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 Voorwoord

De uitnodiging om aan de reeks Elementaire deeltjes bĳ  te 
dragen met een boekje over Friedrich Nietzsche heb ik graag 
aangenomen. De beperking van de omvang van dit boekje 
maakte die uitnodiging overigens wel tot een uitdaging. Naar-
mate je meer materiaal hebt, wordt de selectie moeilĳ ker. Ik 
hoop dat ik de lezer iets kan overbrengen van de reden waarom 
deze auteur mĳ  nu al ongeveer veertig jaar lang blĳ ft boeien.

Ik heb geprobeerd een getrouwe presentatie te geven van 
Nietzsches leven en werk, maar moet de lezer waarschuwen. 
‘Objectiviteit’ bestaat niet volgens Nietzsche, en wie geen 
eigen interpretatie geeft, heeft volgens hem niets te zeggen. 
Geleidelĳ k aan zal in dit boekje duidelĳ ker worden wat mĳ n 
lĳ n van interpretatie is. De lezer hoeft het daarmee niet eens 
te zĳ n – integendeel!

Ik bedank de studenten die mĳ  jarenlang uitdaagden 
Nietzsches denken uit te leggen en ik dank Franca Verbeek 
en Karel Tempelman, die door hun nauwkeurige lezing van 
het manuscript van dit boekje, mĳ  en de lezers voor een aantal 
storende fouten hebben behoed.

Nĳ megen, augustus 2015
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 Inleiding

Schrĳ ven over Nietzsche is een merkwaardige opgave: meer 
dan de meeste andere denkers uit de geschiedenis van de 
fĳ ilosofĳ ie, onttrekt deze auteur zich namelĳ k aan een eendui-
dige identifĳ icatie.

Zĳ n werk is veelvormig: hĳ  schreef traktaten, essays, 
aforismen, parabels, parodieën, gedichten en een soort 
autobiografie, naast teksten die nog moeilĳ ker in een of 
ander genre kunnen worden ondergebracht. Nietzsche zelf 
omschrĳ ft bĳ voorbeeld zĳ n Also sprach Zarathustra als ‘een 
vĳ fde evangelie’, maar ook als ‘een symfonie’.

Alleen al vanwege die verscheidenheid van genres (hĳ  
heeft overigens niet alleen teksten geschreven, maar ook 
muziek gecomponeerd) is het zelfs niet vanzelfsprekend om 
hem als ‘fĳ ilosoof’ aan te duiden. Van opleiding was hĳ  in ieder 
geval geen fĳ ilosoof, maar klassiek fĳ iloloog (iemand die de taal 
en literatuur van de Grieken en Romeinen bestudeert). En 
behalve ‘fĳ ilosoof’ en ‘fĳ iloloog’, noemde hĳ  zichzelf ook wel 
‘arts’, ‘psycholoog’ of ‘fysioloog’.

Wie zĳ n geschriften leest ontdekt bovendien dat ook 
de inhoud ervan moeilĳ k op één noemer te brengen is. Ten 
eerste schrĳ ft Nietzsche over alle mogelĳ ke onderwerpen: 
over menselĳ k handelen, over moraal en politiek, over taal 
en bewustzĳ n, over kennis, wetenschap en fĳ ilosofĳ ie, over 
God en goden, religie en theologie, over Europa, Europeanen, 
Grieken, Romeinen en andere, ook niet-Europese volken, over 
de natuur, het heelal, de wetten van de natuurlĳ ke ontwik-
keling, over kunst en kunstenaars, over stĳ l, over lezen en 
schrĳ ven, over mannen en vrouwen, over ziekte en gezond-
heid, enzovoort en zo verder. Er is nauwelĳ ks een onderwerp 
te bedenken waarover hĳ  niet schreef. Van Kurt Tucholsky 
wordt de uitspraak geciteerd: ‘Zeg me wat je nodig hebt, en ik 
zal er een citaat van Nietzsche bĳ  leveren’.
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Maar ook datgene wat Nietzsche schrĳ ft over al die zaken 
kan niet gemakkelĳ k worden gesynthetiseerd of gesystema-
tiseerd. Hĳ  zelf verzet zich in ieder geval uitdrukkelĳ k tegen 
een systematisering van zĳ n denken, zowel in woorden (‘Ik 
wantrouw alle systematici en ga hen uit de weg. Wie het 
systeem wil, mist rechtschapenheid.’ GD, Sprüche 26) als in de 
praktĳ k van zĳ n schrĳ ven. Karl Jaspers heeft wel opgemerkt 
dat er in het werk van Nietzsche nauwelĳ ks een stelling te 
vinden is, waarvan het tegendeel niet ook in datzelfde oeuvre 
kan worden aangetrofffen. Dat is weliswaar overdreven, maar 
er zĳ n onmiskenbaar grote spanningen in zĳ n werk aanwezig. 
Daardoor wordt elke interpretatie van zĳ n denken tot een 
gewaagde onderneming.

Tegelĳ k is het echter ook een van de redenen waarom zĳ n 
werk gelezen blĳ ft worden: de lezer is er nooit klaar mee. 
Nietzsche blĳ kt altĳ d ook nog een andere kant te hebben en 
blĳ ft daardoor boeien. Lezers met totaal verschillende achter-
gronden en interesses vinden in zĳ n werk dingen waardoor ze 
worden aangesproken en uitgedaagd. Daardoor kon Nietzsche 
een belangrĳ ke inspiratiebron worden voor allerlei, soms sterk 
van elkaar verschillende, nieuwe bewegingen in de fĳ ilosofĳ ie 
van de twintigste eeuw: voor het vitalisme, voor het existentia-
lisme, voor het structuralisme, voor het deconstructiedenken, 
enzovoort.

Maar er zĳ n natuurlĳ k meer redenen voor die blĳ vende 
populariteit van deze denker: de radicaliteit waarmee hĳ  
onze Europese cultuur kritiseerde blĳ ft uitdagen; zĳ n scherpe 
observaties van de ‘menselĳ k, al-te-menselĳ ke’ achtergronden 
van hoog verheven idealen blĳ ft boeien; en zĳ n stilistisch 
meesterschap vindt steeds weer nieuwe bewonderaars. En 
het feit dat zĳ n werk niet alleen door fĳ ilosofen, maar ook door 
componisten, architecten, literaire schrĳ vers, politici, weten-
schappers en nog vele anderen gelezen werd, heeft gemaakt 
dat de invloed van zĳ n denken in heel veel domeinen van de 
cultuur is doorgedrongen.
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Het gevaar van die populariteit in combinatie met de veel-
zĳ digheid van zĳ n denken is natuurlĳ k dat iedereen ‘zĳ n eigen 
Nietzsche’ construeert. In zo’n constructie zĳ n de spanningen 
die in zĳ n denken zitten veelal weggewerkt. Daarom is aan het 
begin van dit boekje een waarschuwing aan de lezer op zĳ n 
plaats. Hoewel ik aan de veelvormigheid en spanningsvolheid 
van zĳ n denken probeer recht te doen, heb ook ik geprobeerd 
een overzichtelĳ k en samenhangend beeld van Nietzsches 
denken te presenteren. In de mate dat ik daarin ben geslaagd, 
moet mĳ n tekst dus ook gewantrouwd worden.

Ik hoop dan ook vooral dat dit boekje de lezer ertoe aanzet 
Nietzsches teksten zelf te gaan lezen, en dat het in ieder geval 
niet in de plaats daarvan komt. Het was een van de redenen om 
Nietzsche ook zelf regelmatig aan het woord te laten. Aan het 
eind van het boek geef ik aan met welke teksten van Nietzsche 
men het best kan beginnen. Dat voorstel zal afwĳ ken van 
wat meestal het geval is. Wie dit boekje gelezen heeft, zal 
begrĳ pen waarom.


