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“Filosofi e betekent uit vrije wil in ijs en hooggebergte leven.”
Ecce Homo

“Wie een schepper wil zijn in het goede en kwade, die moet eerst 
een vernietiger zijn en waarden stukbreken.”
Aldus sprak Zarathoestra

“De opgave schijnt te zijn om via de puinhopen het bouwwerk te 
moeten zoeken, al toont dit zich ook aan niemand als een eendui-
dig en gereed geheel. Het zoeken van het verborgen bouwwerk 
slaagt slechts als men zich ertoe verhoudt, alsof men het zelf moet 
uitvoeren.” 
Nietzsche – Einführung in das Verständnis seines Philosophierens van 
Karl Jaspers
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 Woord vooraf

Ieder is voor zichzelf de verste, – voor onszelf zijn we 
geen ‘mensen van de kennis’...

De genealogie van de moraal

Tot de humaniteit van een meester hoort het, zijn 
leerlingen voor hem te waarschuwen.

Morgenrood

Het lezen van dit boek houdt een risico in. Niet omdat het 
moeilijk te begrijpen zou zijn, nee, want mijn uitleg van Nietz-
sche is zonder overbodige opsmuk, in klare taal geschreven. Ik 
behoor niet tot het soort fi losofen dat op aanzien hoopt door 
ingewikkeld te schrijven. Ik doe ook niet aan fi losofi sch mug-
genziften. Ik schrijf vanuit de lezer, en mijn adagium is: wat ik 
niet eenvoudig kan uitleggen snap ik zelf niet. Qua bevattelijk-
heid is dit boek daarom een veilig boek voor allen en voor ie-
dereen1. Het risico daarentegen is gelegen in het gegeven dat 
Nietzsche lezen participerend lezen is. Het is, zegt Deleuze2, “zich 
samen inschepen”:

“Men heeft zich ingescheept: een soort vlot van Medusa, er 
vallen bommen rondom het vlot, het vlot drijft naar ijzige 
onderwaterstromen, of ook naar verzengende rivieren [...] 

1 Een knipoog naar Aldus sprak Zarathoestra – een boek voor allen en voor niemand.
2 In Nietzsche als genealoog en nomade (Nijmegen, 1981).
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samen roeien betekent [...] een op drift raken, een beweging 
van uit de koers raken.”

Nietzsche, deze meester van het wantrouwen, haalt via scherpzin-
nige argumentatie overtuigingen van zijn lezers onderuit, met een 
“op drift raken” als mogelijk gevolg. Maar wie zo de kluts kwijt 
raakt of radeloos wordt, is nog niet verloren. Want in die chaos en 
verwarring zit ook de hoop op vooruitgang. Zoals Zarathoestra 
mooi zegt:

“Je moet chaos in je hebben, om het leven te kunnen schen-
ken aan een dansende ster.”3 

De hersenpan kan muf zijn, als een te lang beslapen bed dat smeekt 
om opschudding. Dan is een grote schoonmaak in de bovenkamer 
onder leiding van de “fi losoof met de hamer” zo gek nog niet. 
Nietzsche haalt de bezem door versleten clichés, vanzelfsprekend-
heden en hypocrisie, en hij breekt het nodige weg met zijn slo-
pershamer. De overbodig geworden en schadelijke denkrommel 
wordt afgevoerd, je doolt nog een tijdje rond in het verwarrende 
niemandsland tussen oude en nieuwe waarden, om dan vervolgens, 
na een verbouwing en herinrichting, ‘vernieuwd’, als een dansen-
de ster door het leven te gaan. Want ja, het draait bij Nietzsche 
tenslotte allemaal om de vraag: “waar leef je voor?” Terwijl Mon-
taigne beweert dat fi losoferen leren sterven is, stelt Nietzsche het 
omgekeerde: “fi losoferen is leren leven”. Leren leven, beter leren le-
ven, is daarom het oogmerk van dit opschuddende ‘zelfhulpboek’. 
Het wil een heldere, integrale uitleg van Nietzsches fi losofi e geven 
op een wijze die het concrete leven niet onberoerd laat. Met an-
dere woorden: ik bied een gesystematiseerde uitleg die tegelijk de 
boodschap brengt: ‘wees authentiek’. En aangezien authenticiteit 
haaks staat op het domweg volgen van Nietzsches gedachtegoed is 
het motto daarbij zijn uitspraak:

3 Uit Aldus sprak Zarathoestra.
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“wie niet denkt zoals ik, volge mij.”

Want “kuddes zijn niet best, ook niet als ze achter je aan lopen”4. 
Dus ja, “wees tenminste een lezer van dit boek op zodanige wij-
ze dat het, daarna, door je handelen, kan worden vernietigd en 
vergeten”5. Partij kiezen voor Nietzsche dus door voor jezelf te 
kiezen. Op die manier kan deze adembenemende denker je veel 
lucht geven. Misschien zoveel dat je leven na lezing van dit boek 
in kapitale letters kan worden geschreven.

 Opzet van het boek
De kernthema’s van Nietzsches denken worden, na een kort over-
zicht van zijn leven en werk, stuk voor stuk per hoofdstuk bespro-
ken, dat wil zeggen op mijn eigen wijze, uitgelegd6. De samenhang 
van de thema’s komt in hoofdstuk 14 aan de orde. Die samenhang 
toont Nietzsche als een, in existentiële zin, consistent denker. In 
hoofdstuk 15 ga ik hem volgen door niet zoals hij te denken: ik 
koppel hem aan het gedachtegoed van Emmanuel Levinas7, waar-
bij deze ogenschijnlijke antipoden elkaar op veel plaatsen blijken 
te raken.

Ik gebruik veel citaten van Nietzsche. In de eerste plaats omdat 
hij het briljante vermogen heeft scherp, krachtig, mooi en uitda-
gend te formuleren, een vermogen waartegen ik niet kan opbie-
den. Op de tweede plaats om mijn interpretatie te rechtvaardigen. 
Alle citaten, behalve die uit zijn brieven, zijn overgenomen uit 
Nederlandse vertalingen, zoals vermeld in de bibliografi e. De ci-
taten uit Nagelaten fragmenten heb ik voorzien van twee getallen, 
waarbij het eerste verwijst naar het boekdeel van de geciteerde 
fragmenten, en het tweede naar de bladzijde waar de passage te 

4 In Nagelaten fragmenten (4/92).
5 In Ueber die Zukunft unserer Bildungsanstalten (Kritische Studienausgabe). 
6 O.a. de ambiguïteit van zijn teksten leent zich voor een vrije uitleg, die tege-

lijk getrouw aan Nietzsche wil zijn.
7 Frans denker (1906-1995).
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vinden is. Letterlijke citaten van Nietzsche (en van anderen) zijn 
voorzien van dubbele aanhalingstekens (“...”), en de cursiveringen 
erin zijn altijd van hem. Enkele aanhalingstekens gebruik ik in alle 
andere gevallen. De voetnoten bij de tekst zijn voor wie behoefte 
heeft aan extra informatie. Ze kunnen zonder problemen overge-
slagen worden.

 Ontstaan van het boek
Zoals al mijn vorige boeken is ook dit boek ontstaan op grond 
van vele cursussen gegeven aan geïnteresseerde, kritische leken. Zij 
hebben mij met hun aanwezigheid en opmerkingen opgeleid in 
het uitleggen van Nietzsche, waarvoor ik ze dank. Veel dank ben 
ik ook verschuldigd aan ‘proefl ezers’ die ik opscheepte met een 
try-out van dit boek, en die ik dank voor hun vele, kritische en 
scherpzinnige opmerkingen: John Bos, Louis Keij, Erna Linden-
hovius, Wim Laumans, Hanneke Keij en Arie Lameris. Zij heb-
ben, ieder op zijn/haar eigen wijze, vanuit een eigen perspectief 
en deskundigheid, de leesbaarheid van het boek bevorderd. Peter 
Heij heeft hierna ‘close reading’ toegepast, en mij daarmee onder 
andere behoed voor een aantal domme fouten. Tenslotte dank ik 
mijn vrouw Greetje, die zich regelmatig door Nietzsche ‘aan de 
kant liet zetten’, maar die desondanks haar centrale positie in mijn 
leven behield, en wel zodanig dat ik mijn leven graag nog eens zou 
willen herhalen.
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