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Friedrich Nietzsche (1844 - 1900) behoorde tot de grote filosofen uit de negentiende eeuw. Voor
hem staat de wil tot macht centraal en hoe een mens wordt wat hij is:
‘Zijn karakter stijl geven – een grote en zeldzame kunst! Zij wordt beoefend door hem die alles
overziet wat zijn natuur aan sterke en zwakke kanten te bieden heeft, en dat vervolgens in een
kunstzinnig plan onderbrengt, totdat alles afzonderlijk als kunst en rede voor de dag komt en ook het
zwakke punt nog een lust voor het oog is.’
Jan Keij heeft een boeiend boek over Nietzsche geschreven. Hij laat zien wat de praktische betekenis
van Nietzsches denken zou kunnen zijn voor hedendaagse lezers. Een toegankelijke inleiding op zijn
denken. Een handleiding tot levenskunst in het voetspoor van Nietzsche.
Op maandag 19 november geeft Jan Keij een lezing over Nietzsche bij het Filosofisch Cafe Zwolle.
In deze leesgroep gaan we zijn boek bespreken. We komen om de week, vanaf dinsdag 18
september 2018, bij één van de deelnemers bij elkaar om een hoofdstuk te bespreken. De eerste
avond zal bij de begeleider Dr. Ronald Wolbink, worden gehouden.
De data zijn: dinsdag 18 september, 2, 16, 30 oktober en 13 november, telkens van 20.00 tot 22.00
uur.
De kosten zijn: € 6, - voor de hele sessie. Het boek dient u van te voren zelf aan te schaffen.
Boekgegevens: Nietzsche als opvoederOf hoe een mens wordt wat hij is.Jan Keij (Uitgeverij Klement
ZoetermeerISBN 978908687081) Prijs: 24,99 Ook verkrijgbaar als ebook
Voor deelname kunt u zich opgeven via filozwol@assendorp.net (Riny Riezebos), graag vóór 6
september a.s. Na opgave krijgt u een bevestiging van deelname en een week van te voren krijgt u
van de begeleider bericht over de gezamenlijke aanpak.

