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Nietzsche als verteller Hoofdstuk 9 

9 Tot slot 

In het voorwoord op Morgenröthe vertelt Nietzsche over een 'Unter-
irdischen' die om het vertrouwen in de moraal te ondergraven, in de diepte 
moest stijgen. Alsof hij en zijn lezer de ondergrondse samen gadeslaan, 
interpreteert hij dit beeld. 

Scheint es nicht, dass irgend ein Glaube ihn führt, ein Trost entschadigt? Dass er vielleicht 

seine eigne lange Finsterniss haben will, sein Unverstandliches, Verborgenes, Rathsel-

haftes, weil er weiss, was er auch haben wird: seinen eigenen Morgen, seine eigne 

Erlösung, seine eigne Morgenröthe? 

Door het gebruik van de derde persoon lijkt het of Nietzsche over iemand 
anders vertelt. Maar het is duidelijk dat hij het beeld van de ondergrondse 
figuur gebruikt om zijn eigen positie toe te lichten. De typering van de ver
lossing als 'Morgenröthe', de titel van zijn boek, is hiervan het duidelijkste 
signaal. Het beeld van de ondergrondse die getroost wordt door zijn geloof 
aan de eigen verlossing (in zijn tekst), is een zelfbeeld van Nietzsche die 
de lezer meedeelt hoe hij waargenomen wil worden. Hij maakt bewust van 
het feit dat zijn tekst de uitdrukking maar ook de redding is van een crisis. 
Omdat hij zelf de ondergrondse is, kan hij zowel terugkijken als meedelen 
wat komen gaat. 

Gewiss er wird zurückkehren: fragt ihn nicht, was er da unten will, er wird es euch selbst 

schon sagen (...) wenn er erst wieder "Mensch geworden" ist. Man verlernt gründlich das 

Schweigen, wenn man so lange, wie er, Maulwurf war, allein war — (Vorrede 1) 

Omdat hij beleefd heeft wat verteld wordt en dus op de hoogte is van de 
afloop van de crisis, kan Nietzsche voorspellen dat de ondergrondse figuur 
terug zal keren, dat hij weer mens wordt en dan zeker het woord zal 
nemen. 'Terugkeer' betekent 'weer mens worden' en dit proces impliceert, 
zoals in alle eerder besproken crisisverhalen verteld werd, het hervinden 
van de eigen stem. Onmiddellijk na de stelling dat men het zwijgen na 
lange eenzaamheid ernstig verleert, neemt de ondergrondse dan ook het 
woord: 'In der That, meine geduldigen Freunde, ich will es euch sagen was 
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ich da unten wollte (...)' (Vorrede 2). Als ik bevestigt de ondergrondse zijn 
terugkeer - als Nietzsche - en hij omschrijft dit als zijn persoonlijke verlos
sing: 'ich bin zurückgekommen und - ich bin davon gekommen' (ib.). De 
Nietzsche die figureert aan de oppervlakte van de tekst, is de weer mens 
geworden ondergrondse. 

Nietzsche is 'oft genug aus der Haut gefahren, aber immer wieder in sie 
hineingefahren' {Menschliches, Allziimenscbliches II 2). De terugkeer in zijn 
lichaam leidt tot de acceptatie van het bestaan dat, zoals in het laatste 
hoofdstuk besproken, noodzaakt 'bei der Oberflache, der Falte, der Haut 
stehen zu bleiben...' {Die fröhliche Wissenschaft Vorrede 4). Zoals in 
Morgenröthe koppelt Nietzsche zowel in Menschliches, Allzumenschliches 
als Die fröhliche Wissenschaft, door de metafoor 'huid', de terugkeer aan 
een fysieke positie, aan de nabijheid van de zachte grens van het lichaam. 
De terugkeer in het lichaam is zoals eerder gezegd geen argument voor een 
substantieel zelf in de traditionele zin van het woord maar voor de gewilde 
waarneming van het zelf in aiimte en tijd.1 Voor de waarneming, van zich
zelf, zoals Nietzsche die vormgeeft in zijn teksten. 

Nietzsches teksten zijn het resultaat van een wil tot weten die, ondanks 
zijn bewustzijn van de onwaarheid, kiest voor een positie in de als waar 
beleefde werkelijkheid. Onderzoek naar de vormen van vertellen in het 
werk van Nietzsche leert dat naast het beeld van Nietzsche als deconstruc-
tionist, naast het beeld van Nietzsche als vernietiger van illusies, een beeld 
van Nietzsche als constructieve verteller gezet kan worden. Met name de 
terugkeer van dezelfde verhaalaspecten in verschillende verhalen in ver
schillende teksten, de identieke manier van vertellen, maken Nietzsche 
zichtbaar als lichaam dat (zich) telkens hetzelfde verhaalt. Ze laten zien dat 
hij (zich) verhaalt op een manier die rijmt met de gewilde ervaring. 
Nietzsches fysieke vertelstrategie rijmt met de narratieve conditie die hij in 
Die Gehurt der Tragódie en Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das 
Leben verwoordt. Het vertellen alsof, de presentatie als lichamelijk woord
voerder, is de strategie, het onderweg zijn, die het overwinnen van de crisis, 
van het ondergrondse bestaan, mogelijk maakt. 

Nietzsche is een kritisch ondergraver van het metafysisch fundament, 
maar wanneer hij op het toneel verschijnt om hierover te rapporteren is hij 
een verteller die de crisis integreert in een persoonlijke ontwikkelingsgang. 
Zelfdestructie in de zin van critici als Paul de Man leidt naar de verbrok
keling van het lichaam, de ontkenning van de eigen fysieke gedrevenheid 
en staat haaks op de narratieve conditie en de theorie van de wil tot macht. 
Nietzsches lichaam herbergt zowel het denken dat hamert op de relativiteit 
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van de (zelOconstructies als het voelende bestaan dat strijd levert tegen de 
(logische consequentie) zelfloosheid. 

Als reactie op deconstructie heeft de persoon van de wetenschapper een 
plaats gekregen. Althans in de Letteren, zo blijkt uit publicaties van de 
Modern Language Association, is het persoonlijke in de wetenschap 
inmiddels een geaccepteerd gegeven.2 Deze studie maakt duidelijk dat 
Nietzsches denken een plaats heeft in deze ontwikkeling. Als reactie op 
Gods dood bepleit Nietzsche de sterke persoonlijkheid die in staat is 'um 
sich zum Überblick über Jahrtausende Augen zu schaffen' (FW 380). De 
filosoof als dichter van de werkelijkheid vereist een homerisch perspectief, 
een metapositie. Het scheppen van nieuwe waarden vereist de gezondheid 
die Nietzsche zich in Ecce Homo en de voorwoorden toedicht, een positie 
van waamit alle perspectieven ingenomen kunnen worden: 'von der Hohe 
in jede Ferne, von der Tiefe in jede Höhe, von der Ecke in jede Weite' 
(Jenseits von Gut und Böse 211). Nietzsches ideale filosoof neemt als het 
ware de positie van God over: 'sie bestimmen erst das Wohin? und Wozu? 
des Menschen...'(ib.) De vraag die de gekooide mens zich in Zur 
Genealogie der Moral stelt, moet worden beantwoord door de filosofie. 
Gods dood vereist de denker die zich opstelt alsof hij een alziend oog is. 
Het tragische weten vereist 'die Bereitwilligkeit zu grossen 
Verantwortungen, die Hoheit herschender Blicke und Niederblicke' 
(Jenseits von Gut und Böse 213)-

De filosoof is regisseur van het wereldse schouwspel en dit vereist het 
perspectief van een grote verteller. Maar hij is, zoals Nietzsche zelf belijdt 
en praktiseert, tegelijkertijd een belevend lichaam. De manier van vertellen 
getuigt in het ideale geval van deze persoonlijke positie. De denker die zich 
mens toont, toont zich bewust van het feit dat zijn waarheid een subjectief 
standpunt is. Zijn methode of vorm getuigt van de positie van waaruit de 
vraag naar de zin van het leven wordt beantwoord. Nietzsche rekent af met 
de metafysische waarheid maar hij erkent de geleefde werkelijkheid als 
nuttige constellatie en daarom leidt Nietzsches perspectivisme niet per se 
naar deconstructie. Dat maken de in dit proefschrift besproken verhalen 
meer dan duidelijk. Nietzsche als verteller is geen zichzelf opsplitsende 
persoonlijkheid, geen ik dat eigenlijk een ander is of wil zijn, maar een 
handelend lichaam, een lichaam dat doet alsof, dat een historische positie 
inneemt en achteraf, als ik-verteller, zijn eigen rondgang bevestigt. Zowel 
het impliciete als het expliciete ik-verhaal in de voorwoorden op 
Menschliches, Allzumenschliches en het verhaal over ziekte en genezing in 
het voorwoord op Die fröhliche Wissenschaft getuigen van de affirmatieve 
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vertelhouding die ook de vertelsituatie in Ecce Homo kenmerkt. Ook het 
voorwoord op Zur Genealogie der Moral wordt gekenmerkt door dezelfde 
attitude, hetzelfde thema en dezelfde manier van venellen. In plaats van 
oneindige variaties levert Nietzsche telkens dezelfde visie op zijn ofwel het 
verleden. Zowel als hij- als als ik-veneller structureert hij de geschiedenis 
als een lijden dat (terug)voert naar het eigen ik. Door de situering van de 
teksten in de verschillende fasen van het lijden, stelt hij ook de ontwikke
ling van het eigen werk voor als de (her)ontdekking van de eigen persoon
lijkheid. De vorm van zijn teksten - Nietzsches vertelpositie - lijkt deze 
ontwikkeling te spiegelen. Waar Nietzsche in Die Geburt der Tragödie en 
Vom Nutzen und Nachtheil der Historie für das Leben optreedt als 'wij' en 
slechts zo nu en dan als ik het woord neemt, waar hij in de aforistische tek
sten voornamelijk over de (grote) ander vertelt (maar al deze verhalen 
volgens hetzelfde crisis-gegeven structureert), meldt hij zich in het late 
werk, de voorwoorden en Ecce Homo, expliciet als ik. Als ik-verteller die 
zich opstelt alsof alle teksten in feite (hetzelfde) over hem vertellen. Zo 
maakt Nietzsche zich met temgwerkende kracht zichtbaar als lichaam dat 
is, of beter wil zijn, wat het lijkt. 
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