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Nietzsche ah verteller 

Noten 

Hoofdstuk 1 

1) De secundaire literatuur die deze publicaties op hun beurt opleverden, stelt Nietzsche 

op gelijke voet met de Franse critici. Zo stelt Norris in Deconstruction: Theory & Practice: 

'Nietzsche, like Bsuthes and Derrida, deploys every means of resisting this drift toward inter

pretation in its various traditional forms. His plurality of styles and cultivation of paradox are 

strategies intended to arrest understanding, as far as possible, at the level of the text where 

signification has not yet congealed into meaning or concept. His image of writing as a 'dance 

of the pen' is one to which Derrida often reverts in order to suggest this free play of sense' 

(Norris 1982:67). 

2) 'In short', zo vat Kerby het in Narrative and the Self samen, 'in the light of postmodern 

scepticism, the linguistic-constructi-vist turn may be thought of to herald the ascent of a new 

era in the history of thought, that of "the death of man"' (1991:9). 

3) Met postmetafysische kritiek' bedoel ik de secundaire Nietzsche-literatuur die zich, 

ondanks de onderlinge diversititeit, laat verbinden door de kritiek op het subject. Dat wat de 

postmetafysische of poststructuralistische kritiek verbindt is de visie op het subject which is 

no longer that of a presence but that of difference', de visie dat het subject geen prélinguïs-

tisch bestaan heeft maar een effect is van de systematiek van de taal (Worthington 1996:7). 

4) Elisabeth Nietzsche claimde alle rechten op haar broers nalatenschap en zij bepaalde 

welke titels wel of niet gepubliceerd mochten worden. De publicatie van Ecce Homo heeft ze 

jaren tegengehouden en in de beperkte, kostbare editie die uiteindelijk in 1908 werd toege

laten, heeft ze de passages waarin Nietzsche zich kritisch over zijn familie uitlaat, geschrapt. 

5) Volgens Walter Kaufmann was naast Elisabeths publicaties met name Nietzsche: Versuch 

einerMythologie van Ernst Bertram (lid van de George-Kreis), het werk dat de grondslag legde 

voor de Nietzsche-legende. De George-Kreis opereerde vanuit de overtuiging dat een nieuwe 

Duitse taal en een nieuwe mythologie moest worden geformuleerd. In Nietzsche vond men 

uitgesproken dat een heroïsch leven mogelijk is in de moderne tijd. Zij beschouwden hem als 

een profeet die de waanzin in werd gedreven door de vulgariteit van zijn tijdgenoten 

(Kaufmann 1974:10). 

6) Zie ook Morgenröthe 'Vom Volke Israel'; Jenseits von Gut und Böse 251 en Die fröhliche 

Wissenschaft 377. 

7) In dezelfde week schrijft Nietzsche aan zijn moeder dat hij nu 'keine Schonungen mehr 

[kennt]. Diese Partei hat der Reihe nach mir meinen Verleger, meinen Ruf, meine Schwester, 

meine Freunde verdorben - nichts stent meinen Einfluss mehr im Wege, als dass der Name 
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Nietzsche in Verbindung mit solchen Antisemiten wie E. Dühring gebracht worden 1st: man 

muss es mir nicht übel nehmen, wenn ich zu den Mitteln der Notbwebr greife. Ich werfe Jeden 

zur Thiire hinaus, der mir in diesen Punkte Verdacht einflösst' (Samtliche Briefe Band 8:.216). 

8) Als reactie op Elisabeth Nietzsches uitgave Der Wille zur Macht heeft Schlechta, voor

malig medewerker van het Nietzsche-archief dat Elisabeth in Weimar stichtte, een chronolo

gisch geordende uitgave van de Nachlass bezorgd. Het werk van Liïwith en Jaspers ontstond 

al in de jaren dertig maar werd pas in de nacxirlogse jaren algemeen besproken. In de jaren 

dertig en tijdens WO II heerste het officiële Nietzsche-beeld van Alfred Baumler. de filosoof 

van het nationaal-socialisme (zie o.a. Guzzoni 1979; Salaquarda 1980). 

9) Er is een soort debat over Nietzsches teksten waarin de ene criticus het primaat geeft 

aan de gepubliceerde status, de andere aan de Nachlass, en de derde ze als gelijkwaardig 

beschouwt. Ik behoor tot wat Magnus de 'splitters' noemt; degenen die scherp onderscheid 

maken tussen het gepubliceerde werk en de Nachlass. Heidegger zag de Nachlass als het 

eigenlijke werk en behoort tot de 'lumpers'. Het 'Hauptwerk' is dat wat gezegd is, de Nachlass 

wat ongezegd bleef en daaraan hechtte Heidegger meer. Hij wil dat wat Nietzsche ongezegd 

laat aan de Nachlass ontlenen (Schrift 1990:16). 

10) Volgens Kofman gebruikt Nietzsche telkens andere metaforen omdat het systematisch 

gebruik van dezelfde metaforen de eerbiediging van de juistheid in zou houden. 'Nietzsche 

stratégiquement, se fait poète: il multiplie les métaphores, répète les métaphores traditionnelles 

en les accouplant a des métaphores moins usuelles OU encore les pousses jusqu'a leurs 

dernières consequences pour voir jusqu'ou elles peuvent mener' (ib.:149). 

11) In 1970 zijn Derrida en De Man beiden werkzaam in Yale, de op dat moment meest 

spraakmakende literaire faculteit. Zij bekritiseren het structuralisme en het poststructuralisme 

dat hieruit ontstaat noemt men, met de term van Derrida, 'deconstructivisme' of'deconstructie'. 

In 1988 ontstaat een rel rond De Man vanwege zijn 'Wartime Journalism'. Het blijkt dat hij van 

1939-1943 bijdragen voor de Brusselse krant LeSoiren bet Vlaamscbe Land geschreven heeft 

waarin hij de zegeningen van de arische cultuur looft en zich enkele malen antisemitisch 

uitlaat. 

12) 'The reading is not "our" reading, since it uses only the linguistic elements provided 

by the text itself; the distinction between author and reader is one of the false distinctions that 

the reading makes evident. The deconstruction is not something we have added to the text 

but it constituted the text in the first place' (1979:17). 

13) Volgens De Man is Die Geburt der Tragödie eigenlijk 'a patchwork of disconnected 

fragments: (...) the narrative links are so weak that one may feel tempted to put the unity of 

the text in question for purely philological reasons' (1979:84). 

14) In 'Rhetoric of Persuasion' spreekt De Man over 'Nietzsche's philosophical contempt 

for oratory' (1979:131). Het feit dat Nietzsche uitgebreid gebniik maakt van de kunst der wel

sprekendheid, dat hij retorische middelen gebruikt om zijn teksten kaliber te geven, noemt 

De Man 'inconsistent'. Hij maakt onderscheid tussen een literaire en een analytische Nietzsche. 

Maar vergeeft Nietzsche zijn literaire uitspattingen omdat hij zoveel 'deconstrueert': 'In a sense. 
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Nietzsche has earned a right to this inconsistency by the considerable labor of deconstruction 

that makes up the bulk of his more analytical writings' (1979:131). De Man ziet Nietzsche als 

zijn grote voorganger en verwijst, net als Heidegger, bij voorkeur naar Nietzsches Nachlass, 

the speculative state-ments' die volgens hem 'should be given at least equal consideration 

next to emphatic, persuasive ones' (ib.:127). 

15) De Man zegt naar aanleiding van Nietzsches nagelaten tekst Über Wabrbeit unci Lüge 

im aussermoraliscben Sinne (1873) dat 'the general structure of his work resembles the end

lessly repeated gesture of the artist "who does not learn from experience and always again 

falls in the same trap" (1979:118). Dat er in Nietzsches teksten sprake is van een 'gewild' lite

rair perspectief, dat juist de persoonlijke ervaring aanzet tot de herhaling van de vergissing, 

komt niet aan de orde. In Nietzsches werk is een verteller zichtbaar die met voldoening weer 

uit de afgrond omhoog krabbelt en de verwarring met inzet van zijn sterke zelf bestrijdt, die 

ondanks de onmogelijkheid van een definitieve waarheid', kiest voor de oppervlakte waar de 

waarheid van het lichaam heerst. 

16) In Allegories o}Reading stelt reeds De Man dat Nietzsches metafysicakritiek, zijn bepa

ling van de concepten subject, intentie en origine als vergissingen, als kritiek op de belang

rijkste retorische tropen gelezen moet worden. Omdat De Man literatuur' definieert als de 

retorische potentie van taal, kan hij Nietzsche als bestrijder van literatuur' voorstellen. 

Nietzsche is voor hem de filosoof van kritische deconstructie zoals hij die voorstaat en De Man 

roept de literaire kritiek op om Nietzsches, en dus zijn, bondgenoot te worden. Hij ziet decon

structie als dé taak van de literaire kritiek en zegt dat zij op deze wijze would become the 

philosopher's ally in his struggle with the poets' (1979:17). 

17) Dezelfde discussie die Nietzsche-critici scheidt, onderscheidt ook twee groepen van 

verteltheoretici: non-mimetische verteltheoretici zoals G. Genette en M. Bal, die de verteller 

als technische instantie zien en mimetische theoretici zoals K. Stanzel en D. Cohn, die de ver

teller als persoonlijkheid typeren (Diengott 1987). Een mooi voorbeeld van de strijd tussen de 

twee perspectieven levert Christel van Boheemen in haar artikel 'Joyce versus Chatman: nar-

ratologie en postmodern vertellen'. Van Boheemen maakt expliciet dat ze zich verzet tegen 

verteltheoretici die 'gekluisterd blijven aan een antropomorfisch personifiërend beeld van de 

vertelinstantie' (1988:31). Zij leest de verteltheoreticus Chatman de les omdat hij vasthoudt aan 

een 'phonocentrische' opvatting over vertellen (ib.). 

18) In Nietzscbean Narratives hanteert Shapiro weliswaar verteltheoretische begrippen 

(zoals 'onbetrouwbare verteller') maar zijn narratieve lezing van Nietzsches teksten is toch 

vcx>ral een zoektocht binnen het kader van het Franse denken, bijv<x>rbeeld dat van Lacan. 

Zo benoemt Shapiro Ecce Homo als een constellatie van de dimensies van het reële, het sym

bolische en het fictieve en als een spel van binaire opposit ies (1989:160). 

19) In The Misuse of Nietzsche in Literary Theory' verwijt Michael Milam literatuurweten

schappers dat zij een hele generatie letterenstudenten hebben voorzien van een beeld van 

Nietzsche als linguïstisch nilihist. Hij stelt dat het tijd is dat men dit beeld herziet. 'Since recent 

philosophical scholarship on Nietzsche has moved toward a more positive and affirmative 
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view (...), literary theory needs to reassess on this philosopher and begin a more balanced dis

course concerning his work' (1992:330). 

20) Do not totalize' is het credo van het postmodernisme zegt ook Clayton Koelb in zijn 

inleiding op Nietzsche as Postmodernist (1990). 

21) Dat inmiddels bijna een hele generatie is groot geworden met het beeld van Nietzsche 

als ondermijner van coherentie die geen alternatief biedt, blijkt onder meer wanneer de 

criticus Bas Heijne in NRCHandelsblad stelt: 'Nietzsches perspectivisme heeft zijn literaire en 

filosofische opvolgers de doodlopende steeg van het deconstructivisme ingevoerd' (14 november 

1997). 

22) In Historical Reflections/Reflexions Historiques bekritiseert Thomas Leddy Nehamas' 

literaire analogie omdat een literair karakter niet zichzelf creëert maar afhankelijk is van 

de eenheid van stijl van de auteur (1995 vol. 21 no. 3). Het perspectief op Nietzsche als 

vertellermet-lijf ondervangt deze kritiek omdat 'het zich vertellen' zijn voorgeschiedenis heeft 

in de beleving (als personage of karakter) en de noemer ik-veneller in principe beide posities 

impliceert. 

23) Recent heeft ook Irene de Jong Stanzels concept ik-met-lijf gebruikt. Haar oratie van 

22 juni 1999 is getiteld Vertellers met een lijf. Een sondering van de geschiedenis van het 

Klassiek Griekse verhaal. Bij De Jong staat ik-met-lijf voor de verteller die zelf een rol speelt 

in het verhaal (1999:4). 

24) In deze late tekst (1889) worden inzichten uit vroegere teksten 'in Formeln aus-

gedrückt' (Die Verbesserer der Menschheit' 5). Zo worden in 'Die vier grossen Irrthümer' de 

vergissingen waar in Die fröhliche Wissenschaft drie aforismen aan worden besteed (110, 111, 

112), samengebracht in de vorm van enkele thesen ('Die "Vernunft" in der Philosophic' 6). 

25) Bovendien wordt ook in Götzen-Ddmmernng op typisch Nietzscheaanse wijze over 

historische personen ('Das Problem des Sokrates'); over de Grieken (ib.:47); over de eigen 

genezing, 'meine wiederhergestellte Vernunft' ('Die vier grossen Irrthümer' 2) en over andere 

persoonlijke kwesties verteld ('Was ich den Alten verdanke': 'Streifzüge eines Unzeitgemassen' 

37:51). 

26) Ook de autoritaire claims in Jen.seits von Gut und Böse laten de lezer bepaald weinig 

ruimte: Ich bestehe darauf dass man endlich aufhöre' (211) en 'ich verlange, dass man mir es 

glaubt' (281), zo horen we. De stelligheid van de woordvoerder in Zur Genealogie der Moral 

doet vaak niet onder voor deze geluiden. 'Dies genüge ein für alle Mal' zo heet het hier bij

voorbeeld (Zur Genealogie der Moral 11.23) of iets milder: Tch hoffe man giebt mir das ein-

fach zu' (ib.11-1:24). Waar Nietzsche voor degenen die hem nog niet begrepen hebben, her

haalt wat hij al verteld heeft, introduceert hij het verhaal met de claim: 'Das aber ist das 

Ereigniss' (Zur Genealogie der Moral 1.8). Die hij, zoals in vele andere fragmenten, extra into

natie geeft door bepaalde woorden grafisch te benadrukken. Overal waar dat gebeurt wordt 

dit in door mij gebruikte citaten (zoals hier in das), aangegeven door deze woorden cursief 

weer te geven. 
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27) Het begrip focalisatie ter onderscheiding van vertellen en zien, is aanvankelijk geïn

troduceerd door de verteltheoreticus Gerard Genette (1972). Door Mieke Bal is het begrip los

gemaakt van het vertelniveau en ingezet als middel om het onderzoek van vertelperspectief 

te verfijnen. 

28) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstructton stelt Alan D. Schrift dat perspectivisme' een alternatief biedt voor de traditionele 

epistemologie. That is to say, Nietzsche puts forward the doctrine of perspectivism as an 

"empirical" conclusion regarding human finitude: because human beings are situated bodily at 

a particular point in space, time and history, their capacity for knowledge is inevitably limited. 

Being so situated, human beings are not capable of the "objective", "disinterested" observation of 

"reality" demanded by the traditional account of knowledge. Rather, there are only evaluations 

made from a particular perspective' (1990:146). 

29) Minder Nietzscheaans is in mijn perspectief Bals typering van de verteller als 'instan

tie' (1986). Aan het feit dat er grammaticaal gezien altijd sprake is van een 'ik vertelsituatie', 

verbindt zij de conclusie dat de verteller geen persoonlijkheid is terwijl verteltheoretici als 

Franz Stanzel en Dorrit Cohn het onderscheid tussen hij en ik handhaven omdat stem en per

soonsvorm van elkaar afhankelijk zijn. Zoals gezegd (zie noot 17) vindt onder verteltheoretici 

soortgelijke discussie plaats als onder Nietzsche-critici. Waar Stanzel en Cohn, net als Neha-

mas, de existentiële achtergrond van het vertellen benadrukken, wil Bal, net als Shapiro, 

bewust maken van de fictionaliteit van identiteit en persoonlijkheid. Zo zegt Bal in On Story-

Telling dat het onderscheid tussen vertelstem en focalisatie een manier is om 'de modelleren

de functie van lineariteit en stem te erkennen maar ze de juiste plaats als relatief en fictioneel 

te wijzen' (1991:2). Ik kies bewust voor een 'antropomorfische', dat wil zeggen een persoons

gebonden typologie van de verteller, omdat ik wil laten zien dat Nietzsche zich niet beperkt 

tot deconstructie (van het subject). 

30) Cohn bekritiseert de notie lichamelijkheid' van de ik-verteller die Stanzel verbindt aan 

het verschil tussen ik- en hij-verhalen. Volgens Cohn blijven de meeste vertellers in ik-verha-

len 'onlichamelijk' (Cohn 1981:64). Ik zou willen stellen dat elke verwijzing naar de emotio

nele of anderszins zintuiglijke beleving van de werkelijkheid door de verteller, of dat nu in 

een ik-verhaal of in een verhaal in de derde persoon gebeurt, als een signaal van een lichaam 

gezien kan worden. Aandacht voor de vraag 'wie ziet' (voelt, luistert etc), dus wie focaliseert, 

maakt het mogelijk deze signalen zichtbaar te maken. 

31) Zowel Gary Shapiro in Nietzschean Narratives (1989) als John Carson Pettey in 

Nietzsche's Philosophical and Narrative Styles (1992) besteden meerdere hoofdstukken aan 

Nietzsches roman. Waar Carson zich, hoewel de titel anders doet vermoeden, tot deze tekst 

beperkt, levert Shapiro ook interpretaties van Der Antichrist en EcceHomoak narratieve teksten. 

32) Der Antichrist, Jenseits von Gut und Böse (1886) en Götzen-Dammerung (1889) 

komen niet apart ter sprake. Uiteraard heb ik deze teksten wel bestudeerd en daar waar dat 

relevant is gebruik ik passages voor de context van dit proefschrift. 

33) Het interpreteren van de werkelijkheid wordt door Nietzsche voorgesteld als het 
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proces dat ook het lezen van teksten en het aanschouwen van kunst kenmerkt. 'Nietzsche (...) 

looks at the world in general as if it were a sort of artwork; in particular, he looks as if it were 

a literary text' (Nehamas 1985:3). 

Hoofdstuk 2 

1) Slechts één jaar na Die Geburt schrijft Nietzsche Ober Wabrheit und Lüge im ausser-

moraliscben Sinne. Hierin valt hij de traditionele wetenschap expliciet aan door waarheid als 

'ein bewegliches Heer von Metaphern (...) Illusionen, von denen man vergessen hat, dass sie 

welche sind (...)' te omschrijven (880-881). In het late voorwoord op Die Geburt der Tragödie, 

'Versuch einer Selbstkritik' uit 1886, stelt Nietzsche zelf alsnog dat ook zijn eerste tekst het 

Problem der Wissenschaft' als onderwerp heeft en de vraag naar de oorsprong van de trage

die in feite een psychologische kwestie is (VeS 2,4). Als reactie op negatieve recensies op 

Jenseits von Gut und Böse zegt hij in 1887: 'hatte man etwas von meiner ersten Schrift "Geburt 

der Tragödie" verstanden, so hatte man schon damals in gleicher Weise sich entsetzen und 

bekreuzigen können' (Samtlicbe Brie/e Band 8, brief 924 oktober 1887). 

2) 'nahen wir uns jetzt...' (3D; Hier gewahren wir nun zuerst...' (34) ; Hier redet ... zu 

uns' (35); 'Und nun denken wir uns...' (40); 'so sind wir jetzt gedrangt weiter ... zu fragen' 

(42); 'wir nahen uns jetzt...' (42); 'nahern wir uns jetzt...' (83); 'wie wir wahrzunehmen nat

ten...' (94); 'Schauen wir ....' (101); 'Hier sehen wir in das innerlichste Werden...' (122); 'Man 

mag sich nun diese ... besehen' (127). 

3) Ook de argumentatie is opgebouwd als noodzakelijke fasering: 'Hier nun wird es 

nöthig, uns mit einem kühnen Anlauf in eine Metaphysik der Kunst hinein zo zwingen, indem 

ich den frühreren Satz wiederhole...' (152). 

4) Waar ik in het vervolg voorbeelden van 'narrated monologue' bespreek, gebniik ik de 

term 'erlebte Rede' omdat deze omschrijving de verwijzing naar de beleving in zich draagt. 

5) In 'Sanctus Januarius' leert een 'Zwischenrede' dat enkel de lezer die in zijn eigen ziel 

'glanz und Gluth und Morgenröthen erlebt hat' de blijde verwachting van de tekst kan waar

nemen (Diefrriblicbe Wissenschaft 286). Zarathustra stelt: 'Wer meiner Art ist, dem werden 

auch die Erlebnisse meiner Art über den Weg laufen (...)'(Also sprach Zarathustra 'Von den 

Abtrünnigen'). (Zie ook Intermezzo). 

6) 'zeigt' (35); 'vorzustellen' (36); sehen wir' (39); 'vor unseren Blieken' (42); 'wir sehen' 

(44); 'Schauen wir jetzt' (99; 101); 'geschildertem Vorgang' (134); das anschauende Auge' 

(150), etc. 

7) Behalve het oog wordt ook het oor geregeld aangesproken: Jenseits von Gut und Böse 

246; ib.:247; Ecce Homo 'Warum ich so gute Bücher schreibe' 4. 

8) 'Wir schauten das Drama an und drangen mit bohrendem Bliek in seine innere beweg-

te Welt der Motive (...). (...) und doch war uns, als ob nur ein Gleichnissbild an uns vorüber-

zoge, dessen tiefsten Sinn wir fast zu errathen glaubten und das wir, wie einen Vorhang, fort-

zuziehen wünschten, um hinter ihm das Urbild zu erblicken. Die hellste Deutlichkeit des 
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Bildes genügte uns nicht: denn dieses schien eben sowohl et was zu offenbaren als zu ver

hullen; und wahrend es mit seiner gleichnissartigen Offenbarung zum Zerreissen des 

Schieters, zur Enthüllung des geheimnissvollen Hintergaindes aufzufordern schien, hielt wie-

derum gerade jene durchleuchtete Allsichtbarkeit das Auge gebannt und wehrte ihm, tiefer zu 

dringen' (24). Hier schrijft Nietzsche zijn tekst het (onthullende en tegelijkertijd verhullende) 

effect toe van de tragedie. 

9) De verlossing of wedergeboorte wordt de lezer op het eind expliciet in het vooruitzicht 

gesteld: 'Ja, meine Freunde: glaubt mit mir (...) ihr sollt erlöst werden' (20). De ware lezer 

heeft 'mit Staunen erlebt' wat verteld werd (22) en wie na het lezen van de tekst nog niet het 

tragische efffect heeft ervaren, kan volgens Nietzsche vertwijfelen aan zijn esthetische, dus 

onesthetische, natuur (ib.). Hier wordt duidelijk dat Nietzsche zijn lezer dezelfde positie toe

schrijft als de esthetische toeschouwer van de tragedie. 

10) Veel critici onderscheiden een vroege en een late Nietzsche. Die Geburt der Tragödie 

en de 'Unzeitgemasse Betrachtungen' worden dan als typisch voor de vroege, nog logocen-

trische' metafysische Nietzsche gezien; Menscblicbes, Allzumenscbliches als het begin van de 

aforistische periode met Die fröbliche Wissenschaft en Also sprach Zaratbustra als midden-

fase; Jenseits vort Gut und Böse, Zur Genealogie der Moral, Götzen-Dammerung, Ecce Homo 

en de 'Nachlass' als typisch voor de late Nietzsche die afziet van traditionele waarden en 

begrippen. Zo spreken Fokkema en Ibsch over de Nietzsche uit de 'vroege kritische periode 

afwegend-gedistantieerd-intellectualistisch en de Nietzsche uit de latere periode volunta

ristisch, emotioneel, uitsluitend waarderende, de Dionysische Nietzsche' (1984:213). 

11) Hier erkent Nietzsche als ik-verteller dat ook hij, ondanks zijn inzicht in de (on)waar-

heid, deel uitmaakt van het 'belevende' ofwel historische bestaan: 'Wie wundervoll und neu 

und zugleich wie schauerlich und ironisch fühle ich mich mit meiner Erkenntniss zum 

gesammten Dasein gestellt! Ich habe für mich entdeckt, dass die alte Mensen- und Thierheit, 

ja die gesammte Urzeit und Vergangenheit alles empfindenden Seins in mir fortdichtet, fort-

liebt, forthasst, fortschliesst, ich bin plötzlich mitten in diesem Traume erwacht, aber nur zum 

Bewusstsein, dass ich eben traume und dass ich weitertraumen muss, um nicht zu Grunde zu 

gehen: wie der Nachtwandler weitertraumen muss, um nicht hinabzustürzen' (FW 54). 

12) In Die Geburt der Tragödie wordt via de Hamletleer verwoord wat het gevaar is van 

het kiezen voor wat later de wil-tot-weten wordt genoemd. 'Die Erkenntniss tödtet das 

Handeln, zum Handeln gehort das Umschleiertsein durch die Illusion das ist die Hamletlehre 

(...) nicht das Reflectiren, nein! die wahre Erkenntniss, der Einblick in die grauenhafte 

Wahrheit überwiegt jedes zum Handeln antreibende Motiv, bei Hamlet sowohl als bei dem 

Dionysischen Menschen' (57). 

13) Nietzsche maakt onderscheid tussen de droom als de werkelijkheid van het lichaam 

en fictie. Zo onderscheidt hij in Der Antichrist de 'zieke' interpretaties van het christendom en 

de 'kunst goed te lezen' (A 52; A 59). De 'Fiktions-Welt' van het christendom zet hij hier tegen

over de droomwereld: 'Diese reine Fiktions-Welt unterscheidet sich dadurch sehr zu ihren 

Ungunsten von der Traumwelt, dass letztere die Wirklichkeit wiederspiegelt, wahrend sie die 

Wirklichkeit falscht, entwerthet, verneint' (A 15). 
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14) Homerus wordt een echte dichter genoemd omdat hij 'anschaulicher schildert' en 

meer 'anschaut' (60), dus te werk gaat zoals Nietzsche in Die Geburt der Tragödie. Ook in het 

latere werk spreekt Nietzsche waarderend over Homerus. Wie zou niet Homerus' geluk, zijn 

toestand, willen bezitten, de toestand van degene 'der den Griechen ihre Götter, nein, sich 

selber seine Götter erfun-den hat!' vraagt hij in Die fröblicbe Wissenschaft (302). 

15) In 'The human experience of Time and Narrative' verwijt Paul Ricoeur antinarrati-

vistische historici en literatuurwetenschappers zoals de vroege Roland Barthes, dat zij het con

cept 'tijd' compleet verwaarlozen. Ricoeur ziet verhalen als 'the modes of discourse appro

priate to our experience of time; and time experience, on the other hand, is the ultimate 

referent of the narrative mode' (1991:107). Volgens Ricoeur, en Nietzsche lijkt het met hem 

eens te zijn, geeft narrativiteit onze ervaring van tijd vorm, onafhankelijk of het in historische 

verhalen of in fictie voorkomt (ib.:105). 

16) Nietzsche citeert Kant die stelt dat aiimte, tijd en causaliteit in feite de schijn vormen, 

die de ware werkelijkheid verhult. 'Wenn dieser [onze cultuur ewj an die Erkennbarkeit und 

Ergründlichkeit aller Weltnithsel, gestützt auf die ihm unbedenklichen aeternae veritates, 

geglaubt und Raum, Zeit und Causaiitat als ganzlich unbedingte Gesetze von allgemeinster 

Gültigkeit behandelt hatte, offenbarte Kant, wie diese eigentlich nur dazu dienten, die blosse 

Erscheinung, das Werk der Maja, zur einzigen und höchsten Realitat zu erheben (...)' Reeds 

Kant heeft volgens Nietzsche 'de tragische cultuur' ingeluid (GdT 118). 

17) De Man interpreteert het probleem van Die Geburt der Tragödie niet als psychologische 

maar als epistemologische kwestie. Hij vertaalt Nietzsches nadruk op het dionysische als voor

keur voor aanwezigheid boven representatie ofwel het onderscheid 'between metaphorical 

and proper language' (1979:91). Zo creëert hij de oppositie die zijn doel dient want het 

linguïstische gaat in deconstnictief perspectief vooraf aan het historische. Door te wijzen op 

Nietzsches uitspraken over de onmogelijkheid van representatie (proper language), wijst hij 

de weg naar de onwaarheid van het apollinische ofwel de afwijzing van de historische 

(schijn)positie. Uit het feit dat taai niet absoluut correspondeert met het menselijke bestaan, 

concludeert De Man dat er niets buiten de tekst bestaat waaraan gerefereerd kan worden. 

18) In het later toegevoegde voorwoord 'Versuch einer Selbstkritik' (1886) herinterpreteert 

Nietzsche zijn vroege tekst en stelt hij dat hij in Die Geburt der Tragödie de wetenschap vanuit 

de optiek van de kunstenaar bekeek, maar de kunst vanuit de optiek van het leven (14) 

19) In zijn kritiek op deconstructionistische Nietzsche-lezers zoals Paul de Man en Hillis 

Miller noemt Milam, die zoals eerder vermeld de literaire kritiek oproept haar Nietzsche-beeld 

te herzien, dit 'het referentienihilisme' van deconstructie (1992:330). 

20) In mijn optiek vraagt de fysieke ervaring om dat wat Hester IJsseling 'de lijn' noemt, 

dat wil zeggen eenheid, systeem, coherentie. IJsseling lijkt het tegendeel te stellen: 'Hoewel 

er inderdaad in onze voorstelling van de tekst, en op grotere schaal in onze voorstelling van 

de tijd, een tendens tot het zoeken naar en het construeren van lineariteit aan te wijzen is, 

verzet zich elke feitelijke ervaring van tijd en tekst tegen dit model' (IJsseling 1997:118). 
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21) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstruction bespreekt Alan D. Schrift het begrip 'grosse Gesundheit' als de noemer waar

mee Nietzsche het vermogen typeert om een levensbevestigende orde aan te brengen 

(1990:177). 

22) Dat "kunst' in Die frühliche Wissenschaft een bredere betekenis heeft gekregen is 

evident. Waar in Die Geburt der Tragödie nog dicht bij esthetische kunstvormen wordt 

geredeneerd, wordt kunst hier synoniem voor de menselijke conditie, de onontkoombaarheid 

om het leven te vormen naar de fysieke (kunst)driften. Van de kunstenaars moet men de kunst 

van het perspectief leren, maar in het overige moet men wijzer zijn dan zij, zegt Nietzsche: 

'Denn bei ihnen hort gewöhnlich diese ihre feine Kraft auf, wo die Kunst aufhört und das 

Leben beginnt: wir aber wollen die Dichter unseres Lebens sein, und im kleinsten und 

Alltaglichen zuerst' (FW 299). 

23) In 'Wofür wir dankbar sein sollen' zegt Nietzsche dat de acteurs ons hebben geleerd 

'sich aus der Ferne' te bekijken, 'um Das mit einigem Vergnügen zu horen und zu sehen, was 

Jeder selbst ist, selber erlebt, selber will (...)' (FW 78). 

24) 'Realiteit' heet in Der Antichrist de wereld 'als Leib, als Gebarde, als Instinkt' (A 59). 

25) De metafoor 'maag' herinnert aan het feit dat het denken een fysieke kwestie is. 

Nietzsche noemt zijn filosofie dan ook een dieet dat hij zijn lezers voorschrijft. Het gedachte

goed van zijn metafysische tegenstanders wijt hij aan hun slechte voedingsgewoonten: 'Dass 

sie schlecht lernten und das Beste nicht, und alles zu früh und alles zu geschwind: dass sie 

slecht assen, daher kam ihnen jener verdorbene Magen, ein verdorbener Magen ist namlich 

ihr Geist: der rat zum Tode! Denn wahrlich, meine Brüder, der Geist ist ein Magen!' (Also 

sprach Zarathustra II, "Von alten und neuen Tafeln'). In Ecce Homo zegt Nietzsche dat alle 

vooroordelen uit de ingewanden komen, dat de moraal een maag is. De Duitse geest komt 

voort uit 'betrübten Eingeweiden... Der deutsche Geist ist eine Indigestion, er wird mit nichts 

fertig' ('Warum ich so klug bin'). 

26) In Jeriseits von Gut und Böse worden de Grieken beschreven als liet volk dat 'die 

geheime Aufgabe des Gestaltens, Ausreifens, Vollendens zuge-fallen ist' (J 248). Deze typering 

herinnert aan de bewondering van de Griekse dromen in Die Geburt der Tragödie. 'De geheime 

opgave', het op de wereld zetten van een afgeronde waarheid is een zwangerschap. De 

'Mann'die volgens Nietzsche weer 'Herr' moet worden (Diefröhliche Wissenschaft362) is een 

"Mutter" von Mensch, im grossen Sinne des Wortes, ein Solcher, der von Nichts als von 

Schwangerschaften und Kindsbenen seines Geistes mehr weiss und hort' (ib.:369). 

27) Ook in het nagelaten werk wordt gezegd dat het dionysische leidt naar het lichaam, 

naar de roes van de gebaren, naar de lijfelijke kracht van de dionysisch-apollinische wil tot 

schijn (Nachlass 1886 Band 13 :.235 ; ib..230,239). 

28) In Götzen-Ddmmerung (1889) wordt de 'esthetische toestand' expliciet gekoppeld aan 

het begrip macht. De roes van de wil is de 'physiologische Vorbedingung' voor het ontstaan 

van kunst, zegt Nietzsche hier, de lichamelijke conditie die 'ein asthetisches Thun und 

Schauen' in werking zet: 'Der Mensch dieses Zustandes verwandelt die Dinge, bis sie seine 
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Macht wiederspiegeln, bis sie Reflexe seiner Volkommenheit sincl. Dies Verwandein mussen 

in's Volkommne ist Kunst' (GD 'Streifzüge eines Unzeitgemassen' 8 en 9). 

29) In 1913 publiceert Hans Vaihinger Die Pbilosopbie des Als <ib. Hij stelt dat het "alsof 

van Kant afkomstig is, die het geloof omschrijft als het handelen alsof er een God bestaat 

(1913:XIV). Vaihinger benadrukt dat voor Nietzsche reeds Hume wees op de 

'Empfindungsqualitat' als het enig ware (ib.:98). Maar Nietzsche is volgens Vaihinger de eer

ste die de schijn niet meer behandelt als iets dat bestreden moet worden. Deze stelling rijmt 

met mijn observatie dat 'de vergissingen' in Nietzsches optiek productief zijn. 

30) '(...) schon jedes Tief-und Gründlich-Nehmen ist eine Vergewaltigung, ein Wehethun-

wollen am Grundwillen des Geistes, welcher unablassig zum Scheine und zu den Oberflachen 

hin will, sclion in jedem Erkennen ist ein Tropfen Grausamkeit' (J 229). 

3D In feite wordt in Jenseits non Gut unci Bösede aanval op het socratische in een noten

dop herhaald. Want Nietzsche zegt hier ook dat hij de mens wil terugvertalen naar de natuur, 

dat hij 'über die vielen eitlen und schwarmerischen Deutungen und Nebensinne Herr werden 

[will], welche bisher über jenen ewigen Grundtext homo natura gekritzelt und gemalt wurden' 

(J 230). Kofman stelt terecht dat het eeuwige fundament waarover Nietzsche hier spreekt niet 

een ontologische waarheid is, maar verwijst naar het bestaan als wil tot macht (1972:133-36). 

Maar wel met dien verstande dat de wil tot macht de wil tot schijn impliceert omdat dit 

'Urfaktum' het lichaam leidt. 

32) De hier ontvouwde lijn van Nietzsches discours van het lichaam naar zijn visie op het 

bestaan als wil tot macht, wordt bevestigd in Nietzsche over de menselijke natuur van Joep 

Dohmen. Dohmen bespreekt in zijn studie Nietzsches 'driftenleer'. Als kritiek op de ik-meta-

fysica, zo stelt hij, zet Nietzsche in zijn vroege teksten het lichaam als pluralisme van driften 

die door hun onderlinge verbanden in staat zijn eenheid te scheppen. In zijn latere werk 

(vanaf ongeveer 1880) komt de nadruk te liggen op het machtmotief. En vanaf 1885 vat 

Nietzsche alle werkelijkheid op als wil tot macht en de mens als een veelheid van willen tot 

macht. Dohmen wijst erop dat Nietzsche veel noemers (drift, kracht, macht) introduceert om 

zijn visie op de mens te articuleren maar stelt dat het denken over macht naadloos aansluit 

bij de visie op de wil tot macht. Nietzsches driftenleer, waarvoor volgens mij reeds de aanzet 

wordt gegeven in Die Geburt der Tragödie, is volgens Dohmen de eerste fase, de wil- tot-

macht de tweede fase van Nietzsches fysiopsychologie: 'In elk geval is het begrip "lichaam" 

het omvattende begrip' (1994:430). 

33) Hillis Miller stelt in 'The Disarticulation of the Self dat de veelheid die Nietzsche in 

het zelf werkzaam ziet, leidt tot de waanzin die het logocentrisme ondermijnt (1981:247). Ik 

zou willen stellen dat Nietzsches nadruk op het lichaam als organisatorische kracht, zijn plei

dooi voor de erkenning van het naar eenheid verlangende lichaam, tracht de waanzin te voor

komen. Niet de waarheid maar het niet-willekeurige is de oppositie van de waanzin, zegt 

Nietzsche in Die fröblicbe Wissenschaft (76) en als verteller brengt het individu, dat luistert 

naar zijn lichaam, een orde aan die de illusie biedt van een gewild zijn. 
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34) Perspectivisme is de opvatting dat er geen waarheid of werkelijkheid bestaat onaf

hankelijk van de subjectieve waarneming. In The Cambridge Companion to Nietzsche zeggen 

ook Magnus en Higgins dat de analogie tussen weten en zien zoals het perspectivisme die 

oproept, bedoeld is om af te rekenen met de visuele metaforen van de traditionele episte

mologie. Zij zien Nietzsches concepten als perspectivisme, wil tot macht, eeuwige wederkeer 

en Übermensch als 'self-consuming concepts', dat wil zeggen 'one which requires as a con

dition of its intelligibility (or even possibility) the very contrast it wishes to set aside' (1996:7). 

35) In bijna elke tekst wordt herinnerd aan het apollinisch-dionysische koppel: 

Morgenrótbe 240;,12: Menschliches, Allzumens-chliches 1.35, 222; ib. 11.174 ,184 waar de 

natuurgeschiedenis van het apollinische en dionysische herhaald wordt. In Götzen-

Dammerung zet Nietzsche nog eens expliciet uiteen wat hij met de begrippen apollinisch en 

dionysisch bedoelt. Het dionysische is de 'Urzustand' zegt Nietzsche hier en hij noemt de 

muziek, net als in Die Gehurt der Tragödie, de specificatie hiervan (Streifzüge eines Unzeit-

gemassen 10). Ook in zijn Nachlass legt Nietzsche onder de noemer 'Psychologische 

Grunderfahrungen' uit wat het begrippenpaar apollinisch dionysisch inhoudt (Nachlass 85-86 

band 12 :115). In Zur Genealogie der Moral worden de termen dionysisch en apollinisch niet 

gebruikt maar de stelling dat zich in het ascetische ideaal de 'Grundthatsache des menschlichen 

Willens' uitdrukt, dat de mens een doel nodig heeft, 'und eher will er noch das Nichts wollen, 

als nicht wollen' (GdM III.I) borduurt verder op de eerder verwoorde menselijke positie. 

36) In The Illusions of Postmodernism reageert Terry Eagleton op de centrale plaats die 

het gefragmenteerde lichaam in postmetafysische theorieën inneemt: hij constateert dat het 

'has become one of the most recurrent preoccupations of postmodern thought: Mangled mem

bers, tormen-ted torsos, etc.' (1996:70). Als reactie op het beeld van het lichaam als object van 

inscriptie, als onderworpen aan de disciplinering van discoursen, stelt Eagleton dat 'we are 

not "cultural" rather than "natural" creatures, but cultural beings by virtue of our nature, which 

is to say by virtue of the sorts of bodies we have and the kind of world to which they belong' 

(ib.:72-3). 

37) 'Het spreken als', in Braidottis feministische perspectief 'vrouw', heeft als doel een 

ethiek te bewerkstelligen 'that would survive the many shifts of langua-ge and cultural loca

tions and make me "true to myself', although the self in qtiestion is but a complex collection 

of fragments' (1995 

Hoofdstuk 3 

1) Volgens Nietzsche levert het menselijk bewustzijn 'ein mehr oder weniger phantasti-

scher Commentar über ein ungewussten, vielleicht unwissbaren, aber gefuhlten Text' ('Erleben 

und Erdichten' Morgenröthe 119). Dit geldt cx>k het historisch bewustzijn. De verhalen van 

historici zijn 'fictief, dat wil zeggen een vorm van schijn. Maar deze schijn verwijst naar de 

'gefuhlte Text', naar de beleving van de werkelijkheid door het lichaam. De performance 
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waarmee volgens Hayden White elke betekenisproductie, en dus ook het historische vertel

len, gepaard gaat (1987:20), staat niet los van het fysieke bestaan. 

2) De monumentale geschiedschrijving is altijd in het gevaar 'ins Schone umgedeutet und 

damit der freien Erdichtung angenahert zu werden' (Vom Nutzen p.262). Daarom mag het 

monumentale de andere twee vormen niet regeren. Ook mag de monumentale vorm niet door 

onmachtige historici bedreven worden: Denn sie wollen nicht, dass das Grosse entsteht' en 

keren het doel van de monumentale vorm om; 'ob sie es deutlich wissen oder nicht, sie han-

deln jedenfalls SO, als ob ihr Wahlspruch ware: lasst die Todten die lebendigen begraben' 

(ib.:264). 

3) In het nagelaten werk verwoordt Nietzsche deze attitude bijna letterlijk: 'Meine Art, 

Historisches zu berichten, ist eigentlich, eigene Briebnissebei Gelegenheit vergangener Zeiten 

und Menschen zu erzahlen. Nichts Zusammenhangendes einzelnes ist mir aufgegangen, anderes 

nicht. Unsere Litteraturhistoriker sind langweilig, weil sie sich zwingen, über alles zu reden 

und zu urtheilen, auch wo sie nichts erlebt haben' {Nachlass Band.8. 30 [601). 

4) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt de visie op de noodzaak van het sterke subject her

haald: 'Der Mangel an Person racht sich überall; eine geschwachte, dunne, ausgelöschte, sich 

selbst leugnende und verleugnende Fersönlichkeit taugt zu keinem guten Dinge mehr, sie 

taugt am wenigsten zur Philosophic Die 'Selbstlosigkeit' hat keinen Wenh im Himmel und auf 

Erden; die grossen Probleme verlangen alle die grosse Liebe, und dieser sind nur die starken, 

runden, sicheren Geister fahig, die fest auf sich selber sitzen' (FW 345). 

5) Zie Shapiro (1989:21; 151). 

6) In The Illusions of Postmodernism formuleert Eagleton een eenvoudige maar bruikbare 

definitie van postmodernisme: 'a style of thought which is suspicious of classical notions of 

truth, reason, identity and objectivity, of the idea of universal progress or emancipation, of sin

gle frameworks, grand narratives or ultimate grounds of explanation' (1996:vii). 

7) In zijn bijdrage aan Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and Contra zegt Charles E. 

Scott dat genealogie opereert 'l>eyond the reach of any instance of consciousness or expe

rience' (Scott 1990:15). 

8) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt deze dubbelrol benoemd. Hier spreekt Nietzsche 

over de praktisch handelende mens als 'der Schauspieler' die bij tijd en wijle vergeet dat hij 

selber auch der eigentliche Dichter und Fort-dichter des Lebens ist'. Via de noemer 'wir 

Denkend-Empfindenden' wordt het belevende bestaan vervolgens gekoppeld aan het denken 

en het is volgens Nietzsche deze positie (van zowel deel uitmaken van, als erboven staan) die 

het macben' van de werkelijkheid mogelijk maakt (FW 301). 

9) Hayden White onderscheidt drie strategieën die historici kunnen gebruiken om het ver

klarend effect te bereiken: de verklaring via formele argumenten; via 'emplotment' (het arran

geren van gebeurtenissen volgens een plot) en de verklaring via ideologische implicaties. Op 

het niveau van 'emplotment' onderscheidt White kroniek (chronicle) en verhaal (story). De 

kroniek is enkel opsomming terwijl het verhaal een bepaalde ordening in de gebeurtenissen 

presenteert zodat het een volledig te begrijpen diachronisch proces is met een te onderscheiden 
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begin, midden en einde. De wijze waarop de opeenvolging van gebeurtenissen gestnictureerd 

wordt, is het voorzien van het verhaal met betekenis (1973). 

10) In The Content of the Form typeert White 'narrative' als de oplossing voor het probleem 

van het vormgeven van de algemeen menselijke ervaring die volgens hem een morele positie 

impliceert: 'narrativity, certainly in factual story-telling and probably in fictional storytelling as 

well, is intimately related to, if not a function of, the impulse to moralize reality, that is, to 

identify it with the social system that is the source of any morality that we can imagine' 

(1987:14). 

11) Van Tongeren wijst op het feit dat ook een autobiografie nooit het wezen mee kan 

delen, dat de autobiografie datgene creëert wat zij beschrijft: 'het leven dat verteld wordt 

bereikt zijn waarheid slechts door het verhaal waarin het ter sprake komt' (1992:32). Ook Van 

Tongeren vergelijkt deze vorm van vertellen met het schilderen van een zelfportret en hij wijst 

erop dat Rembrandt wel 60 verschillende versies produceerde (ib.). 

12) Een interessante observatie is Van Tongerens stelling dat de roman meer 'waar' is dan 

de krant omdat de krant weliswaar weergeeft wat er gebeurd is, maar dat de roman de bete

kenis van wat er gebeurd is of kan gebeuren wil laten zien (1992:31). 

13) In Time, Narrative, and Htstoty formuleert Carr een soortgelijke opvatting als Ricoeur: 

'narrative is our primary (though not our only) way of organizing our experience of time, and 

understood in this sense it can elucidate our pretheoretical past' (1986:4-5). 

14) In The Content of the Form citeert Hayden White Roland Barthes, die in 'Introduction 

a 1'analyse structura-Ie des récits' stelt dat een verhaal niets representeert of imiteert: '"What 

takes place" in a narrative is from the referential (reality) point of view literally nothing; "what 

happens" is language alone, the adventu-re of language, the unceasing celebration of its 

coming' (1987:14).Volgens White zegt Barthes hier wat Nietzsche in Vom Nutzen en Zur 

Genealogie der Moral zegt. 

15) Volgens Foucault moet de genealogie laten zien hoe de geschiedenis het lichaam 

teistert (1981:19). Hij stelt dat geschiedschrijving 'werkelijke' geschiedschrijving wordt, als zij 

het discontinue in ons eigen zijn introduceert, het fundament waarop het lichaam rust onder

graaft en de vermeende continuïteit bestrijdt: 'Want het weten is er niet om te begrijpen, maar 

om te snijden' (1981:27). 

16) In de correspondentie vinden we ook de opvatting teaig dat de 'beleefde' teksten 

nagevoeld willen worden. Volgens Nietzsche is lezen een grootse ervaring wanneer men weet 

nachzufühlen, die inneren Erlebnisse nacbholen, auf Grund deren jenes Werk entstehen 

konnte' (Sdmtliche Briefe Band 8: 340). Zie verder Intermezzo. 

17) 'Aus der Nahe verstehn' is volgens Nietzsche een vorm van belevend begrijpen, het 

beleven van een verandering aan zichzelf veroorzaakt door de ander ('Was ist denn der 

Nachste!' Morgenröthe 118). 

18) De betiteling van visionaire dichters als 'Astronomen des Ideals' komt terug in Die 

fröhliche Wissenschaft, waar Nietzsche zich met zijn lezers onder de noemer 'wir Argonauten 

des Ideals' schaart en vertelt over het uitzicht op een land waar hij en de zijnen de tegen

woordige mens achter zich kunnen laten (FW 382 Die grosse Gesundheit'). 
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19) Waar het beeld van Nietzsche als vernietiger van (verhalende) illusies de literatuur

wetenschappelijke kritiek overheerst, heerst in de volksmond het beeld van Nietzsche als 

vrouwenhater en het beeld van Nietzsche als politiek gevaarlijke denker. Zo schrijft wijlen K.L. 

Poll onder de kop 'Pas op voor Nietzsche' over de problemen van voormalige Oostbloklanden 

en waarschuwt hij tegen Nietzsche, die een rangorde zou hanteren (NRC Handelsblad 9 maan 

1990). 

20) In zijn bijdrage aan The Cambridge Companion to Nietzsche benadrukt ook Robert 

Solomon dat Nietzsches begrippen psychologische categorieën zijn. Hij stelt voor 'Über

mensch' als een attitude te karakteriseren en te zien in termen van aan of afwezigheid van 

bepaalde emoties, eerder dan als een metafysische projectie van een biologische evolutie 

(1996:186). 

21) Slavenmoraliteit definieert Solomon als het opleggen van oordelen aan anderen in 

morele categorieën die niet van hen zelf zijn, als een reactieve set van emoties. Hij benadrukt 

dat waar sociale macht geen herenmoraal dicteert, slavenmoraal aanwezig is onder hen die 

heersen (1996:207). 

22) Grootheid is geen vast gegeven. Zo zegt Nietzsche van de grote gezondheid dat ze 

telkens weer verworven moet worden: 'ein solche, welche man nicht nur hat, sondern auch 

bestandig noch erwerben muss, weil man sie immer wieder preisgiebt, preisgeben muss!' (FW 

382). 

23) 'It is Nietzsche's hope that the transvaluation will result in a new type of person (...) 

who will allow themselves the greatest multiplicity of contradictory perspectives, while main

taining the formative power of self-dominion and the ability to discipline themselves to 

wholeness' (Schrift 1990:159). 

24) In tegenstelling tot de traditionele historie die door onvruchtbare types wordt vorm

gegeven, beoogt Nietzsche met zijn vormen van geschiedschrijving een 'Zeitalter der fertig 

und reif gewordenen, der harmonischen Persönlichkeiten' (p.299). De noemers klaar' en 'rijp' 

duiden opnieuw de mogelijkheid van persoonlijke groei. Het onvruchtbare type wordt 

vervangen door een 'rijpe' persoonlijkheid, door productieve geesten, die de eigen geschiedenis 

kunnen dragen. 

25) Ook in Menschliches, Allzumenschlicbes II wordt deze functie aan historische verhalen 

toegeschreven: Die Naturgeschichte, (...), sollte so erzahlt werden, dass Jeder, der sie hort, 

zum Streben nach geistigleiblicher Gesundheit und Blüthe, zum Frohgefühl, Erbe und 

Fortsetzer des Menschlichen zu sein, und zu einem immer edleren Unternehmungs-Bedürfniss 

unaufhaltsam fortgerissen würde' ('Vermischte Meinungen und Sprüche' 184). 

26) Foucault verzet zich tegen de 'oneindige woekering van betekenis' die centraal staat 

in poststructuralistische theorieën (van bijvoorbeeld Jacques Derrida). De auteur, niet als oor

sprong maar als 'drift' achter de tekst, begrenst volgens hem deze woekering: 'the author is 

not an indefinite source of significations which fill a work; the author does not precede the 

works, he is a certain functional principle by which, in our culture, one limits, excludes, and 

chooses; in short, by which one impedes the free circulation, the free manipulation, the free 

composition, decomposition and recomposition of fiction' (1979:159 ). 
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27) Volgens Alan D. Schrift vormt Nietzsches genealogie het alternatief: 'genealogy can be 

viewed as a methodological interstice between perspectivism and philology insofar as it 

demands, both playful appropriation of and meticulous attention to the developmental history 

of contemporary values' (1990:171). Schrift noemt Nietzsches antwoord op de ambiguïteit tus

sen zijn perspectivisme en zijn nadruk op filologie (de kunst van het goede lezen), een 

'pluralistische benadering' die hij realiseert in de genealogie: 'an interpretive practice which, 

because it retains a standard by which to judge between competing interpretations, can accept 

multiple and conflicting interpretations without succumbing to an unmitigated relativism in 

which it relinquishes the ability to judge some interpretations as better than others' (ib.). 

Hoofdstuk 4 

1) Waar Nietzsche stelt dat men de auteur moet vergeten om plezier te hebben aan het 

werk zelf, lijkt hij in eerste instantie 'de dood van de auteur' te onderschrijven (Zur Genealogie 

der Moral III 4). De herkomst van een werk gaat de fysiologen en de ontleders van de geest 

aan, niet de esthetische mens, de kunstenaar. Aldus Nietzsche. Die zich echter even later laat 

kennen als een esthetische fysioloog. Waar hij 'de klank' beluistert die volgens hem elke den

ker heeft, aan de klank de persoonlijkheid van de denker afleest en stelt dat de denker niet 

feitelijk maar 'eigentlich sich und seine Zuhörer denkt', verweeft hij de esthetische positie met 

de fysiologie en kondigt hij aan nog terug te komen op deze vorm van 'Physiologie der Asthe-

tik' (ib.:9). 

2) Hester IJsseling benadrukt, in haar overigens zeer genuanceerd gestelde studie naar de 

filosofie als voorwoord, dat Nietzsche zich verzet tegen het begrijpen. Zij stelt dat hij waar

schijnlijk de meest recalcitrante van het soort auteurs is dat zich niets gelegen laat liggen aan 

de welwillendheid van hun publiek. IJsseling constateert weliswaar, zoals ik verderop bena

druk, dat Nietzsches lezer eenzelfde persoonlijke geschiedenis zou moeten hebben, maar vol

gens haar is dit 'niet om begrip maar om speelruimte voor misverstanden toe te laten' 

(1997:77-87). 

3) In Nietzsche as Postmodernist. Essays Pro and Contra (Koelb 1990) staat de vraag centraal 

of Nietzsches oeuvre inderdaad, zoals de postmoderne visie luidt, het heterogene corpus is 

dat elke totaliserende benadering tracht te verhinderen. Of dat Nietzsche, zoals de modernistische 

visie luidt, metanarratie toelaat. Dit Intermezzo verdedigt de laatste positie. Niet met als 

uitgangspunt dat het mogelijk is om het enig juiste verhaal aan Nietzsches werk te ontlenen, 

maar in de zin dat Nietzsche het streven naar een totaalbeeld niet afwijst. 

4) 'lm Gebirge ist der nachste Weg von Gipfel zu Gipfel: aber dazu musst du lange Beine 

haben. Sprüche sollen Gipfel sein: und Die, zu denen gesprochen wird, Grosse und 

Hochwüchsige' ('Vom Lesen und Schreiben' Also sprach Zarathustra). 

5) De fysieke beleving van het tragische leidt volgens Nietzsche in het ideale geval tot een 

soort alwetendheid: 'Er wird sich namlich erinnern, wie er, im Hinblick auf den vor ihm sich 

bewegenden Mythus, zu einer Art von Allwissenheit sich gesteigert fühlte (...)' (GdT 140). 
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Nietzsche spreekt hier over de beleving van Wagners muziek, maar met zijn tekst beoogt hij 

hetzelfde effect. Zoals de Wagnerbeleving hem boven bestaande interpretaties uittilde en hem 

(de illusie van) een unieke blik verschafte, moet zijn tekst de hergeboorte van de esthetische 

toeschouwer bewerkstelligen. 

6) In Zur Genealogie der Moral zegt Nietzsche bijvoorbeeld dat enkel de lezer die vreug

de en pijn aan Alsospracb Zaralbustra beleeft, werkelijk toegang krijgt tot het werk. 'Was zum 

Beispiel meinen "Zaratbustra" anbetrifft, so lasse ich Niemanden als dessen Kenner gelten, den 

nicht jedes seiner Worte irgendwann einmal tief verwundet und irgendwann einmal tief ent-

zückt hat: erst dann namlich darf er des Vorrechts geniessen. an dem halkyonischen Element, 

aus dein jenes Werk geboren ist, an seiner sonnigen Helle, Ferne, Weite und Gewissheit ehr-

fürchtig Antheil zu haben' (Vorrede 8). 

7) Zie voor uitspraken over een ongewenste leeshouding o.a. 'Unerwünschte Leser' in 

Menscblicbes, Allzumemchlicbes ('Der Wanderer und sein Schatten' 104 en Die fröblicbe Wis-

senscbaft 381). 
8) 'Wenn ich mir das Bild eines vollkommnen Lesers ausdenke, so wird mir immer ein 

Unthier von Muth und Neugierde daraus, ausserdem noch etwas Biegsames, Listiges, Vorsichti-

ges, ein geborner Abenteurer und Entdecker. Zuletzt, ich wüste es nicht besser zu sagen, zu 

wem ich im Grunde allein rede, als es Zarathustra gesagt hat: wem allein will er sein Kathsel 

erzahlen? Euch, den kühnen Suchern, Versuchern, (...) , euch. den Rathsel-Trunkenen (...)' 

(EcceHomo 'Warum ich so gute Bücher schreibe' 3). Dit ideaal van de lezer als Rathselrather' 

wordt regelmatig gerelativeerd door formules als 'woraus sich errathen lasst' of 'Man wird 

bereits errathen haben...' (Zur Genealogie der Moral \\ 22) en Nietzsche dus de oplossing voor

zegt. 

9) Ernst van Alphen stelt dat een tekst die de lezer bewust manipuleert tot betekenis

gevende activiteit, die de lezer in deze zin programmeert, de beleden vrijheid van de lezer tot 

een relatieve kwestie maakt (1988:57). Ook in Nietzsches teksten is de zelfwerkzaamheid een 

opgelegde vrijheid want Nietzsche speelt met de wetenschap dat de lezer 'Vernunft' aan gaat 

brengen, met de wetenschap dat de beleving van de Unvernunft' leidt tot de esthetische act 

die ook het schrijven leidt. 

10) Volgens Nietzsche schept de intentie van een tekst de stijl: 'Hat nicht die Absicht einer 

Schrift immer erst das Gesetzt ihres Stils zu schaffen? Ich verlange, dass, wenn diese Absicht 

sich andert, man auch unerbitterlich das ganze Prozedurensystem des Stils andert' (Sdmtlicbe 

Biiefe Band 8 :244). 

11) Zin is geen garantie voor betekenis en Iser benadnikt dat de (traditionele) vraag naar 

de betekenis van de tekst de tekstervaring reduceert. Hij definieert zin als "eine im Text selbst 

erzeugte Forderung nach Erfüllung' (Iser 1976:241). 

12) De wisselwerking tussen tekst en lezer impliceert 'dass wir im Vorgang der Sinnkon-

stitution selbst in einer bestimmte Weise konstituiert werden' (Iser 1976:244). De lezer die een 

relatie aangaat met de tekst wordt 'gekarakteriseerd', hij vormt zich een eigen lx;eld en evenaan 

zo het beeld van de auteur. 
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13) Sept.1879 Band 5:448; Febr.1881 Band 6:.64 en April 1887 Band 8:61. 

14) Nietzsche beveelt Die fröblicbe Wissenschaft in lezen als een persoonlijk geschrift. '1st 

"die fröhliche Wissenschaft" in ihren Handen, das Persönlicbste Mer meiner Bücher? (...) Lesen 

Sie doch den Sanctus Januarius einmal im Zusammen-hang! Da steht meine Privat-Moral bei-

sammen, als die Summe meiner Existenz-Bedingungen, welche nur ein Soil vorschreiben, falls 

ich mich selber wilt (aan Paul Rée, augustus 1882 Samtliche Brie/e Band 6:247). 

15) 'Those who believe that he is not postmodern do not simply propose that he is some

thing else (...) but, more important, insist that his work is comprehensible, in the root sense 

of that term as "capable of being taken together". Those who assert that he is postmodern 

offer evidence that Nietzsche knowingly engages in the exclusions, complications and aleatory 

acts that make discourse possible but preclude this sort of comprehensibility' (Koelb 1990:9). 

16) De tekst als manifestatie van het lichaam wil niet zeggen dat Nietzsche inzage ver

onderstelt in zijn 'eigenlijke' ik. 'lede Philosophic verbirgt auch eine Philosophie; jede 

Meinung ist auch ein Versteek, jedes Wort ist auch eine Maske', zegt hij in een aforisme dat 

veel wordt geciteerd ter illustratie van de stelling dat filosofie elk fundament ontbeert. De tekst 

als lichaam wil zeggen dat de filosoof halt heeft gehouden op een bepaald punt, dat hij op 

een bepaald moment in tijd en ruimte positie bepaalt: 'dass er hier stellen blieb, zurückblickte, 

sich umblickte'. dus dat hij de esthetische positie heeft ingenomen die het vertellen mogelijk 

maakt (Jenseits von Gut unci Böse 289). 

17) De tiende stelling in 'Zur Lehre vom Stil' luidt: 'Es ist nicht artig und klug, seinem Leser 

die leichteren Einwande vorwegzunehmen. Es ist sehr artig und sehr klug, seinem Leser zu 

überlassen, die letzte Quintessenz unsrer Weisheit selber auszusprechen' (aug. 1882, Band 

6:245). 

18) 'Nietzsche wil niet begrepen worden, hij wil niet indiscreet betast worden in het diepst 

van zijn gedachten', zegt Hester IJsseling (1997:87). In mijn perspectief is het precies anders

om. Nietzsche wil wel begrepen worden. Tenminste door de lezer die hij 'raakt'. De ideale 

lezing van zijn tekst is een lijfelijke ervaring. Het onbewogen, onaangedane, onpersoonlijke 

gebruik van zijn teksten beschouwt Nietzsche eerder als indiscretie dan (de verbeelding) te 

voelen van wat zijn teksten te zeggen hebben. 

19) In Der Antichrist, het werk dat Nietzsche een lichamelijke oorlogsverklaring noemt 

(A 130), laat hij zichzelf kennen als de vorm van lezer die hij zich wenst: hij zegt dat hij geen 

woorden leest zonder gebaren te zien (ib.:44). 

20) Het aforisme heeft als titel 'Das Buch fast zum Menschen geworden' en verwoordt een 

vroege versie van de 'eeuwige wederkeer' {Menschlicbes, Allzumenschliches 'Aus der Seele 

der Künstler und Schriftsteller' 208). 

21) 'Was mein letztes Buch anbetrifft (Die fröblicbe Wissenschaft ew), so verbürge ich 

innen seine Dauerhaftigkeit inmitten des Wechsels von Geschmacks-Strömungen. Ich schreibe 

nur, was von mir erlebt worden ist, und verstehe es auszuclrücken: dergleichen Bücher bleil)en 

immer "übrig" (aan uitgever Schmeitzner, Sept. 1982 Samtliche Briefe Band 6 :250). 
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22) 'Mein Glück wird sein, das zu thun, wozu mich eine innere Stimme treibt, sonst will 

ich nichts', schrijft Nietzsche in de periode dat hij afscheid neemt van Basel (Samtlicbe Briefe 

Band 5:155). In juli 1883 heet het: 'Es kann gar nicht still und hoch und einsam genug um 

mich sein, dass ich meine innersten Stimmen vernehmen kann!' (ib. Band 6:386). Nietzsche 

legt zijn 'ziel' in zijn geschriften en vraagt zich of er een lezer kan bestaan der den Zustand, 

die Passion errietbe und mitfüblte, aus denen eine solche Denkweise entspringt' (ib.Band 

7:269). Tot nu toe heeft geen lezer 'die gleiche Noth noch den gleichen Willen mit mir gemein' 

zo klaagt hij in oktober 1886 (ib.:271). 

23) In Jenseits von Gut unciBöse schrijft Nietzsche dat de lezer Seinesgleichen in Schmerz' 

moet zijn (270). 

24) Zie ook het Nachgesang' in Jenseits von Gut und Böse. 

25) Du willst vor deinem Freund kein Kleid tragen? Es soil deines Freundes Ehre sein, 

dass du dich ihm giebst, wie du bist? Aber er wünscht dich datum zum Teufel! Wer aus sich 

kein Hehl macht, empört: so habt ihr Grund, die Nacktheit zu fürchten! Ja, wenn ihr Götter 

waret, da dürftet ihr euch eurer Kleider schamen! Du kannst dich für deinen Freund nicht 

schön genug putzen: denn du solist ihm ein Pfeil und eine Sehnsucht nach dem Übermen

schen sein' (Also spracb Zaratbustra "Vom Freunde'). 

26) Interpretatie is volgens Alan Schrift niet gefundeerd in ofwel het subject ofwel het 

object: 'it exists in the between, in the space which seperates them' (1990:191). Ik zou zeggen 

daar waar ze elkaar ontmoeten ofwel (aan)raken. 

27) "Writing is that neutral, composite, oblique space where our subject slips away, the 

negative where all identity is lost, starting with the very identity of the body writing', aldus 

Roland Barthes (1977:142). 

28) 'Thus is revealed the total existence of writing: a text is made of multiple writings, 

drawn from many cultures and entering into mutual relations of dialogue, parody, contesta

tion, but there is one place where this multiplicity is focused and that place is the reader, not, 

as was hitherto said, the author. The reader is the space on which all quotations that make up 

a writing are inscribed without any of them being lost; a text's unity lies not in its origin but 

in its destination. Yet this destination cannot longer be personal: the reader is without history, 

biography, psychology; he is simply that someone who holds together in a single field all the 

traces by which the written text is constituted' (Barthes 1977:148). 

Hoofdstuk 5 

1) Het eerste deel van Menschliches, Allzumenscbliches schreef Nietzsche in de periode 

dat hij afstand begint te nemen van 'Bayreuth', het centrum van de Wagnerbeweging. Zonder 

dat dit direct wordt uitgesproken tussen de twee mannen (Nietzsche stuurt het boek nog met 

een alleraardigste brief naar Wagner) is er sprake van een verwijdering. Volgens de overleve

ring werd Wagner, die verwachtte het werk van een volgeling te lezen, woedend toen hij zich 

aan het lezen zette (Nachword Colli Samtlicbe Werke Band.8:708). 
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2) Net als de latere Franse critici interpreteert Kaufmann de keus voor het aforisme als een 

breuk met dogmatische wetenschapsvormen. Maar waar de Franse denkers het aforisme als 

fragmentatie zien die elke vorm van essentie bestrijdt, benadrukt Kaufmann dat de aforismen 

ondanks hun verscheidenheid zo karakteristiek zijn dat 'their unity might be called "existen

tial"' (1974:93). 

3) Deze toestand dwingt Nietzsche in mei 1879 zijn universitaire aanstelling op te geven. 

Veel van wat hij in deze periode desondanks publiceert heeft Nietzsche aan derden gedicteerd 

en met behulp van zijn vriend, de musicus Heinrich von Köselitz (alias Peter Gast), gecorri

geerd. 

4) Tien jaar later vertelt Nietzsche in Ecce Homo op identieke wijze als hier over zijn vlucht 

uit Bayreuth: 'lm Bayreuther Sommer wurde ich mir dessen völlig bewusst: ich flüchtete nach 

den ersten Aufführungen denen ich beiwohnte, fort in's Gebirge...' (ib). In een andere brief 

(26 juli 1887) wordt de vlucht in de bergen, net als in Ecce Homo, als een terugkeer naar zich

zelf beschreven: 'Jetzt fort in die Berge, in die höchste Einsamkeit, fort, fast möchte ich sagen: 

zu mir' (.Samtlicbe Briefe Band 5: 342). Zie verder hoofdstuk zeven. 

5) Nietzsche noemt de literatuur die hij sinds 1876 maakt 'mein Rezept und meine selbst-

gebraute Arzenei gegen den Lebens-Überdruss' {Samtlicbe Briefe Band 6:226). In deze zin is 

ook hij een dichter die kiest voor bepaalde vormen om zich te troosten. 

6) Nietzsche gebruikt de topos van 'de dolende' of 'de zoekende' waarover ook de door 

hem bewonderde Goethe schrijft ( Wanderers Sturmlied 1872; Wilhelm Meisters Wanderjahre 

1820). De titel 'Der Wanderer' is, zo opperde John Neubauer, misschien «>k een verwijzing 

naar Wödan die in Wagners Siegfried 'Wanderer' genoemd wordt. 

7) In Zur Genealogie der Moral wordt het begrip 'Ermüdung' gebruikt om het effect, de 

ziekte, van het ascetisch ideaal te beschrijven (GdM 10.13). Waar Nietzsche smeekt hem een 

blik op het perfecte te gunnen, zegt hij dat dit noodzakelijk is als medicijn tegen de aanblik 

van de 'kleinheid': 'denn dieser Anblick macht müde...' (GdM 1.12). In het voorwoord wordt 

aangekondigd dat die zurückblickende Müdigkeit, den Willen gegen das Leben sich wen

dend...' het grote gevaar is dat bestreden moet worden (GdM Vorrede 5). 

8) In Menschliches, Allzumenschliches is 'Wüste' de metafoor voor de onontkoombare 

eenzaamheid. In latere teksten keen de metafoor 'Wüste' telkens weer terug. In Also sprach 

Zarathustra zingt 'der Wanderer', het personage wiens gevoelens hier beschreven worden, het 

lied 'Unter Töchtern der Wüste' en wordt een soortgelijke crisiservaring beschreven. In Zur 

Genealogie der Moral wordt een beschrijving gegeven van de woestijn 'in die sich die starken, 

unabhangig gearteten Geister zurückziehn und vereinsamen' (GdM III.8; zie ook hoofdstuk 

zes). 

9) Het 'overrijpe' personage Zarathustra herhaalt de hier vertelde geschiedenis. Zijn wilde 

wijsheid wordt 'trachtig auf einsamen Bergen'; na en door het eenzame lijden hervindt hij de 

kracht deze wijsheid te baren: 'Zu meinen Freunden darf ich wieder hinab und auch zu meinen 

Feinden! Zarathustra darf wieder reden und schenken und Lieben das Liebste thun!' (Also 

sprach Zarathustra 'Das Kind mit dem Spiegel'). 
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10) In 'Von der schenkenden Tugend' (3) roept Zarathustra zijn volgelingen op hun lijf te 

reinigen van de oude zinloosheid. Wanneer ze 'Kinder Einer Hoffnung' geworden zijn, zal 

Zarathustra zich weer bij hen voegen en 'den grossen Mittag' met hen vieren. Zelfervaring is 

de voorwaarde voor de komst van de grote middag. In een tirade tegen de priester die zelf

loosheid predikt zegt Zarathustra: 'Und wer das Ich heil und heilig spricht und die Selbstsucht 

selig, wahrlich, der spricht aus, was er weiss, ein Weissager: 'Siehe er kommt, er ist nahe, der 

grosse Mittag!'(/l/.s"o spracb Zarathustra 'Von den drei Bösen' 2). 

11) Nietzsche zegt een en ander te ontlenen aan Tasso. Dit werk ontstond in februari 1780, 

de perkxle (v(x>rafgaand aan de Italiaanse reis) waarin Goethe een crisis doormaakte (maar 

desondanks veel schreef). Goethe zelf omschrijft de betekenis van Tasso later als 'de wanver

houding tussen het talent en het leven' (Boerner 1979:75). 

12) Nietzsche heeft vanaf jeugdige leeftijd muzikale ambities gekoesterd. Hij componeer 

reeds als tienjarige pianostukken. Ten tijde van de 'Unzeitgemassen' componeert hij de 

'Hymnus auf die Freundschaft'. Rond zijn dertigste geeft Nietzsche zijn muzikale ambities op. 

Maar in 1888 houdt hij zich korte tijd opnieuw intensief met de hymne bezig 'damit man ein-

rnal etwas hat, das zu meinem Gedachtniss gesungen werden kann' (Sdmtliche Brie/e Band 

8:126). Er bestaan twee langspeelplaten, Friedrich Nietzsche Klaviermusik en Friedrich 

Nietzsche Lieder, uitgegeven door Edition Theater am Turin 1980. Met dank aan Chris Engeler 

die mij deze muziek bij mijn afstuderen cadeau deed. 

13) Dat Nietzsche de filosofie van het handelen alsof ook ten tijde van Menschliches, 

Allzumenschliches belijdt, blijkt niet alleen uit zijn manier van vertellen. Ook reflecties over 

andere kunstvormen maken dit duidelijk. Zo zegt Nietzsche dat een musicus het stuk van een 

grote meester zo moet spelen 'als ob er eine Geschichte seines Lebens erzahlt' (MM 1:172). 

14) Net als in Vom Nutzen vertelt Nietzsche in Menschliches, Allzumenschliches over het 

grote (Griekse) verleden om te herinneren aan het eigen grote ideaal. Zie bijvoorbeeld: over 

de Renaissance (MM I 237) en over de Grieken (MM I 114; MM I 261; 'Vermischte Meinungen 

und Sprüche' 117; 172; 219; 220; 222 en 'Der Wanderer und sein Schat-ten' 225). 

15) Dat het niet altijd lukt om 'groot' te worden, blijkt uit het verhaal over Herder. Herder 

is een Duits Bildungstype zoals in Vom Nutzen beschreven. 'So war er ein unaihiger Gast, der 

Vorkoster aller geistigen Gerichte, die sich die Deutschen in einem halben Jahrhundert aus 

allen Welt und Zeitraumen zusammenholten' {Menschliches, Allzumenschliches II 'Der 

Wanderer und sein Schatten' 118). Herder is niet wat hij lijkt en wat hij wil zijn, zo begon het 

verhaal. Het besluit met de opmerking dat het hem aan Mannhaftigkeit ontbreekt Herders 

verlangen naar het grote uit zich aan de buitenkant, maar de realisering wordt verhinderd door 

zijn gebrekkige lichaam. 

16) Enkele aforismen verder merkt Nietzsche op: '(wir selber wohnen in der kleinen Welt 

der Ausnahmen und gleichsam in der bösen Zone)' (Morgenriithe 14). 

17) Volgens Prince moet niet elk evaluatief adjectief als verwijzing naar de vertelpositie 

opgevat worden. Wanneer er sprake is van 'well-established facts in the world of the narrated' 

is er volgens hem geen indicatie 'that the evaluation and the logical connection are the result 
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of the narrator's interpretation' (1982:12). In Nietzsches optiek bestaan er geen feiten onaf

hankelijk van de waarneming en dit is reden om alert te zijn op elke evaluatieve opmerking. 

18) Nietzsche leest hier de geschiedenis van Paulus 'van vervolger tot verkondiger'; de 

geschiedenis van de joodse Saulus die zich bekeerde tot de christelijke Paulus. Waarschijnlijk 

baseert hij zich op het boek Handelingen waarin een uitvoerig verslag te vinden is van Paulus' 

lotgevallen en het verhaal ook nog twee keer uit de mond van Paulus, ter verklaring van zijn 

omstreden handelwijze, valt te vernemen. Paulus was een fanatiek vervolger van de christe

lijke gemeente (die niet terugdeinsde voor geweld, ook tegen vrouwen en kinderen), een 

zogenaamde 'ijveraar'. Op weg naar Damascus krijgt hij een visioen dat tot bekering leidt. Als 

even fanatiek verkondiger van wat hij eerder bestreed, doorkruist hij vervolgens grote gebie

den in Klein-Azië, Macedonië en Griekenland om ten slotte in Rome, het bestuurlijk centrum, 

te arriveren (Den Heijer 1998:27). 

19) In het voorwoord op Zur Genealogie der Moral vertelt Nietzsche over de weten

schapper die zich pas wanneer de klok twaalf slaat (dus wanneer Zarathustra's grote middag 

wordt aangekondigd) 'mit einem Male' afvraagt wie hij eigenlijk is (GDM Vorrede 1). Zie 

verder hoofdstuk acht. 

20) Centraal in Paulus' denken staat niet de lijdende maar de gekruisigde Christus. Voor 

Paulus was de kruisiging het dieptepunt in Christus' vernedering. Waar hij eerst aanhangers 

van de gekruisigde had bestreden omdat hij het kruis zag als een vloek, opende het visioen 

zijn ogen voor wat hij als hart van het christelijke geloof ging zien: het kruis als de diepste 

wijsheid Gods, als het symbool met wereldwijde consequenties (Den Heijer 1998:90-91). 

21) De erlebte Rede is een van de belangrijkste procédés van de psychologische roman 

(Bronzwaer 1978). Volgens Cohn was Jane Austen één van de eerste auteurs die deze kunst

greep toepasten en werd de vorm op grotere schaal gebruikt rond de vorige eeuwwisseling 

door vernieuwende auteurs zoals Virginia Woolf en Henry James (Cohn 1978:107-112). Uit 

mijn analyse blijkt dat Nietzsche tot deze vernieuwers gerekend kan worden. 

22) Het voert te ver om in te gaan op Nietzsches Paulusbeeld maar vermeld moet wor

den dat hij zich in het algemeen zeer negatief over Paulus uitlaat. Maar ook Jörg Salaquarda 

die de kwestie uitvoerig bespreekt, stelt dat Paulus voor Nietzsche als 'grosser Mensch' inte

ressant is (1980:290). 

23) Nietzsche presenteert het verhaal van Paulus als een typisch crisisverhaal. Daarvcxir 

hoeft hij in dit geval niet veel moeite te doen. Paulus' eigen verhaal staat model voor het soort 

verhalen waarin mensen berichten over een radicale verandering. Hij zelf vertelt over de 

'openbaring', over 'de doorn die hem in het vlees werd gestoken' en zoals C.J. den Heijer in 

zijn prachtige boek Paulus. Man van twee werelden leert, is ook de interpretatie van Paulus 

als epilepticus niet uniek (1998:59). 

24) In 'Die Brisen und die Musik' vertelt Nietzsche over personen die 'die ungeheuere, nie 

geglaubte und glaubliche Ausnabme ihrer Seele' voelen, over unieke personages dus die zich

zelf zo ervaren: 'Eines tages kommt jene gninzenlo.se, traumhafte Empfindung über sie (...).' 
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Dergelijke zielen zijn de muziek dankbaar, zo stelt Nietzsche, omdat de muziek in staat stelt 

'ihrem ausserordentlichen Zustande zuzuschauen und mit einer Art von Entfremdung und 

Erleichterung erst seines Anblicks theilhaft zu werden. Jeder Liebende denkt bei der Musik: 

"sie redet von mir, sie redet an meiner Statt, sie weiss AllesV" {Morgenrötbe 216). Muziek is in 

Nietzsches optiek een middel om 'naar zichzelf te kijken', een middel dat zijn advies zich als 

kritisch verteller op te stellen, ondersteunt. 

25) In Die fröblicbe Wissenschaft wordt regelmatig monumentaal verteld: FW 18; 80; 

82;135; 139; 149; 351; 356; 369. Vooral de vele ik-getuigenis-sen FW 45; 98 ; 99; 295; 298; 304; 

305; 309 (over 'der Wanderer') 311; 324; 365; 338; 381, geven de tekst een zeer persoonlijk 

karakter. 

26) In het aforisme 'Chamfort' verbaast Nietzsche zich over het feit dat iemand als 

Chamfort voor de massa en niet voor filosofische onthouding koos. Hij zegt: 'dass weiss ich 

mir nicht anders zu erklaren als so:...' waarna hij een psychologisch gemotiveerd verhaal ver

telt: 'Ein Instinct in ihm war starker, als seine Weisheit...' (FW 95). Hoewel Chamfort als lij

dende denker wordt beschreven, en als 'ein Denker, der das Lachen als das Heilmittel gegen 

das Leben nöthig fand, und der sich beinahe verloren gab, an jedem Tag, wo er nicht gelacht 

hatte', dus als geestverwant van het grote personage Zarathustra (Also spracb Zaratbustra "Von 

alten und neuen Tafeln' 23), is hij volgens Nietzsche nooit een echte Ausnahmedenker gewor

den omdat hij zich, vanwege zijn afkomst, niet los kon maken van zijn wraakgevoelens tegen

over de adel. 

27) Ook in Die fröblicbe Wissenschaft wordt over het menselijk organisme gesproken als 

esthetische kracht: Nietzsche bepleit erkenning van 'die künstlerische Krafte und die practi-

sche Weisheit des Lebens' als krachten die naast allerlei andere krachten 'als Functionen Einer 

organisirenden Gewalt in Einem Menschen' het denken voeden en uiteindelijk 'ein höheres 

organisches System' vormen (FW 113). 

28) "ewige Werthe" umzuwerthen, umzukehren' is het doel dat Nietzsche zich stelt 

(Jenseits von Gut undBöse 203). Onder de noemer 'wir umgekehrten' (ib.: 44) stelt hij dat ook 

het kwade de verheffing van de mens dient. Ook in Die fröblicbe Wissenschaft typeert 

Nietzsche zijn onderneming als de neiging umgekehrt zu urtheilen' (372). 

29) Voor Nietzsche is niet waarheid maar leefbaarheid het criterium: 'Die Falschheit eines 

Urtheils ist uns noch kein Einwand gegen ein Urtheil; darin klingt unsere neue Sprache viel-

leicht am fremdesten. Die Frage ist, wie weit es lebenförderend, lebenerhaltend, Arterhaltend, 

vielleicht gar Artzüchtend ist', zo heet het in Jenseits von Gut und Böse (4). 

30) Elke scepsis accepteer ik, zegt Nietzsche in het aforisme 'Wahrheitssinn', maar enkel 

zolang mij wordt toegestaan te antwoorden 'Versuchen wir's!' (FW 51). Nietzsche kiest voor 

het experiment, voor de hypothese. De hypothese is typisch voor modernisten (Fokkema en 

Ibsch 1984:11) en ook in deze zin kan Nietzsches attitude eerder als modernistisch dan als 

postmodernistisch betiteld worden. 

31) Shapiro verbindt aan zijn lezing van 'Wie die "wahre Welt" endlich zur Fabel wurde' 

de conclusie dat alle verhalen slechts bestaan bij gratie van hun tegendeel, de ware wereld. 
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en dat zodra deze 'ware wereld' is opgeheven, ook de alternatieve verhalen hun plausibiliteit 

verliezen: 'the point of Nietzsche's story is to show that since such conceptions of the appa

rent world are only constructed as the "others", alternatives to the true world, they will conse

quently lose their claims to plausibility once their contrast-terms have been eliminated' 

(1989:33). 

Hoofdstuk 6 

1) Nietzsche typeert Zur Genealogie der Moral als proza. Wannneer hij in augustus 1888 

de gedrukte uitgave van Zur Genealogie der Moral toegestuurd krijgt, verbaast hij zich over 

het feit dat 'diese Schrift wie die natürlichste Sache von der Welt dahinlauft. Man merkt ihr 

keine Mühsal an Der Stil ist vehement und aufregend, dabei voller finesses; und biegsam und 

farbenreich, wie ich eigentlich bis dahin keine Prosa geschrieben' (Sdmtlicbe Brie/e Band 

8:397). 

2) Over de 'beeldende' functie van de narratieve fragmenten wordt, zoals in Die Geburt 

der Tragödie, expliciet gereflecteerd. In een commentaar op een verhaal over Luther zegt 

Nietzsche: 'Das asketische Ideal, man errath es wohl ...', om vervolgens zelfde moraal van het 

verhaal te formuleren (GdM II-I 22). In het hieropvolgende fragment reflecteert hij over het 

vertelde als 'beeld'. Hij zegt zijn lezers deze 'blik' op de werking van het ascetisch ideaal te 

moeten scheppen om ze voor te bereiden op de vraag wat het ascetisch ideaal betekent: 

'worauf es sich rathen lasst, was hinter ihm, unter ihm, in ihm versteekt liegt (...)' (ib.:.23). 

Hiermee relativeert Nietzsche niet alleen de positie van de lezer als 'Rathselrather', hij schrijft 

de verhalen ook een functie toe. Het verhaal moet het zintuiglijk vermogen van de lezer prik

kelen, moet lijfelijk verbeelden of laten 'zien' wat beweerd wordt. 

3) 'Will Jemand ein wenig in das Geheimniss hinab und hinunter sehn, wie man auf Erden 

Ideale fabrizirf Wer hat den Muth dazu?... Wohlan! Hier ist der Bliek offen in diese dunkle 

Werkstatte. Watten sie noch einen Augenblick, mein Herr Vorwitz und Wagehals: ihr Auge 

muss sich erst an dieses falsche schillernde Licht gewöhnen... So! Genug! Reden sie jetzt! Was 

geht da unten vor?' (GdM I 14). 

4) 'Das, womit ich allein nicht fertig werde, was mich ersticken und verschmachten macht? 

Schlechte Luft! Schlechte Luft! Dass etwas Missrathenes in meine Nahe kommt; das ich die 

Eingeweide einer missrathenen Seele riechen muss!...' (GdM I 12). 

5) Shapiro noemt dit de 'unheimliche dimensie' van Nietzsches tekst die het onmogelijk 

maakt de genealogie als een methode uit te leggen. Hij stelt dat wanneer Foucault de 

pluralisatie van stemmen in Nietzsches tekst recht had gedaan, hij niet zou kunnen stellen dat 

genealogie als taak heeft het lichaam als historische inscriptie te tonen. Volgens Shapiro is 

weten-schap altijd schatplichtig aan de moraal van het ressentiment omdat de wil tot weten 

identiek is met ascetische zelfontkenning. Daarom kan er volgens hem geen positieve manier 

van weten aan Nietzsche ontleend worden: 'The uncanniness of the Genealogy lies not only 

in its disruption of nostalgia and hope but in its demonstration of the impossibility of a certain 

kind of science' (ib.:50). 
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6) Het gebergte is de plek waar Zarathustra zich terugtrekt en zijn eenzaamheid geniet 

(Also spracb Zarathustra Vorrede). Zijn spreuken vormen het gebergte dat de lezer moet door

staan om hem te begrijpen (ib.: Vom Lesen und Schreiben'). Het 'Nachgesang' Ó3Xjenseits VOn 

Gut unci Böse afsluit heet Aus hohen Bergen' en hier bezingt Nietzsche zelf vanuit eenzame 

hoogte zijn hoop op geestverwanten. In Zur Genealogie der Moral komen we het gebergte 

tegen waar de vrije geest beschreven wordt als iemand die gewend is aan Eis und Gebirge 

in jedem Sinne (...)' (GdM II 24). In EcceHomo zegt Nietzsche dat filosofie voor hem das frei-

willige Leben in Eis und Hochgebirge' is (Vorwort 2). Het gebergte met ogen' in het hier geci

teerde fragment is een (autobiografische) verwijzing naar 'jenem FelsenWirrwarr nabei Genua, 

wo ich allein war und noch mit dem Meere Heimlichkeiten hatte' (EcceHomo 'Morgenröthe' 1). 

7) In zijn correspondentie laat Nietzsche herhaaldelijk weten dat Venetië voor hem in de 

lente het ideale oord is. Zo schrijft hij aan zijn vriend Köselitz: lm Übrigen würde ich in 

Venedig still und abseits, wie ein Englein leben, kein Fleisch essen, und alles vermeiden, was 

die Seele düster und gespannt macht. Kürzlich schrieb ich an Overbeck, dass ich nur einen 

einzigen Ort auf der Erde liebe, namlich Venedig' (19 april 1887, Band 8: 61). 

8) Het verschrikkelijkste aan de vraag naar het ascetisch ideaal is voor Nietzsche het gegeven 

dat het zich zo'n macht heeft kunnen verwerven; dat het zich kon ontwikkelen als absoluut 

interpretatiesysteem. Het ascetisch ideaal drukt een wil uit en Nietzsche vraagt naar de tegen-

wil (GdM III 23). 

9) Zie voor monumentale verhalen ook GdM I 16; GdM II 7; GdM III 18. 

10) In 'Nietzsche Ad Hominem: Perspectivism, personality and ressentiment', zijn bijdrage 

aan The Cambridge Companion to Nietzsche, bespreekt Robert Solomon Nietzsches strategie 

om zijn opponenten meer op hun emoties en motieven aan te vallen dan op hun theorieën. 

'Nietzsche's ad hominem arguments did not so much refute the doctrines of religion and mora

lity as undermine them, by exposing the sometimes pathetic motives and emotions that moti

vated them' (1996:181). 

11) Nietzsche leerde Wagner kennen toen hij 24 jaar was en net zijn professoraat in Basel 

had verkregen. Er ontstond een zeer intieme verhouding (een soort vader-zoonrelatie) waar

van Nietzsche intens genoot. Des te groter was zijn deceptie toen Wagner zich richting 

christendom ontwikkelde en zich later bovendien als 'Reichsdeutsch' ontpopte. Al ten tijde 

van Menscblicbes, Allzumenschliches neemt Nietzsche afstand van Wagner. Zonder echter, 

zoals Dieter Borchmeijer in Nietzsche und Wagner betoogt, ooit zo rigoureus met hem te bre

ken als de gestileerde breuk in Ecce Homo en de in 1888 geschreven teksten 'Der Fall Wagner' 

en 'Nietzsche contra Wagner' doen vermoeden. Ook in de jaren na 1880 schrijft Nietzsche dat 

hij van niemand zo gehouden heeft als van Wagner. Volgens Borchmeijer koesterde Nietzsche 

een Sternen-Freundschaft' voor Wagner ook al moesten ze Erden-Feinde' zijn (1994). 

12) 'Die vornehme Moral, die Herren-Moral, hat umgekehrt ihre Wurzel in einem trium-

phirenden Jasagen zu sich. sie ist Selbstbejahung, Selbstverherrlichung des Lebens, sie braucht 

gleichfalls sublime Symbole und Praktiken. aber nur "weil ihr das Herz zu voll ist"' (DerFall 

Wagner Epilog). 
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13) In de Nietzsche-special van het tijdschrift Historical Reflections/Reflexions Historiques 

bekritiseren zowel Thomas Leddy als William Dibrell Alexander Nehamas' visie op Nietzsches 

affirmatie. Zij stellen dat Nehamas affirmatie reduceert tot acceptatie terwijl Nietzsches amor 

fati niet enkel het verleden bevestigen maar het ook herinterpreteren (1995 vol. 21 no. 3). Dat 

dit zo is, dat het herschrijven deel uitmaakt van Nietzsches attitude, blijkt vooral uit de 

Wagner-episode waarover Nietzsche in verschillende teksten vertelt om zijn veranderde hou

ding te integreren. 

14) Als thema bewerkstelligt het onderwerp Wagner continuïteit ofwel identiteit in het 

werk van Nietzsche. Onder andere via Wagner maakt Nietzsche zijn persoonlijke standpun

ten duidelijk. In Jemetis von Gut und Böse vat hij zijn afkeer van de 'Nationalitats-Wahnsinn' 

samen in zijn afkeuring van de late Wagner wiens smaak 'politiek is geworden'. Hij doet dit 

door middel van een rijm, 'welche auch weniger feinen Ohren es verrathen werden, was ich 

will, was ich gegen den "letzten Wagner" und seine Parsifall-Musik will' 0 256). 

15) Deze omschrijving werpt licht op Nietzsches opvatting over de recipiënt. In zijn optiek 

is de luisteraar of lezer een 'belevend lichaam' (zie Intermezzo). 

16) '- Aber gesetzt das Schopenhauer hundert Mal für seine Person recht natte, was ware 

damit für die Einsicht in's Wesen des Schonen gethan?' zo luidt het vervolg van deze passage 

(GdM III 5). Hier lijkt Nietzsche te redeneren vanuit het geloof aan een algemene waarheid 

over de schoonheid. Maar zoals we hebben gezien in niet name het hoofdstuk over Vom 

Nutzen, is de 'persoonlijke ervaring' het enige dat objectief ofwel 'waarachtig' maakt. De zin 

moet dan ook niet gelezen worden als nadruk op de discrepantie tussen ervaring en waar

heid maar als nadruk op het feit dat Schopenhauers waarheid, hoezeer door hem als waar 

ervaren, nooit de enige absolute waarheid kan zijn. 

17) Pas in een terugblik op 'den oben besprochenen Fall Schopenhauers' (een terugver

wijzing die de verwantschap van argumentatieve en kritische vertelstem bevestigt), krijgt 

Schopenhauers verhaal het eigenlijke, typische crisiskenmerk en blijkt dat Nietzsche ook 

Schopenhauer als uitzonderlijk denker beschouwt: 'der Anblick des Schonen wirkte offenbar 

bei ihm als auslösender Reiz auf die Hauptkraft seiner Natur (die Kraft der Besinnung und des 

vertieften Blicks); so dass diese dann explodierte und mit einem Male Herr des Bewusstseins 

wurde' (GdM III 8). 

18) Wetenschap noemt Nietzsche de jongste vorm van het ascetisch ideaal (GdM III 23). 

Wetenschappers denken zich ervan verlost te hebben maar 'das ich ihnen verrathe, was sie 

selbst nicht sehen können - denn sie stehen sich zu nahe - dies Ideal ist gerade auch ibr Ideal, 

sie selbst stellen es heute dar, und Niemand sonst vielleicht, sie selbst sind seine vergeistigste 

Ausgeburt (...)' (GdM III 24). 

19) Nietzsche keert het subjectsgekxif om: hij stelt dat het 'doen' alles is en de dader 'zum 

Thun bloss hinzugedichtet' wordt (ib.). Dit is een graag geciteerde passage (o.a. door De Man 

1979) omdat het lijkt alsof de taal hier het primaat krijgt en Nietzsche het subject afwijst als 

talige illusie. De omschrijving van het 'doen' dat aan het fragment voorafgaat echter, beschrijft 

het lichaam als 'Quantum Trieb, Wille, Wirken' dat niet gehinderd moet worden zijn kracht te 

tonen (zie verder hoofdstuk twee over Nietzsches visie op het lichaam). 
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20) In Nietzsche and the Question of Interpretation Between Hermeneutics and 

Deconstruction, stelt Schrift dat Nietzsche met zoveel mogelijk ogen de wereld bekijkt als 

alternatief voor het dogmatisme. Hij noemt deze vorm van objectiviteit optical experimen-

talism', een methode die het gegeven reflecteert dat er geen absolute waarheid bestaat 

(1990:155-156). 

21) Nietzsche claimt al in Jenseits von Gut und Böse waar hij zegt 'darin klingt unsre neue 

Sprache vielleicht am fremdesten' (J 4), een eigen taal. In Zur Genealogie der Moral verbindt 

deze taal de verschillende verhandelingen: 'es ist, urn mich meiner Sprache zu bedienen der 

Heerdeninstinkt....' (GdM I 2); in meiner Sprache geredet der Wille zur Macht' (GdM II 18). 

Bovendien verwijst Nietzsche geregeld naar zijn eerdere werk: Grund genug fur mich, selbst 

zu Ende zu kommen, vorausgesetzt, dass es langst zur Genüge klar geworden ist, was ich will, 

was ich gerade mit jener gefahrlichen Lösung will, welche meinem letzten Buche auf den Leib 

geschrieben ist: Jenseits von Gut und Böse ...' (GdM I 17). Ook in GdM II 2; GdM II 6 en GdM 

III 9 wordt naar eerdere titels verwezen en/of er uitgebreid uit geciteerd. 

22) Miller vraagt waarom narratie zo universeel is, waarom de mens 'the fiction-making 

animal' bij uitstek blijkt (1995:68). Net als Nietzsche stelt Miller dat de mens verhalen nodig 

heeft om te experimenteren met zijn plaats in de wereld, dat verhalen het leven van betekenis 

voorzien. Hij benadrukt echter dat taal de ervaring vormt: we would not know we were in 

love if we had not read novels' (ib.:69). Waarschijnlijk zou Nietzsche stellen dat 'verliefd zijn' 

inderdaad een vergissing is, maar dat deze vergissing in het ideale geval recht doet aan een 

gevoelde passie. 

Hoofdstuk 7 

1) EcceHomo behoort, net als Der Antichrist, officieel tot Nietzsches nagelaten geschriften 

die hij tussen augstus 1888 en begin januari 1889 produceerde. Nawijsbaar is dat hij tot 2 januari 

1889 deze twee teksten voor publicatie bestemd heeft (Colli und Montinari 1988 

Vorbemerkung Band 6). 

2) 'Wanneer Nietzsche zich in Ecce Homo zijn eigen leven vertelt, is degene aan wie hij 

dit verhaal vertelt in zekere zin een ander. En omdat hij in de verschillende teksten telkens 

vanuit een ander perspectief het verhaal herneemt, ontstaan er vele identiteiten, vele ikken, 

en niet slechts een enkele', aldus IJsseling (1997:155). 

3) Nietzsche gebruikt het begrip objectiviteit' meestal in afwijzende zin voor de onbe-

trokkenheid, de 'Selbstlosigkeit' van de positivisten (Vom Nutze,r.509). Hester IJsseling wijst 

erop dat Nietzsche 'objectiviteit' in deze tekst ook gebruikt om de schijn van de artistieke 

kracht, die volgens Nietzsche 'wirklich Objectiviteit zu nennen ist' (ib.: 293), te omschrijven. 

IJsseling omschrijft deze kracht als volgt: 'het is het componeren van een samenhangende 

geschiedenis uit een reeks afzonderlijke, toevallige, betekenisloze feiten, het omvormen van 

een alledaags deuntje tot een omvattend symbool' (1997:139). Hier krijgt 'objectief dus de 

betekenis van de narratieve inzet waarover dit proefschrift handelt. 
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4) Onder de titel 'Wie man wird, was man erzahlt. Erzahlen und Diskurs vom Selbst in 

Nietzsches Texten' is een deel van dit en van het volgende hoofdstuk in 1994 verschenen in 

de bundel Die Spracbe der Kunst und die Kunst der Spracbe (hrsg. Roland Duhamel und Erik 

Oger). 

5) In zijn bijdrage aan Historical Reflections/Reflexions Historiques bekritiseert William 

Dibrell Nehamas' visie op de eeuwige wederkeer als holistisch. Hij stelt dat Nehamas affirmatie 

reduceert tot acceptatie en dat impliceert volgens Dibrell resignatie (1995:459). Volgens Dibrell 

heeft zelfreflectie geen zin als er niets anders mag zijn of gewild mag worden dan er was. 

Dibrell zegt dit niet om Nehamas' visie te nuanceren maar om eenzelfde boodschap als 

Shapiro te verkondigen. Wanneer Nehamas het belang van herinterpretatie zou erkennen, zou 

hij volgens Dibrell moeten concluderen dat de eeuwige wederkeer eerder 'a loss of self, the 

breakdown of the individual' betekent (ib.:466). Zoals ik eerder opmerkte laat met name de 

Wagnerepisode zien dat het herschrijven deel uitmaakt van Nietzsches affirmatieve attitude. 

Hier voeg ik toe dat Nietzsche deze actieve vorm van terugkijken juist inzet ter bestrijding van 

het zelfverlies. 

6) Volgens Herman Asselberghs in het Belgische tijdschrift Andere Sinema hebben film

helden als Sylvester Stallone, Arnold Schwarzenegger en Jean-Claude van Damme, half flesh, 

half metal gedreven door een wil tot techniek' zich een pessimistische Nietzscheaanse dimen

sie' ter harte genomen ('Het Lichaam In Alle Staten' aankondiging Skrien Festivalweekend 

oktoter 1994). Nietzsches pessimisme' impliceert echter slechts in hoge noodzaak (bijvoor

beeld om, zoals in Zur Genealogie der Moral, de slechte lucht te laten ruiken) de aanblik van 

dat wat de lust ontneemt. Hij verzet zich tegen het pessimisme dat geleid wordt dcx>r het zich 

ontkennende lichaam {Zur Genealogie der Moral I 12). Waarschijnlijk zou hij ook de wil tot 

techniek bestrijden omdat het machinale handelen, zoals hij in Vom Nutzen stelt, de eenheid 

van vorm en inhoud verhindert. 

7) Deze attitude werd al voorgeschreven in Vom Nutzen. Nuraus der böcbsten Kraft der 

Gegenwart durft ibr das Vergangene deuten (...)' (293-4). 

8) De ontdekking dat de werkelijkheid een kwestie van schijn is, brengt personages in 

postmoderne romans vaak volledig in verwarring. Een vroeg voorbeeld is Roquentin in 

Walging (La nausée) van Sartre, dat volgens Thiher het begin van de postmoderne paradoxen 

inluidt (Thiher 1984:93). Roquentin probeert de geschiedenis van Rollebon te schrijven maar 

dit lukt hem niet omdat hij ontdekt dat de woorden niet in essentie met de dingen verbonden 

zijn. In een park ervaart hij dat de woorden zijn verdwenen en het bestaan openbaart zich 

hem op een omgekeerde manier. En toen ineens was het er, glashelder: het bestaan had zich 

plotseling aan me geopenbaard. Het zag er niet langer ongevaarlijk uit, zoals abstracte dingen 

ongevaarlijk zijn. Het was de stof waaruit de dingen zijn gemaakt, de boomwortel was 

gevormd uit het bestaan. Of laat ik het zo zeggen; de boomwortel, de hekken van het park, 

de bank, het iele gras van het gazon, alles was verdwenen; de verscheidenheid van de dingen, 

hun eigen karakter was alleen maar schijn, een vernisje. Dat vernislaagje had losgelaten en er 

waren wantstaltige, weke massa's overgebleven, chaotisch en naakt, van een angstaanjagende, 

obscene naaktheid'. 
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9) Met 'Idealismus' doelt Nietzsche op het geloof aan de transcendentale waarheid van 

Plato en Kant tot de christelijke priester. In Götzen-Ddmmentng zegt hij dat hij (...) von dem 

ganzen Phanomen Plato ener das harte Wort höliere Schwindel' oder, wenn man's lieber hort, 

'Idealismus' als irgend ein anderes gehrauchen möchte' ('Was ich den Alten verdanke). In 

Menscblicbes, Atizumenscbliches IIbeschrijft Nietzsche Duitse denkers als types die hem de 

lust ontnemen: hij is 'müde aus Ekel vor dem Femininischen und Schwarmerisch-Zuchtlosen 

dieser Romantik, vor der ganzen idealistischen Lügnerei und Gewissens-Verweichlichung' 

(Vorrede 3). Idealisten bekritiseert Nietzsche als mannen die niet lijken wat ze zijn. In Jenseits 

von Gut und Böse zegt hij dat de ' Onmünnlichkeit het eerst in het oog springt in de cultus 

van het lijden waar de man niet van nature 'Herr' is maar zich doot zijn vermomming met 

•Religion und philosophischem Krimskrams zu etwas Höherem aufputzen' wil (J 293). De 

vrouw die Derrida in Éperons een castrerende waarheid noemt, is een man die zich met 'mora

listische Wort-Flittern und -Franzen' voordoet als vrouw (Jenseits von Gut und Böse 230). Dit 

'Femininismus'. 'ein weicher, gutartiger, silbern glitzernder Idealismus, welcher vor Allem edel 

verstellte Gebarden und edel verstellte Stimmen haben will (...)' (Morgenrötbe 190); 'die 

Verkleidung der "moralischen Menschen", ihre Verhüllung unter moralische Formeln und An-

standsbegriffe' (Die fröhlicbe Wissenschaft 352) wordt in Nietzsches teksten onder de noemer 

'Idealismus' bestreden. 

10) In zijn correspondentie redeneert Nietzsche op identieke wijze over de innerlijke pas

sie die uiteindelijk de eigen eenheid brengt: 'Allmahlich disciplinirt Einen freilich das 

Innewendigste zur Einheit zurück; jene Leidenscbaft, für die man lange keinen Namen nat, 

rettet uns aus allen Digressionen und Dispersionen, jene Aufgabe, deren unfreiwilliger 

Missionar man ist' (Dez. 1887 Sümtlicbe Brie/e Band 8 :210). 

11) Volgens Ross Poole confronteert Nietzsche het morele subject met de keus tussen 

goddelijkheid en desintegratie (Radical Philosophy 1990:8). De eeuwige wederkeer als 

ertelprincipe en het concept van 'grootheid' laten zien dat Nietzsche het nemen van verant

woordelijkheid voor de zelf gecreëerde wereld bepleit. In plaats van de desintegratie die 

postmoderne personages kenmerkt, bepleit Nietzsche de mens die zijn eigen God durft te zijn. 

12) Nietzsche zegt geregeld dat wat hij over Wagner en anderen heeft geschreven, in feite 

over hem zelf gaat. Zo stelt hij in febr. 1888: 'Die loeiden Schriften über Schopenhauer und 

Richard Wagner stellen, wie mir heute scheint, mehr Selbstbekenntnis.se, vor allem Selbstgelöb-

nisse über mir dar als etwa eine wirkliche Psychologie jener mir el)enso tief ver-wandten als 

antagonistischen Meister' (Samtlicbe BriefeWmd 8:260). (Zie ook tb.: 557). 

13) Shapiro erkent Zarathustra's nadruk op het eigen ego maar volgens hem doet 

Zarathustra dit, 'not to suggest some substantial self or ego (...) but in order to exhibit the need 

to revise and dissolve our desire to find substance in the self (ib.:102). 

14) Nietzsche ontkent enig Duits bloed te Inzitten, noemt zich een P(x>lse edelman pur 

sang, zegt dat zijn moeder en zuster het scherpste contrast met hem vormen en bekent dat 

der tiefste Einwand gegen die ewige Wiederkunft', mein eigentlich abgründlicher Gedanke, 

immer Mutter und Schwester sind' (Ecce Homo 'Warum ich so weise bin' 3). Waar de dode 
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vader zich als engel laat integreren in zijn wenselijke werkelijkheid, vormen moeder en zuster 

een obstakel. Daarom ontkent Nietzsche zijn familieband en verbeeldt hij zich een 'edelere' 

afkomst. Hij ruilt zijn familie in voor zelfgekozen verwanten om zijn vertelprincipe te hand

haven ofwel nog eens overduidelijk te maken. 

15) Hij zegt dat zijn boek in de zon ligt 'rund, glücklich, einem Seegethier gleich das zwi-

schen Felschen sich sonnt' (Ecce Homo 'Morgenröthe' 1). De tekst is als de verteller. En 

andersom. Zuletzt war ich's selbst, dieses Seegethier: fast jeder Satz des Buchs ist erdacht, 

erscblüpft in jenem Felsen-Wirwarr nahe bei Genua, wo ich allein war und noch mit dem 

Meere Heimlichkeiten hatte. Noch jetzt wird bei mir, bei einer zufalligen Berührung dieses 

Buchs, fast jeder Satz zum Zipfel, an dem ich irgend etwas Unvergleichliches wieder aus der 

Tiefe ziehe: seine ganze Haut zitten von zarten Schaudem der Erinnerung' (ib.:l). De deiktische 

bepaling 'jetzt' maakt duidelijk dat we met de woorden van de verteller te maken hebben. De 

modale aanduiding 'noch' verwijst naar de continuïteit die hij ervaart met zijn jongere ik. Door 

'de huid' van zijn boek te bespreken, worden ook de eigen teksten onderdeel van het 'dis

cours van het lichaam'. 

16) Shapiro zegt dat we moeten vragen 'wat' men is in plaats van 'wie' omdat Nietzsches 

ondenitel niet spreekt over worden wie, maar worden wat je bent. Hij meent dat we dan eer

der uitkomen bij figuren die 'unheimlich' worden, monsterlijke figuren of dubbelgangers: 'We 

would think not only of modernist and postmodernist dissolving figures such as those in 

James Joyce, Samuell Beckett or Thomas Pynchon but of more classical examples of the 

contradictory, the multiple, and the grotesque such as Gargantua and Don Quixote' 

(1989:154). In Ecce Homo wordt het 'wat' al in de derde regel van het voorwoord vertaald met 

het persoonlijk voornaamwoord. Ook Zarathustra spreekt over worden wie je bent en in Die 

fröbliche Wissenschaft zegt Nietzsche 'Wir aber wollen die werden, die wir sind ('Hoch die 

Physik' FW 335). Ook in zijn correspondentie gebruikt Nietzsche het persoonlijk voornaam

woord. In een brief aan Lou Salomé verwijst hij naar Pindarus en adviseert hij 'werde der, der 

du bist' (Sdmtliche Brie/e Band 7 brief 239). 

17) De onbetrouwbaarheid van een ik-verteller is gelegen in de ontologische basis van 

zijn positie in de wereld van vertellen: 'er kann auf Grund seines Standortes in der Welt der 

Charaktere und auf Grund seiner Ausstattung mit einer auch körperlich determinierten Eigen-

persönlichkeit (...) nur eine persönlich-subjektive und daher bedingt guitige Ansicht von den 

erzahlten Vorgange haben' (Stan-zel 1979:121-22). Booth noemt een verteller betrouwbaar als 

hij spreekt of handelt in overeenkomst met de normen van het werk en onbetrouwbaar when 

he does not' (1961). Zo bekeken is Nietzsche als verteller uiterst betrouwbaar want hij maakt 

zijn normen expliciet om er vervolgens naar te handelen. 

Hoofdstuk 8 

1) Gary Shapiro verwijst naar Nietzsches correspondentie ten tijde van Schulpforta als eerste 

autobiografisch geschrift. Hij meent dat wat Ecce Homo onderscheidt is 'that Nietzsche now is 
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going public' (1989:142). Via de voorwoorden gebeurt dit al twee jaar eerder. In 1886 schrijft 

Nietzsche zeven voorwoorden. Twee voor de recente uitgaven van fenseits von Gut undBöse 

en Zur Genealogie der Moral, vijf voor de heruitgave van Die Geburt der Tragödie, 

Menschliches, ABzumenscbltcbesI en II, Morgenrötbe en Diefröblicbe Wissenschaft. 

2 Waarheid moet volgens Ilegel een ontwikkeling doormaken: ze existeert pas wanneer 

ze uiteengezet is op de manier die zij uit zichzelf afdwingt (IJsseling 1997:31). Hoewel 

Nietzsche niet dé waarheid (maar de gezonde schijn) in het vooruitzicht stelt, lijkt Hegels 

beweging zoals IJsseling die beschrijft, langs de omweg van de bemiddeling wordt het absolute' 

(ib.:38), verdacht veel op de beweging die Nietzsche aan het denken en het bestaan toe

schrijft: het belevende bestaan moet immers gearticuleerd (veruitwendigd) worden in een 

esthetische act (reflectie) om de ontmoeting met het zelf mogelijk te maken. 

3) G. Gusdorf noemt de autobiografie 'een tweede lezing van de ervaring, meer waar dan 

de eerste omdat zij aan de ervaring het bewustzijn ervan toevoegt' (geciteerd door Van 

Tongeren 1992:31). 

4) 'In den langen "Vorreden" (...), stehen kuriose Dinge von einer rücksichtslosen 

Aufrichtigkeit in Bezug auf mich selbst. damit halte ich mir 'die Vielen' ein rur alle Mal vom 

Leibe, denn nichts agacirt die Menschen so sehr als etwas von der Strenge und Harte merken 

zu lassen, mit der man sich selbst, unter der Zucht seines eigensten Ideals, behandelt und 

behandelt haf (Samtlicbe Briefe Band 8:70). 

5) Nietzsche voelt zich autoriteit op aan den lijve ondervonden problemen. Met name 

inzake Wagner claimt hij deze autoriteit. Zo zegt hij over Der Fall Wagner. 'Die Schrift, gut ins 

Französische übersetzt, würde auf der halben Erde gelesen werden: ich bin in dieser Frage 

die einzige Autoritat und überdies Psychologe und Musiker genug, urn auch in allem Techni-

schen mir nichts vormachen zu lassen' (Samtlicbe Briefe Band 8:446). 

6) Een latere brief bevestigt nog eens dat Nietzsche zijn teksten als de neerslag van een 

persoonlijke ontwikkeling ziet. Hij schrijft zijn uitgever dat hij niet weet in hoeverre het com

mercieel verantwoord is zijn boeken tegelijk op de markt te brengen. Maar hem gaat het erom 

dat voor het begrip van zijn Zarathustra alle meine früheren Schriften ernstlich und tief ver

standen sein mussen; insgleichen die Notbwendigkeit der Aufeinanderfolge dieser Schriften 

und der in ihnen sich ausdrückenden Entwicklung' (Samtlicbe Briefe Band 7: brief 740 sept. 

1886). 

7) In zijn correspondentie adviseert Nietzsche verscheidene lezers de voorwoorden als 

persoonlijke geschiedenis te lezen. Zo laat hij aan Georg Brandes, de eerste van wie Nietzsche 

wetenschappelijke erkenning geniet, zijn vroegere geschriften en bloc toesturen met het 

advies vooral de nieuwe voorwoorden te lezen. 'Diese Vorreden mochten, hintereinander 

gelesen, vielleicht etwas Licht über mich geben, vorausgesetzt, dass ich nicht dunkel an sich 

(...) bin...' (Samtlicbe Briefe Band 8: brief 960 2. Dez.1887). 

8) Ook de verrassing die de eigen aanblik verschaft beschrijft Nietzsche met een bekend 

beeld. De genezende vrije geest koestert zich in de zon van Nietzsches Genuese periode. 

'Welches Glück noch in der Müdigkeit, der alten Krankheit, den Rückfallen des Genesenden! 
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Wie es ihm gefallt, leidend stillzusitzen, Geduld zu spinnen, in der Sonne zu liegen! Wer 

versteht sich gleich ihm auf das Glück im Winter, auf die Sonnenflecke an der Mauer! Es sind 

die dankbarsten Thiere von der Welt ... diese dem Leben wieder halb zugewendeten Genesen

den und Eidechsen (...)'. Nietzsche vertelt over de ervaring van de vrije geest zoals hij in Bax 

Homo zijn beleving als genezende schetst ten tijde van het schrijven van Morgenröthe (EH 

Morgenrötbé 1). De genezende in het voorwoord ervaart de gevoelens van het zeedier 

(Nietzsche) dat zich koestert in de warme zon. 

9) Het kleden en verkleden van de waarheid is een topos in Nietzsches teksten. Hij bor

duurt hiermee voort op Platos (en Kants) metafoor van de deugd als kleding. Nietzsche 

bestrijdt 'die Verkleidung der "moralischen Menschen", ihre Verhüllung unter moralische 

Formeln und Anstandsbegriffe' (Die fröhliche Wissenschaft 352). Maar hij erkent, o.a. via 

Zarathustra die zegt dat men voor zijn vriend een jurk moet willen dragen, de noodzaak van 

'kleding'. 

10) In de nabijheid van zijn lichaam verneemt de vrije geest zijn innerlijke stem: (...) jetzt 

wagt und fragt er es laut und hort auch schon etwas wie Antwort darauf. "Du solltest Herr 

über dich werden, Herr auch über die eigenen Tugenden (...) Du solltest das Perspektivische 

in jeder Wertschatzung begreifen lemen . .Du solltest die nothwendige Ungerechtigkeit in 

jedem Für und Wider begreifen lemen... Du solltest...."' (ib.6). 

11) Worden wie je bent is de (h)erkenning van het ganz da unten' dat het worden 

onzichtbaar en onkenbaar stuurt. In een terugblik wordt men zich bewust van deze weg naar 

zichzelf. Dit zegt Nietzsche ook in Jenseits von Gut und Base. Man findet bei Zeiten gewisse 

Lösungen von Problemen, die gerade uns starken Glauben machen; vielleicht nennt man sie 

fürderhin seine "Überzeugungen". Spater - sieht man in ihnen nur Fussstapfen zur Selbst-

erkenntniss, Wegweiser zum Probleme, das wir sind, richtiger zur grossen Dummheit, die wir 

sind, zu unserem geistigen Fatum, zum Unbelehrharen ganz "da unten"' (J 231). 

12) In het vijfde boek van Diefröhliche Wissenschaft wordt om deze reden de vraag naar 

de dader achter het doen gelegitimeerd. In een tenigblik op zijn vroegste werk vertelt 

Nietzsche: mein Bliek scharfte sich immer mehr fur jene schwierigste und verfanglichste Form 

des Rückschlusses, in der die meisten Fehler gemacht werden, - des Rückschlusses vom Werk 

auf den Urheber, von der That auf den Thater, vom Ideal auf Den, der es nöthig hat, von jeder 

Denk- und Werthungsweise auf das dahinter kommandirende Bedürfniss. - In Hinsicht auf alle 

asthetischen Werthe bediene ich midi jetzt dieser Hauptunterscheidung: ich frage, in jedem 

einzelnen Falie, "ist hier der Hunger oder der Überfluss schöpferisch geworden?"' (FW Was 

ist Romantik' 370). 

13) Nehamas stelt dat het Nietzsche meer om de vorm dan om de inhoud gaat en hij zich 

niet bekommert om de morele kwaliteit van karakter (1985:166). Onder andere via Zarathustra 

leert Nietzsche echter dat we niet als ezels overal ia op moeten zeggen (Also sprach 

Zarathustra 'Vom Geist der Schwere' III). Zarathustra noemt het lichaam de oorsprong van de 

deugd en zijn nadruk op de persoonlijkheid is in feite een morele kwestie. 'Das euerSelbst in 

der Handlung sei, wie die Mutter im Kinde ist: das sei mir euer Wort von Tugend!' zo leert hij 
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(ib. Von den Tugendhaf-ten'). Elke handeling moet een persoonlijke daad zijn, uitdrukking 

van het lichaam dat achteraf verantwoordelijkheid neemt. Deze eis verwoordt Nietzsche in het 

beeld van de ideale filosoof die 'Stolz, Wag-niss, Tapferkeit, Selbstgewissheit, Wille des Geis-

tes, Wille zur Verantwortlichkeit, Freibeit des Willens bezit en zich zelf kritisch ondervraagt 

(Zur Genealogie der Moral III 10) Zie ook hoofdstuk zes. 

Hoofdstuk 9 

1) In 'What's postmodern, anyway?' constateert ook Peter Münz dat het lichaam in 

Nietzsches optiek het bestaan en het weten moet legitimeren: Nietzsche, unlike most philo

sophers before him, believed that the only available legitimization of knowledge consists in 

the fact that it is the heartfelt, biologically driven knowledge held by an "I"' (Philosophy and 

Literature 1992 16:351). 

2) In PMLA, Publicatations of the Modern Language Association of America, werden 

wetenschappers uitgenodigd hun mening te geven over de plaats van het persoonlijke in de 

wetenschap (volume III nr. 5 October 1996). Hoewel er enkele kritische kanttekeningen worden 

gemaakt, blijkt uit de meeste reacties dat de poging 'persoonlijk' te zijn eerder geaccepteerd 

is dan een traditioneel streven naar wetenschappelijke objectiviteit. 
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