 'gegroeid' temgkeren. Het 'heute noch' duidt de ervaren en gewilde 
continuïteit. Volgens Nietzsche getuigt zijn werk van een 'in der Tiefe 
gebietenden' basiswil, van een innerlijkheid (dat wat hij in de andere voor
woorden de 'gebieterische Stimme', het 'herrische Etwas' en de innerlijke 
'Tyrann' noemt) die willekeur en fragmentatie verhindert. Nietzsche stelt 
het voor alsof zijn onderneming wordt geleid door een stem, een verlan
gen, een gezondheid, die in de loop der tijd almaar duidelijker is gaan spre
ken. Hij veronderstelt een 'Grundwillen', een innerlijke drijfveer, die de 
door hem geconstateerde continuïteit afdwingt. Zo voldoet hij in zijn terug
blik aan de zelfgeformuleerde eis dat het denken verankerd moet zijn in 
een gezonde geest ofwel een stijlvol lichaam. Hij vertelt alsof reeds van 
jongs af aan het wantrouwen jegens de moraal een persoonlijke a priori 
was. 

In der That gieng mir bereits als dreizehnjarigem Knaben das Problem vom Ursprung des 

Bösen nach: ihm widmete ich, in einem Alter, wo man "halb Kinderspiele, halb Gott im 

Herzen" hat, mein erstes litterarisches Kinderspiel, meine erste philosophische 

Schreibübung - und was meine damalige "Lösung" des Problems anbetrifït, nun, so gab 

icli, wie es billig ist, Gott die Ehre und machte ihn zum Vater des Bösen (Vorrede 3). 

Nietzsche bevestigt de eigen bewering dat de vraag naar de waarde van de 
moraal hem vanaf het begin in een bepaalde richting stuurt. Hoewel hij 
zich destijds een ander antwoord gaf, is het dezelfde vraag die zijn heden 
drijft. Met de retorische vraag of het zijn persoonlijke imperatief is de 
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moraal te ondervragen, stelt hij zich opnieuw voor als wetenschapper 
wiens gedachten voortkomen uit één en dezelfde wil. 

Wollte es gerade so mein "A priori" von mir? jenes neue, unmoralische, mindestens 

immoralische "A priori" und der aus ihm redende ach! so anti-Kantische, so rathselhafte 

"kategorische Imperativ", dem ich inzwischen immer mehr Gehöhr und nicilt nur Gehöhr 

geschenkt habe?... 

Opnieuw benadrukt Nietzsche een steeds duidelijker waarneembaar inner
lijk gebod. Hij stelt zijn ontwikkeling voor als het steeds beter luisteren naar 
een in hem levende vraag. De vraag naar de herkomst van moraal, de vraag 
naar de condities waaronder de mens zich de concepten goed en kwaad 
bedacht, de vraag naar de waarde van deze oordelen, heeft hem, zo wil hij 
het althans voorstellen, zijn leven lang beziggehouden. 

Nietzsche herhaalt in het voorwoord op Zur Genealogie der Moral de 
stelling (uit het voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft) dat hij de 
conventies waardeert aan de hand van de vraag of ze uit nood of uit 
levenskracht geboren zijn. Hij vertelt dat hij allerlei antwoorden 'bij zich' 
vond, dat hij zijn probleem specialiseerde, 'bis ich endlich ein eignes Land, 
einen eignen Boden hatte, eine ganze verschwiegene wachsende blühende 
Welt, heimliche Garten gleichsam, von denen Niemand Etwas ahnen durfte 
... Oh wie wir glücklich sind, wir Erkennenden, vorausgesetzt, dass wir nur 
lange genug zu schweigen wissen!...' De vraag naar de herkomst van de 
moraal is in eerste instantie een persoonlijke kwestie, een zelfondervraging 
en zelfonderzoeking. Het probleem wordt gecultiveerd als persoonlijk lijden. 
Met de mededeling dat dit een nieuwe, vruchtbare werkelijkheid oplevert, 
neemt Nietzsches verhaal, dat veralgemeniseerd wordt in een stelling, de 
bekende wending. In de stilte vindt de wetenschapper, die Nietzsche is of 
wil zijn, net als de vrije geest in het voorwoord op Menschliches, 
Allzumenschliches I, de ik-verteller in het voorwoord op deel II, de ik-ver-
teller in Ecce Homo en de uitzonderlijke denkers in andere verhalen, een 
bloeiende waarheid. 

Net als in de andere voorwoorden situeert Nietzsche ook hier het eigen 
werk in een ontwikkeling van stilte naar spreken, van twijfel of ziekte naar 
gezondheid. Zo stelt Nietzsche dat hij al in Menschliches, Allzumensch
liches afrekent met het pessimisme van Schopenhauer. 
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Aber gerade gegen diese Instinkte redete aus mir ein immer grundsiitzlicher Argwohn, 

eine immer tiefer grabende Skepsis! Gerade hier sah ich die grosse Gefahr der Menschheit, 

ihre sublimste Lockung und Verführung - wohin doch? in's Nichts? - gerade hier sah ich 

den Anfang vom Ende, das Stehenbleiben, die zurückblickende Müdigkeit, den Willen 

gegen das Leben sich wendend, die letzte Krankheit sich zartlich und schwermuthig 

ankündigend (...) (Vorrede 5). 

Volgens Nietzsche spreekt er uit hem een principieel wantrouwen tegen het 
pessimisme. Het pessimistische instinct lokt naar het niets. Dat maakt 
Nietzsche duidelijk via de vraag 'wohin doch?' die de indruk wekt alsof we 
Nietzsches innerlijke argwaan horen spreken. De vraag in de vorm van de 
erlebte Rede illustreert wat uit Nietzsche spreekt en is een teken van het 
feit dat ook in zijn nu dezelfde opvatting heerst. Of tenminste dat Nietzsche 
dat zo voor wil stellen. Schopenhauers filosofie getuigt van de fysieke con
ditie die ook de zwaar lijdende in Morgenróthe (114) bestrijdt. De strijd 
tegen het pessimisme is de strijd van het ijdele lichaam dat geen genoegen 
neemt met de pijn (zie ook hoofdstuk vijf). Waar Nietzsche zich al eerder 
via het vertellen over de ander liet kennen als iemand wiens trots zich ver
zet tegen ziekte, claimt hij hier als ik-verteller dat hij vanaf het begin het 
pessimistische perspectief bestrijdt. Door over zijn eigen ontwikkeling als 
continuïteit te vertellen (wat niet helemaal gelogen lijkt getuige de verwant
schap met de eerdere verhalen), dicht hij zich het tegendeel toe van 'die 
zurückblickende Müdigkeit'. Nietzsche als voorwoordschrijver vormt, net 
als de ik-verteller in Ecce Homo, het contrast voor het zieke perspectief van 
het pessimisme. 

Conclusie 

Het verhaal over de vrije geest in het voorwoord op Menschliches, 
Aüzumenschliches I is een impliciete ik-vertelling en vertelt, net als het 
expliciete ik-verhaal in het voorwoord op deel twee, de voorwoorden op 
Die fröhliche Wissenschaft en Zur Genealogie der Moral, het Wagner-ver
haal in Ecce Homo, en de andere verhalen over uitzonderlijke denkers, over 
de ziekte van de omkering als een onderweg naar de verlossing van een 
zelf. Op deze wijze stelt Nietzsche de eigen opdracht, het eigen bestaan als 
denker, voor als zowel oorzaak (het alsof als medicijn) als gevolg (het 
ontdekken van cle innerlijke stem of imperatief) van een verworven 
gezondheid. De spiraalbeweging tussen de fictie van het lichaam, het 
lichaam dat handelt alsof het een noodzakelijke ontwikkeling doormaakt, 
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en de reflectie op dit handelen, de tenigblik, bewerkstelligt in het ideale 
geval een binnen dat rijmt met het buiten. 

Nietzsche vertelt dat hij tijdens de crisis spreekt 'als ob' en getuigt zo van 
de amor fati-attitude die het leven - ondanks de pijn - verdedigt. Wie in 
principe gezond is, houdt zich volgens Nietzsche door zijn alsof, dat wil 
zeggen door het innemen van een historische positie ofwel het lijfelijke 
vertellen, de vervreemding van het lijf. Hij toont zich gezond, houdt de 
schone schijn op, totdat hij sterk genoeg is deze opstelling het lijf te bieden 
waarom het vraagt. De affirmatie van het leven in de zin van Zarathustra, 
het zelf willen zijn van de werkelijkheid, vereist de wil tot gezondheid, het 
handelen alsof, om zich uiteindelijk met terugwerkende kracht zelf te ver
tellen. Op een manier die de indruk wekt dat alles wat beleefd werd, al 
vanaf het begin was gegeven. 

Dat Nietzsche 'slechts' een interpretatie van zijn ontwikkeling biedt, dat 
zijn verhaal niet 'waar' is, is minder van belang dan de attitude waarvan 
Nietzsche getuigt. Ook Nietzsches tenigblik is een subjectieve interpretatie. 
Maar dat wil niet zeggen dat het per definitie onwaar is. 'It is, rather, to say 
that it is a view that, like all views, is produced by specific interests, for 
specific purposes, and that it is appropriate for specific types of people. 
And though this does not make the issue of truth irrelevant, the ultimate 
question to be asked of an interpretation concerns the interests it promotes 
(...)' (Nehamas 1985:127). 

Wanneer het Nietzscheaanse vertellen zou worden gekenmerkt door 
onbetrouwbare vertellers of tekstmachines die telkens andere versies gene
reren, zou dit tot de onverschilligheid in Becketts stem leiden die vraagt: 
'What's the difference who is speaking', de vraag die volgens Foucault 
(1979) op de achtergrond van alle moderne vragen naar het subject mee
klinkt. Bij Nietzsche klinkt de vraag naar de gezondheid van het subject 
mee. Want men heeft de filosofie die zijn persoon past, zo luidde immers 
het antwoord op de vraag naar het belang van de gezondheid van de den
ker. Nietzsche toont zich meer dan bewust van het (postmetafysische) 
inzicht dat de belofte van metanarratie, van integratie, nooit echt vervuld 
wordt. Dat alle verhalen (ook filosofische en wetenschappelijke) alleen 
kunnen ontstaan als ze wat weglaten. Maar het vaste patroon in zijn 
verhalen leert dat hij niet afziet van het streven naar 'totaliteit'. Integendeel. 
Het inzicht dat de mens zijn eigen selectieprincipe is, dat enkel weglatingen 
en verschuivingen het afgeronde vertellen mogelijk maken, is een motief 
extra om het belang van een sterk ofwel gezond subject te benadrukken. 
Als alternatief voor het traditionele geloof in representatie bepleit en prak-
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tiseert Nietzsche fysieke presentatie, het handelen alsof. Om achteraf te 
getuigen van de verinnerlijking van het eigen ideaal en verantwoordelijk
heid te nemen. Deze attitude onderscheidt hem van postmoderne critici 
die, zoals Paul de Man en Gary Shapiro, constant hameren op de onmo
gelijkheid van het subject. Zowel in Ecce Homo als in cle voorwoorden, 
zowel als hij- als als ik-verteller, laat Nietzsche het koude denken (over het 
subject) achter zich om zijn (zogenaamde) ervaringen in een causaal 
gestructureerd verhaal onder te brengen. 

In zowel Ecce Homo als de voorwoorden presenteert Nietzsche zijn 
werk, ondanks het bewustzijn dat enkel de selectieve terugblik de totaliteit 
mogelijk maakt, als een totaliteit die zijn fysieke wil afdwingt. Er is in de 
verhalen geen sprake van 'textual self-undoing' of 'deconstaiction of per
sonality' zoals de postmoderne versie luidt (Koelb 1990), maar eerder van 
'textual healing', van zichzelf vertellen als medicijn; van het construeren 
van narratieve identiteit. Het bewustzijn van de epistemologische en onto
logische onmogelijkheden is de crisis die in Nietzsches verhalen (telkens 
weer) wordt overwonnen. Het koude weten regeert de omkering maar de 
nabijheid van het lichaam leidt - ook telkens weer - naar het gezonde ver
tellen. Deze paradox van het rationele weten van de onwaarheid (de omke
ring) en het fysieke verlangen naar waarachtigheid (het zich toedichten wat 
men nodig heeft), karakteriseert Nietzsches oeuvre. 

In The Fate of the Self '(1986) onderzoekt Corngold de problematiek rondom 
lichaam, zelf en ik in Nietzsches teksten. Ook hij komt tot de conclusie dat 
de claim dat Nietzsche het zelf dood verklaart niet houdbaar is. Hij bena
drukt dat 'verantwoordelijkheid', een kenmerk dat Nietzsche o.a. in Zur 
Genealogie der Moral aan de filosoof toeschrijft, een individueel concept is 
dat een zekere 'waarheid' garandeert tegenover de postmoderne positie die 
het zelf als 'de ander' definieert." 'For the self as individual is responsible; 
it cannot be that at the moment I acted, I was elsewhere - my other self 
prevailing - and that therefore the action is another's' (1986:127). Zoals de 
in dit hoofdstuk besproken verhalen laten zien, ervaart Nietzsche, of wil hij 
dit althans zo doen voorkomen, continuïteit met zijn verleden en claimt hij 
zijn vroegere acties als behorend tot één grote wil tot gezondheid. Niet 
alleen de expliciete ik-verhalen maar ook de verhalen over de ander her
kent hij als zelfbeschrijving. Zijn terugblik is een feest der herkenning. De 
ander is eigenlijk het ik. Op deze wijze verschaft Nietzsche zich met terug
werkende kracht identiteit en neemt hij verantwoordelijkheid voor het 
geheel. 
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IJsseling (1997) vraagt zich af hoe Nietzsches visie op het individu als dyna
mische pluriformiteit zich verhoudt tot de autobiografie als eenheidscon-
structie. 'Wordt slechts de comfortabele illusie geboden van eenheid, 
samenhang en noodzakelijkheid of wordt ook recht gedaan aan de inter
pretatie van het zelf als een beweeglijke configuratie van een veelvoud van 
willen-tot-macht met onderling strijdige perspectieven' (1997:128). Het lijkt 
volgens IJsseling of Nietzsche zowel in zijn correspondentie als in de voor
woorden toegeeft aan een 'verlangen naar overzicht, lijn, samenhang, een
heid en motief' maar zij stelt dat dit verlangen uitmondt 'in een veelvoud 
van gestalten die ieder voor zich een lineaire structuur vertonen maar tezamen 
toch een veelvoud van perspectieven vormen' (ib.: 129). Net als Derrida 
zoekt IJsseling naar sporen die de coherentie in Nietzsches presentatie 
doorbreken. Volgens IJsseling schrijft Nietzsche zijn verhaal steeds op een 
andere manier en biedt dit de mogelijkheid om zijn autobiografieën op te 
vatten als een verveelvuldiging van perspectieven, tegen de tendens naar 
de ene lijn in (ib.: 143). Voor het streven naar coherentie hanteert IJsseling 
de term 'objectiviteit' zoals Nietzsche die in Vom Nutzen definieert als de 
kunst van de schone schijn. Een veelvoud aan perspectieven is echter niet 
per se strijdig met het streven naar kunst, met het handelen alsof in 
Nietzsches zin. In Zur Genealogie der Moral zegt Nietzsche (zoals eerder 
benadrukt), dat hoe meer ogen men zich voor één zaak weet in te zetten, 
hoe 'objectiever' het uiteindelijke beeld zal zijn (GdM III 12). Dat het moge
lijk is dat één en dezelfde verteller meerdere perspectieven inzet, en uit
eindelijk toch telkens hetzelfde vertelt, laten niet alleen de tekst waarin 
deze stelling wordt verwoordt, maar al Nietzsches verhalen zien. De per
spectiefwisselingen (van de derde naar de eerste persoon, van een ik naar 
een wij, van de focalisatie van een gefingeerde lezer of historische perso
nages naar die van de verteller en andersom) in Nietzsches verhalen zijn 
opvallend. Maar wat bij close reading ervan nog meer opvalt is dat alle 
perspectieven een identiek beeld schetsen: het beeld van een lijdende 
denker die zijn gezondheid, dat wil zeggen zijn eigen ik, hervindt. Zowel 
stilistisch (de weerkerende formule 'mi! einem Male') als thematisch (het 
lijden), wordt in feite telkens hetzelfde verteld. Er is geen sprake van 
telkens wisselende gedaanten maar van één en hetzelfde lichaam dat de 
focalisatie ofwel het perspectief overheerst. Zowel in de eerste- als derde-
persoonsverhalen getuigt Nietzsche van eenzelfde fysiek bestaan. Dit 
betekent niet dat Nietzsche terugkeert tot de traditionele schrijfpraxis. Dat 
het vertellen ofwel het constmeren van identiteit een constructie achteraf 
is, wordt meer dan eens expliciet gesteld. 
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Maar de herhaling van hetzelfde verhaalpatroon maakt duidelijk dat 
Nietzsche eraan hecht zijn identiteit op een bepaalde wijze te construeren. 
Hij zet geen willekeurige fabels op de wereld, maar een verhaal dat zijn 
lichaam past. 
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