
LEG NEER DIE HAMER! 
 
 
TWEE KEER 
 
De antichrist van Nietzsche heb ik eind 
70er jaren gelezen tijdens mijn studie 
theologie. Zojuist sloeg ik het boek dicht, 
voor de tweede keer, vijfendertig jaar na 
de eerste lezing. Uiteraard kijk ik nu 
ánders tegen de wereld aan dan toen. 
Vanuit die andere blik wil ik nu op De 
antichrist reageren. 
 
 
DE MAN MET DE HAMER 

 
Nietzsche is ‘de man met de hamer’, een moker in zijn 
geval. Daarmee slaat hij 62 keer ongenadig op het 
aambeeld van de decadentie. Laat ik duidelijk zijn: de 
decadentie die hij om zich heen waant is die van 1888, 
het jaar waarin De antichrist uitgegeven wordt. In 62 
compacte en beeldrijke tekstdelen – waar zinvol zal ik het 
nummer van zo’n deel tussen haakjes vermelden – 
moeten vooral het christendom en de priesters het ontgel-
den. Tezamen vormen die 62 stukjes één smaadschrift 
tegen alles wat het Leven – jawel, met een hoofdletter: ik 
kom erop terug -  bedreigt: nihilisme, onderwerping, 
slaafsheid, geloof, het bovennatuurlijke, het tegennatuur-

lijke, het ontwaarden, zwakte, medelijden, idiosyncrasie, idealisme, leugenachtigheid, 
bedrog, verdorvenheid, decadentie, kleingeestigheid, gelijkheid en democratie.  
Met name het christendom, zijn priesters en theologen, helaas ook de meeste filoso-
fen, belichamen deze onwaarden. Zij hebben héél de cultuur ermee vergiftigd. Nietz-
sche scheldt dat het een aard heeft! Ik moet eerlijk zeggen, dat ik zijn schrijfstijl knap 
vind. Wat een literator! Maar, vraag ik me onmiddellijk af, wat moet ik met de ínhoud 
van zijn scheldkanonnade? Het is zó zwart-wit. Het Léven is alles, wat de kant van de 
zwakkelingen en mislukkelingen kiest is níets. En deze laatste kant wordt helaas, 
meent Nietzsche, door de meesten ‘gekozen’. Slechts een enkeling is hier een uitzon-
dering op, uiteraard hijzelf. (44) Misschien ook Jezus, mogelijk Manu, Epicurus ze-
ker. Maar alle collega-filosofen kunnen het schudden!  
 
 
ANALYSE OF BEELDSPRAAK? 
 
De antichrist, keer op keer herdrukt, is en wordt nog steeds door talloze mensen gele-
zen. Ik kan me de reactie “Die man is geestesziek” van velen voorstellen. Maar dat ís 
hij (nog) niet: met het denken van Nietzsche in dit boek is niets mis. Het werk is hel-
der opgebouwd en de vele krachtige woorden blijven door heel het werk consistent in 
betekenis. Hij wéét waar hij over schrijft!  



Daarom borrelen enkele klemmende vragen in mij op: “Hoe moet ik dit boek ver-
staan? Als filosofie? Als literatuur? Moet ik de inhoud niet metaforisch maar letterlijk 
nemen?”  
Ik ga er gemakshalve van uit, dat zijn bestrijding van alles wat het Leven belaagt let-
terlijk bedoeld is. Dan komen er ándere vragen in mij op: “Waar zijn de nuances? Een 
godsdienst, ook het christendom, is toch nooit een éénduidig systeem? Hoe komt hij 
aan de geschiedopvatting “Het Romeinse Rijk is álles, het christendom niets?” En 
waarom vindt hij de islam zo aantrekkelijk?” 
Goed, als Nietzsche werkelijk meent wat hij schrijft, dan getuigt het werk van een 
zeer pessimistische visie op de samenleving. Nu was er in het Europa van eind 19e 
eeuw wel een en ander aan de hand: een snel om zich heen grijpende industrialisatie, 
een meedogenloos kapitalisme, een opkomend proletariaat, kinderarbeid, slechte 
huisvesting, ziekteverwekkende onhygiënische omstandigheden, analfabetisme, eng 
nationalisme enzovoort. De Frans-Duitse oorlog lag bij velen nog vers in het geheu-
gen. Over deze ‘bouwstenen voor een maatschappelijke analyse’ hóór ik Nietzsche 
niet, maar dat kan samenhangen met de keuze van de literaire vormgeving van het 
boek. Ik ben ervan overtuigd, dat die ontwikkelingen op de achtergrond meespelen. 
Zeker de steeds groter wordende kloof tussen geloof en kerk 
enerzijds en de samenleving anderzijds móet Nietzsche er 
mede toe hebben aangezet dit boek te schrijven. De Kerk 
drijft weg van de wetenschap en trekt zich terug in een 
‘bastion van geloof’. Pius IX heeft álles in het werk gesteld 
om op het 1e Vaticaanse Concilie van 1870 het dogma van 
de pauselijke onfeilbaarheid te laten aannemen. Wat een 
Fremdkörper in een tijd van verwetenschappelijking! Ik kan 
me Nietzsches tirade tegen witte boorden en hoge mijters 
voorstellen. Maar het christendom de schuld geven van de 
decadentie van de westerse cultuur gaat me toch te ver: kom 
op, Friedrich, heb je wel eens van nuances gehoord?                                                 
 
                                                                                                     Paus Pius IX 
 
 
 
NIETZSCHE NU 
 
We zijn sedert 1888 één en een kwart eeuw verder. De maatschappij is ingrijpend ver-
anderd. Door de secularisatie is de kerk een tandeloze tijger geworden. In West-
Europa worden sinds 1945 geen oorlogen meer gevoerd. Het nationalisme gaat kra-
kend en piepend ten onder: de Europese eenwording, gewild én niet gewild, zet door. 
Men móet, of men wil of niet. Onder andere door mondialisering en wereldwijde 
communicatiemogelijkheden gaat de samenleving steeds meer de kant op van een 
fijnmazig netwerk van onderlinge afhankelijkheid. In dit netwerk zijn nauwelijks Ue-
bermenschen en Untermenschen te onderscheiden, ook niet de drie mensentypen – de 
filosoof, de krijger en de middelmatige - waar Nietsche aan het eind van zijn boek 
over spreekt (57), maar hebben we te maken met ‘meer dan vijftig tinten grijs’.  
En ondanks de niet aflatende bemoeienis van kerkelijke gezagsdragers met alles wat 
in hun toko gedacht en geschreven wordt, hebben theologie en bijbelwetenschappen 
zich in veel gevallen geëmancipeerd tot kritisch-historische disciplines.  



Zo is de zwart-wittegenstelling tussen de ‘zonderlinge Jezus’, vrije geest of reine 
dwaas (32), en de vervalsing van zijn evangelie door zijn volgelingen, niet langer 
houdbaar. 
Ook de geschiedopvatting waarin het Imperium Romanum álles is en het opkomende 
christendom de grote vergiftiger van dat prachtrijk, mag als achterhaald worden be-
schouwd. Gangbaar is de opvatting, dat ten tijde van keizer Constantijn het Romeinse 
Rijk al in verval wás en dat hij handig gebruik gemaakt heeft van christenen, omdat 
hij in hen een bindmiddel zag. 
‘De sterke rassen van het Noordelijke Europa’ (19) zijn helaas door het nazisme let-
terlijk genomen: het pangermanisme heeft de status van decadentie van zich af willen 
schudden door zijn vergiftigers, de joden voorop, te vernietigen. Het zou onzinnig zijn 
Nietzsche verantwoordelijk te stellen voor de nazistische uitwerking van zijn gedach-
tegoed. Alles wat geschreven is kan worden misbruikt. Het hangt van het ‘geloof’ van 
de interpretator af. 
 
 
PROTHESEN 
 
Zó komen we bij de grote interpretator van het ‘boek van het Leven’: Nietzsche. Hij 
gelooft vurig in het Leven, jawel, mét een hoofdletter. Voor hem is het goddelijk! En 
het levensinstinct is heilig! Waar is dat op gebaseerd? Waar zijn de argumenten? 
Waarom neemt Nietzsche hier geen kritische distantie tot het object van zijn geloof? 
Waarom leest hij het ‘boek van het leven’ niet als filoloog? Waarom kritiseert hij de 
gangbare Darwinistische interpretaties ‘struggle for life’ en ‘survival of the fittest’ 
niet? Waar blijft de door hem aanbevolen ephexis, ofwel het uitstellen van het oor-
deel? 
 

Friedrich, - ik spreek je nu direct aan - het 
leven is verre van eenduidig. Het ontstaan 
ervan op deze planeet lijkt een toevalstreffer 
zonder weerga in een wetenschappelijk níet te 
duiden kosmologisch proces. Je kúnt niet 
zonder meer aannemen, dat het leven goed is. 
Weg met die hoofdletter! Het leven is een 
gegeven, hóe we het ook waarderen. Er zijn 
denkers, niet minder geniaal dan jij, die de 
schaduwzijde van het leven tonen. Mag ik 

een paar voorbeelden geven? Zoals bekend eten de meeste dieren dieren. Ik kan hun 
voedselketens in beeld brengen en de ‘schoonheid’ ervan aangeven, maar ik kan niet 
verklaren, waarom de evolutie dat zo ‘ingericht’ heeft. Je stelt terecht, dat de mens 
een dier is. Maar de evolutie heeft ‘bedacht’ dit dier met rede uit te rusten. Deze stelt 
de mens tot ongelooflijke prestaties in staat. De keerzijde van de medaille is, dat hij 
zich óók bewust is van zijn sterfelijkheid: hij tobt ermee zolang hij al over zelfbe-
wustzijn beschikt. Daarom gelóóft de mens ook van alles. Hij gelooft bijvoorbeeld, 
dat planten een ziel hebben, dat je met bomen kunt communiceren, dat je zelf voor-
treffelijker bent dan een ander, dat jouw partner de énige is die bij je past, dat jouw 
onderzoek de mensheid vooruit helpt, dat we gestuurd worden door onze ‘zelfzuchti-
ge genen’, dat niet ‘ik’ maar mijn hersenen besluiten nemen en, jawel, dat de ziel on-
sterfelijk is. 



Je merkt, dat mijn definitie van ‘geloven’ breder is dan die van jou. Ik 
schreef het al: álle mensen geloven, niet alleen christenen. Waarom? 
Omdat de menselijke bestaanswijze gekenmerkt wordt door een 
existentieel tekort: de rationele geest vangt met zijn fijngevoelige antenne 
signalen op van zaken die we emotioneel niet goed aan kunnen. Mijn 
sterfelijkheid is er één van. Dus móeten we wel ergens in geloven. Alle 
vormen van geloof zijn bestaansprothesen. Zij geven ons houvast in een 
‘onherbergzaam heelal’, als ik zo vrij mag zijn Blaise Pascal te pareren. 
‘God’ of ‘Zoon van God’ zijn geen producten van het ressentiment (40) maar prothe-
sen. Jouw geloof in het Leven is eveneens een prothese. Daar is niets mis mee. Alleen 
verwacht ik van je, dat je het onderkent. Een beetje meer ephexis alstublieft! 
 
 
LOF 
 
Heb ik niet genoten van je boek? Jawel, je scheldkanonnade is een literair meester-
werk. Op de ínhoud is wel wat af te dingen. Dat heb ik nu afdoende gedaan. Ik wil 
mijn reflectie positief afsluiten door naar tekst 54 te gaan waar ik inhoudelijk bijna 
helemaal mee kan instemmen. De eerste twee zinnen al zijn een schot in de roos: 
“Men late zich niets wijsmaken: grote geesten zijn sceptici. Zarathustra is een scepti-
cus. De sterkte, de vrijheid uit kracht en overmaat aan kracht van de geest blijkt uit 
scepsis.” En dan déze zin: “Overtuigingen zijn gevangenissen.” Raak! De bijna on-
mogelijke spagaat van de menselijke geest is, dat hij niet zónder overtuigingen kan en 
dat hij ze tegelijkertijd moet relativeren. Je schrijft terecht: “Vrijheid van elke soort 
overtuiging hoort bij het sterk zijn, bij het vrij om zich heen kunnen kijken.”  Even 
dacht ik, dat je net als ik ‘geloof’ en ‘geloven’ in de volgende zin breed interpreteert: 
“Elk soort geloof is zelf al een uiting van zelfverloochening, van zelfvervreemding.” 
Je legt echter de lat te hoog: ‘geloof’ is geen 
zelfverloochening, maar bestaansprothese. Een 
mens kán niet anders. Dit mechanisme doorzíen is 
eigenlijk waar je toe oproept. Kan alleen de bo-
venlaag van ‘geestelijk georiënteerden’ in jouw 
kastenmaatschappij dat opbrengen? 
Beste Friedrich, tekst 54 is het evangelie van de 
vrije geest. De hamer waarmee je fanatiek het 
aambeeld van het christendom bewerkt is er even 
uit zicht. Daarom is het ook mijn evangelie. Mag 
ik je discipel zijn?                                                         De vrije geest 
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