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 Elisabeth: “een antisemitische gans” 



WIL TOT MACHT 

    "Het leven is 
in essentie, 
namelijk in 
zijn 
grondfuncties 
krenkend, 
verachtend, 
uitbuitend, 
vernietigend. 
Zonder dit 
karakter is 
het helemaal 
niet 
denkbaar."  
 





Dood opnieuw 

leven       



AMOR FATI 

   "Mijn omschrijving van grootheid bij de mens 
is amor fati: dat iemand nooit iets anders wil 
hebben. Wat noodzakelijk is niet enkel 
verdragen, nog minder het verdoezelen - nee, 
ervan houden!" 

 



 

 

 

 

 

 

   BEWUSTZIJN EN EVOLUTIE 



   “De filosofie tot dusver is niets 
meer geweest dan een… 

misverstand van het lichaam.” 



           

 

 

 

 

 

 

              Het brein: bezet door anderen 



Bewustzijn en communicatie 

   “Het hele kenapparaat is een 
simplificatieapparaat – niet op kennis 
gericht, maar op overmeestering van 
de dingen.” 
 



 

 

 

 

 

   Richard Rorty: 
    “Waarheid is zoiets als een schouderklopje dat we 

meegeven aan een uitspraak, omdat we er voordeel bij 
hebben.”  



• "'Waarheid’….  
betekent niet het 
tegengestelde van 
onwaarheid, maar 
slechts de positie 
van verschillende 
onwaarheden ten 
opzichte van 
elkaar." 



     ALLES IS FICTIE 

 

   Welnu, schep dan je eigen ficties, als                                                                       
zijnde jouw waarden en ‘waarheden’.  



DE MORAAL 



   “De medelijdenden hebben zich aan de 
ontzetting van de ongelukkige alsook aan hun 
eigen ontzetting verlustigd en zich een mooie 
namiddag bezorgd.” 

 



   "Niet-egoïstische handelingen zijn onmogelijk; 
een niet- egoïstische drijfveer klinkt mij in de 
oren als 'houten ijzer'."  

 



   "Met weldoen oefent men zijn macht over 
anderen uit - dat is alles wat men daarmee 
wil. De weldoener noemt de in hem gewekte 
begeerte naar nieuw bezit 'liefde' en beleeft 
daaraan zijn lustgevoelens.” 



   "Niet-egoïstische handelingen zijn onmogelijk; 
een niet- egoïstische drijfveer klinkt mij in de 
oren als 'houten ijzer'."  

 



   "Niet-egoïstische handelingen zijn onmogelijk; 
een niet- egoïstische drijfveer klinkt mij in de 
oren als 'houten ijzer'."  

    ??????? 
   “We doen zoveel omwille van anderen dat de 

handelingen waarbij we alleen aan onszelf 
denken uitzonderingen zijn: de egoïsten zijn 
de grootste uitzondering.” 

 

 



    “Goedmoedigheid, vriendelijkheid, 
hoffelijkheid zijn onuitputtelijke uitvloeisels 
van de onegoïstische aandrift en hebben de 
cultuur veel sterker helpen opbouwen dan de 
veel beroemdere uitingen van datgene wat 
men medelijden, barmhartigheid en 
opoffering noemt.” 

 



 “Dit is uw dorst: zelf te worden tot offers en 
geschenken; en daarom hebt u de dorst alle 
rijkdommen in uw ziel op te hopen. 
Onverzadigbaar streeft uw ziel naar schatten, 
omdat uw deugd onverzadigbaar is in haar wil tot 
weggeven.  

 Ontaarding voelen wij altijd daar, waar de 
schenkende deugd ontbreekt […]. Een gruwel is 
voor ons de mens die spreekt: ‘Alles is voor mij’.  

 



 

 

 

 

 

 

 

                 RELATIVISME 
 

 



 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

        “Er zijn geen feiten, er zijn slechts 
interpretaties. En dit is een interpretatie.” 
 



    Het gaat om MIJN waarden – die ik mij eigen 
heb gemaakt. Dat is een persoonlijke…. 

 

   HERWAARDERING VAN             
     ALLE WAARDEN 
 

 



   “Alles herscheppen in 
een 'zo heb IK het 
gewild' - dat zou voor 
mij pas verlossing 
mogen heten naar 
mijn idee."  



  "Wie niet denkt zoals ik, volge 

mij." 

 

    “Zoek je volgelingen? Zoek dan 
nullen.” 



 

 

 

 

            

                           THOMAS MANN 
    “het fascisme…is in diepste wezen vreemd aan de 

geest van de man, voor wie alles ging om de vraag 
'wat is voornaam?’ 



    

     

   “Er is op de wereld één 
enkele weg die niemand 
gaan kan, buiten jijzelf.” 

 



  “Niemand kan de brug 
voor je bouwen 
waarover juist jij de 
rivier van het leven 
moet overschrijden, 
niemand behalve jij 
alleen.” 

 



 

 

 

 

 

“Wees een man en volg mij niet na, - maar 
jezelf! Maar jezelf!” 

 (J.K.: geldt ook voor vrouwen ) 

 



 

Winkelprijs 24,95 

Hier   19,95 

 



VOLKSKRANT: een knap en 
doorwrocht werk 

TROUW: een leerzame en zeer 
toegankelijke inleiding in 
Nietzsches werk 

LEZERS: - net begonnen in uw 
boek en nu al razend 
enthousiast 

 -één van de beste boeken 
die ik ooit over Nietzsche 
gelezen heb 


