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Dit opiniestuk over De 
vrolijke wetenschap 2  be-
gint met een portret. Dat 
van Friedrich Nietzsche, 
de auteur van het boek. Ik 
maak daarbij gebruik van  
enkele markante citaten. 3 
De teksten zijn aan een al-
gemeen publiek gericht, ondanks het feit dat de auteur vaak in de eerste persoon en-
kelvoud en meervoud schrijft, maar ze gaan in feite over hemzelf. Het portret verdient 
het met aandacht bekeken te worden: 
 

En juist omdat wij ten diepste zwaartillende en ernstige mensen zijn, eerder 
gewichten dan mensen, doet niets ons zo goed als de zotskap: die hebben we 
nodig met het oog op onszelf – we hebben alle overmoedige, zwevende, dan-
sende, spottende, kinderlijke en zalige kunst nodig, om niet die vrijheid tegen-
over de dingen te verliezen die ons ideaal van ons vergt. 107 

 
Wij moeten boven de moraal kunnen staan: en niet alleen staan, met de angst-
vallige stijfheid van iemand die elk moment vreest uit te glijden en ten val te 
komen, maar boven haar zweven en spelen! 107 
 
Wat er in de huidige wereld ook  maar  waarde heeft,  dat heeft die niet van 
zichzelf, van nature, – de natuur is altijd waardevrij: – maar het heeft zijn 
waarde ooit cadeau gekregen, en wij waren de gevers en schenkers! 301 

 
Ik heb mijn pijn een naam gegeven, en noem haar ‘hond’, – zij is even trouw, 
even opdringerig en schaamteloos, even onderhoudend, even schrander als 
elke andere hond – en ik kan de baas over haar spelen en mijn slechte humeur 
op haar botvieren: zoals alle anderen met hun honden, bedienden en vrouwen 
omgaan. 312 
 
…. maar deze ontzaglijke optelsom van allerhande hartezeer dragen, kunnen 
dragen en toch nog de held zijn, die bij het aanbreken van de tweede dag van 
de slag het morgenrood en zijn geluk begroet, als de mens met een horizon 
van millennia voor zich en achter zich, als de erfgenaam van de voornaamheid 
van alle vergane geest, als erkentelijke erfgenaam, als de adellijkste van alle 
oude edelen en tegelijk de eersteling van een nieuwe adel, welks gelijke nog 
geen tijd gezien of gedroomd heeft: dit alles op zijn ziel nemen, het oudste, het 
nieuwste, verliezen, hoop,  veroveringen, overwinningen van de mensheid:  dit  
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alles tenslotte in één ziel samenvatten en tot één gevoel samenpersen: – dit zou 
toch een geluk moeten opleveren dat de mens tot heden niet kende, – het geluk 
van een god, vol macht en liefde, vol tranen en vol lachen, een geluk dat, zoals 
de zon bij avond, voortdurend van zijn onuitputtelijke rijkdom schenkt en in 
zee stort, en zich, zoals de zon, pas het rijkst voelt wanneer zelfs de armste 
visser nog roeit met een gouden riem! En dit goddelijk geluk zou dan heten – 
menselijkheid! 337 
 
….. omgekeerd zou er een lust en kracht van de zelfbeschikking, een vrijheid 
van de wil denkbaar zijn, waarbij een geest elk geloof, elke wens naar zeker-
heid vaarwel zegt, geoefend als hij is in het vermogen op dunne koorden en 
mogelijkheden overeind te blijven en zelfs aan de rand van afgronden nog te 
dansen. Zo’n geest zou de vrije geest par excellence zijn. 347  

Op Nietzsche is de slogan ‘practice what you preach’ van toepassing. Hij leeft een 
anti-burgerlijk leven, probeert onder de tirannie van zijn zuster uit te komen, raakt 
verstrikt in verliefdheden (Lou Salomé), sluit hartstochtelijke vriendschappen die 
vaak abrupt worden afgebroken (Richard Wagner), lijdt aan migraine en bijziendheid, 
heeft maagproblemen, voelt zich gelukkig in Genua en eindigt als krankzinnige. Een 
leven boordevol stof voor biografen! Rüdiger Safranski is er één van. In zijn boek 
Nietzsche. Een biografie van zijn denken komt de hoofdpersoon als een ‘onuitstaan-
baar mens’ tevoorschijn. 4 Safranski maakt niet alleen gebruik van het nagelaten werk 
van de persoon in kwestie, maar ook van talloze andere bronnen. Dat zal zeker bijge-
dragen hebben aan dat opmerkelijke epitheton. In mijn zojuist getekende portret komt 
niet zozeer een onaangename alswel een veeleisende en zichzelf hoog inschattende 
man in beeld. 

 
GEEN FILOSOFIE! 
 
Na op de man gespeeld te hebben komt nu het boek aan de orde. Laat ik meteen met 
de deur in huis vallen: De vrolijke wetenschap is geen filosofie. Het werk bestaat niet 
uit een doorwrocht opgebouwd betoog over een of ander filosofisch onderwerp. Er 
zijn geen denklijnen, nergens wordt zichtbaar ‘Kijk, zó zit mijn filosofie in elkaar!’ 
De vrolijke wetenschap is literatuur, doelbewuste mooischrijverij. Geen proza in de 
gebruikelijke zin van het woord, geen poëzie, maar een niet nader te benoemen genre, 
door een vrijdenker in hoogst eigen persoon bedacht. De hoofdmoot bestaat uit 383 
op zichzelf staande stukjes tekst, regelmatig een halve bladzijde maar soms enkele 
pagina’s lang, vaak korter, een enkele keer tot één zin beperkt. Hun nummering is 
misschien wel het enige verband. De ordening in vijf hoofdstukken is een plaagstoot: 
er gaat geen enkele ratio achter schuil. Na het Voorwoord – dit verschijnt vanaf de 
tweede druk – volgt een verzameling ‘aforistische gedichten’ onder de titel Scherts, 
list en wraak, Voorspel in Duitse rijmen. 5 Ze zijn speels en ondeugend. Nietzsche 
sluit zijn boek af met Aanhangsel Liederen van Prins Vogelvrij, wederom snaakse, 
lichtvoetige teksten. Die vogelvrije prins is hijzelf. 
Terug naar de hoofdmoot. Die schreeuwt om het nachtkastje: elke avond voor het sla-
pen gaan één tekst, met een goede whisky uiteraard, 383 dagen lang, dus ruim een 
jaar genietingen innemen. Qua lengte van sommige stukjes zou je in de verleiding ko-
men te snel  aan het  lichtkoord te trekken. Doe  dat niet!  Als je de teksten overweegt,  
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vraagt  dat  lichtkoord om uitstel. De stukjes hebben het karakter van een column: 
Nietzsche reageert op van alles en nog wat. Actualiteiten wordt de maat genomen, 
tradities en gewoonten worden onderuitgehaald, kerk en andere instituties krijgen 
felle kritiek over zich heen, God wordt doodverklaard, schrijvers en denkers komen er 
meestal niet goed van af, filosofen wordt de oren gewassen enzovoort. Nietzsche 
schrijft met gedrevenheid, vanuit de ferocia animi of ‘woestheid van de ziel’. Daarbij 
past geen braaf academisch taalgebruik. Dat wíl hij ook niet. Met ‘hoogwetenschap-
pelijke’ teksten heeft hij niets op. Hij wíl geen systeem. Polemiseren, dát is zijn 
hartstocht. Daarom moeten zijn teksten kort en soms venijnig zijn, doorspekt met 
ironie of sarcasme. Dat vraagt om beeldrijke taal. Daarin excelleert hij. Je proeft aan 
alles dat Nietzsche deze teksten met plezier aan het papier toevertrouwt. Het is ge-
nieten geblazen. Maar ook uitkijken! Want zijn beeldrijke, speelse teksten vol ironie 
en overdreven meningen – de ene persoon wordt afgemaakt (Augustinus) en de ander 
de hemel in geprezen (Goethe) – maken dat je je steeds afvraagt: ‘Meent hij nu wat 
hij schrijft?’ Neem 362 Ons geloof in de vermannelijking van Europa. Kort samen-
gevat: met Napoleon zijn we het klassieke tijdperk van de oorlog ingegaan waarop 
‘alle komende millennia met afgunst en eerbied zullen terugblikken als op een stuk 
volmaaktheid’. Ooit zullen we hem mogen toeschrijven dat de man in Europa weer de 
baas is geworden ‘over koopman en filister; misschien zelfs over ‘de vrouw’ die door 
‘moderne ideeën’ in de ‘zalvende geest van de achttiende eeuw’ te zeer beïnvloed is’. 
Dit roept bij mij meteen de klemmende vraag op: meent Nietzsche dit werkelijk? Zo 
ja, dan constateer ik een groot gebrek aan historische kennis en een antieke visie op 
man-vrouwverhoudingen. Zo nee, dan schrijft hij hier een magistrale, ondeugende, 
spottende en parodiërende tekst over natiestaten-in-wording versus het ideaal van het 
éne Europa. Ik hoop het laatste, maar voeg er onmiddellijk aan toe: wees voorzichtig 
met het interpreteren van Nietzsches filosofische gedachten. Dus tóch een filosofisch 
boek? Nee, maar het bevát wel filosofie. Brokstukken wijsbegeerte, als bodemschat-
ten verborgen in beeldende taal. Deze archeologische scherven mogen daar niet blij-
ven liggen. Want zelfs beeldende taal moet toch érgens over gaan? Ik stroop mijn 
mouwen op en ga aan de slag. Met de ambitie van een archeoloog delf ik de scherven 
op, sorteer ze en maak ze schoon. Ik doe dat uiterst voorzichtig: ‘Napoleonscherven’ 
leg ik, vanwege de vraagtekens, voorlopig terzijde en de overige ontdoe ik van al het 
aangekoekte tijdgebondene: de onderwaardering van de Duitse cultuur, de burgerlijk-
heid van Pruisen, het ophemelen van de antieke Griekse cultuur, de hang naar aristo-
cratie, het over de knie leggen van talloze tijdgenoten enzovoort enzovoort. Als de 
scherven eenmaal gereinigd zijn, wordt misschien duidelijker hoe ze met elkaar in 
verband kunnen worden gebracht. Ik probeer ze tot een overzichtelijk geheel aan el-
kaar te lijmen. Jawel, dat is al interpretatie. Ik weet het. Zorgvuldigheid is daarbij 
geboden. In de volgende paragraaf waag ik een poging. 
 
 
FILOSOFISCHE SCHERVEN AAN ELKAAR GELIJMD 
 
Bij mijn archelogische bezigheden laat ik mij laten door de vraag ‘Wat is de visie van 
Nietzsche op mens en wereld?’ Precies díe vraag werkt als geigerteller en brengt mij 
op het spoor van brokstukken filosofie die in de akker van zijn bellettrie verborgen 
liggen. Zoals geschreven delf ik ze op, ontdoe ze van tijdelijkheden als actualiteit en 
particulariteit en probeer er een geheel van te maken. Dat ziet er als volgt uit: heelal 
en aarde trekken zich niets van de mensen aan. Ze gaan hun eigen gang en zijn zonder  
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zin. Er is geen God, geen metafysica. Maar dat éne is er wel: leven! Het is sterk en 
toont wil tot macht. Levensdrift werkt in álles, altruïsme en deugden incluis: ook 
‘goeddoeners’ bevredigen hun behoefte om te heersen, om toe te eigenen. De meeste 
mensen zijn kuddedieren. Kerk, geloof en democratie gebruiken moraal om die ge-
dweeheid te versterken. Maar de ‘hogere mens’ stijgt daar bovenuit. Die leeft het le-
ven voluit, neemt risico’s en verwelkomt de pijn die daarbij hoort. 
 

 
De vogelvrije mens geeft zich over aan de wil tot macht, volgt z’n instincten en ver-
trouwt op zijn eigen ‘vrije wiekslag’. Hij wil tegenspreken en verdraagt ook tegen-
spraak. Begrippen als substantie en metafysica zijn voor hem gebakken lucht. Filo-
sofen die daarin gespecialiseerd zijn, worden afgeserveerd. De ‘hogere mens’ wan-
trouwt wetenschap, want die wil dingen gelijk maken, terwijl er geen gelijkheid be-
staat. Logica ís niet logisch. Wetenschap vult de oorzaak-gevolgrelatie altijd achteraf 
in, zo óók haar doelen en intenties.  
 

 
La gaia scienza, de vrolijke wetenschap, danst en maakt het verschil. Ze moedigt aan: 
mens, schep jezélf onophoudelijk, nieuw, onvergelijkelijk. Besef dat elke handeling 
van jou uniek is. Schrijf jezelf de wet voor en wees je eígen heer en meester! 
 
 
BESLUIT 
 
Meer archeologisch lijmwerk wil ik niet verrichten. Want het gaat Nietzsche vooral 
om de ‘wil tot mooi en indrukwekkend schrijven’. Kun je anders verwachten van een 
hoogleraar klassieke letterkunde? Het is toch niet vreemd dat hij de antieke Griekse 
letterkunde hoger aanslaat dan de filosofie uit die contreien?  
Nietzsche overlijdt in 1900. In de eeuw daarna tekent zich een receptiegeschiedenis 
van Nietzsches werk af waarin de filosoof torenhoog boven de bellettrist uitsteekt. Er 
zullen ongetwijfeld tal van factoren zijn geweest die tot dit historisch resultaat hebben 
geleid. Dit hele krachtenveld willen overzien is een studie op zich. Voor mij is één 

ding helder: wees terughoudend met het invullen van Nietzsche als 
filosoof. Neem de auteur van De vrolijke wetenschap, het zonnigste 
boek uit zijn oeuvre, niet al te serieus in wat hij beweert. Hij schrijft 
vanuit de ferocia animi of levendigheid van zijn ziel. Daarbij horen 
rijke metaforen, overdrijvingen, zwart-wittekeningen aan meningen 
en oordelen, ironie, sarcasme, snaakse opmerkingen, lichtvoetigheid, 
dansante bewegingen, zelfspot en humor. De vrolijke wetenschap is 
vóór alles literatuur in een bijzondere, ongekende vorm. Geniet er 
van! 

 
Rijswijk, 
13-03-2019 

Twee citaten ter illustratie uit 290: ‘Eén ding is nodig. – Zijn karakter ‘stijl geven’ – een grote en zeldzame kunst!’ en 
‘Het zullen de sterke, heerszuchtige naturen zijn, die ….. in zo’n gebondenheid en voltooiing onder de eigen wet hun 
meest verfijnde vreugden genieten; de hartstocht van hun geweldig willen klaart op bij de aanblik van alle gestileerde 
natuur, alle overwonnen en dienende natuur’.  
 
 

‘Hij is een denker: dat betekent dat hij de kunst verstaat de dingen eenvoudiger op te vatten dan ze zijn (189).’ 
‘Vóór het gevolg gelooft men in andere oorzaken dan erna (217).’ 
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1 ‘Ferocia animi’ betekent: woestheid van de ziel. Nietzsche gebruikt deze term in stukje 84 (de teksten in De vrolijke weten-
schap zijn genummerd van 1 tot en met 383). 
2 Nietzsche, Friedrich, De vrolijke wetenschap (‘la gaya scienza’), Uitgeverij De Arbeiderspers, Amsterdam/Antwerpen, 20179, 
vertaald door Pé Hawinkels, herzien, geannoteerd en van een nawoord voorzien door Hans Driessen 
3 De vrolijke wetenschap bestaat hoofdzakelijk uit losse tekstblokken, genummerd van 1 tot en met 383. De nummers van die 
blokken zet ik in rood achter het betreffende citaat. 
4 In mijn essay Betoverd door een onaanaangenaam genie ga daar nader op in: 
https://fransholtkamp.files.wordpress.com/2013/08/safranskiovernietzsche.pdf  
5 Deze titel verwijst naar Scherz, List und Rache. Ein Singspiel (1870) van Johann Wolfgang von Goethe, door Nietzsche zeer 
bewonderd. 


