
De vrolijke wetenschap (1882) is een sleutelwerk in het oeuvre van Friedrich Nietzsche. Door 
Nietzsche zelf omschreven als een van zijn meest persoonlijke boeken, geldt de ‘gaya scienza’ als 
sluitstuk van zijn jaren als Vrije geest’ en luidt het de overgang in naar zijn latere werk. Met de 
Vrolijkheid’ van de ‘wetenschap’ die Nietzsche hier presenteert, verwijst hij naar het leven, dat weer 
tevoorschijn komt vanonder de starheid van de overgeleverde begrippen. Maar die vrolijkheid heeft 
een keerzijde: een gevaarlijk gebrek aan vastigheid. 
 
De vrolijke wetenschap bevat vrijwel al Nietzsches grondgedachten: de eeuwige wederkeer, amor fati, 
het probleem van het nihilisme en uiteraard de dood van God. Daarmee is dit boek bij uitstek geschikt 
als kennismaking met het gedachtegoed van deze onge- evenaarde denker. 
 
Friedrich Nietzsche (1844-1900) is een van de invloedrijkste negentiende-eeuwse Duitse filosofen. 
Enkele werken: Ecce homo, Aldus sprak Zarathoestra, Voorbij goed en kwaad en De antichrist. 
 
Hans Driessen (overleden 6 september 2017) vertaalde voor Vantilt onder meer Het communistisch 
manifestMdiW Karl Marx en Friedrich Engels, de Minima Moralia vanTheodor W. Adorno, 
Wetenschap als beroep en Politiek als beroep van Max Weber, Kinderjaren in Berlijn van Wal ter 
Benjamin en De vlucht uit de tijd van Hugo Ball. 
 
Ard Posthuma maakte Duitse bloemlezingen van Martinus Nijhoff, Cees Nooteboom, Gerrit 
Kouwenaar, Leonard Nolens enTsjêbbe Hettinga en vertaalde Faust van Johann Wolfgang von 
Goethe in het Nederlands. 
 
Paul van Tongeren is emeritus hoogleraar wijsgerige ethiek aan de Radboud Universiteit Nijmegen. 
Hij is vooral werkzaam op het gebied van het Nietzsche-onderzoek en op dat van de fundamentele 
wijsgerige ethiek en haar geschiedenis. Bij Vantilt verscheen van hem Het Europese nihilisme. 
Friedrich Nietzsche overeen dreiging die niemand schijnt te deren (derde druk 2017). 
 
IN DEZE SERIE VERSCHENEN EERDER.* 
Theodor W. Adorno - Minima Moralia  
Walter Benjamin - Denkbeelden  
Jacques Derrida - Sjibbolet voor Paul Celan  
Sigmund Freud - Drie verhandelingen over de theorie van de seksualiteit  
Hans-Georg Gadamer- Waarheid en methode  
Martin Heidegger - De vraag naarde techniek  
Karl Jaspers - Inleiding in de filosofe  
Adriaan Koerbagh - Een licht dat schijnt in duistere plaatsen 
Karl Mannheim – Het generatieprobleem 
Max Weber - Wetenschap als beroep/Politiek als beroep 
 


