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Abstract: 
 
“In 2019 werd de menselijke wereld opgeschrikt door COVID-19. Zoönosen als COVID-19 komen niet 
ex nihilo tot stand, maar zijn gerelateerd aan de menselijke omgang met de natuur op planeet Aarde. 
Desondanks worden er nauwelijks persoonlijke (actieve) maatregelen genomen aangaande de 
toenemende dreiging van zoönosen. Er is vooral sprake van onpersoonlijke (passieve) wijzing naar 
anderen. Er wordt een beroep gedaan op instituties als de overheid en de wetenschap voor 
‘oplossingen’ buiten de persoonlijke activiteit van het individu om. Aan de hand van Friedrich 
Nietzsche wordt deze gang van zaken in deze thesis overdacht. Nietzsche doet een beroep op zelf 
waarden scheppen en persoonlijk stelling durven nemen. Zijn filosofie is anti-dialectisch en opteert 
vandaaruit voor een herwaardering van alle waarden: een vernatuurlijking van de mens. Inzake onze 
omgang met dieren blijven we lijden aan de gedachten, maar maken we geen keuze om te bloeien.”  
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Inleiding 
 
De filosoof die in deze thesis centraal wordt gesteld is Friedrich Nietzsche (1844-1900). Hij opteert in 
zijn werk voor een herwaardering van alle waarden en een actieve herbezinning op de mens zijn plaats 
in de natuur. Wat kan dat voor ons tegenwoordig betekenen? In een tijd van pandemische dreiging 
door zoönosen, lijkt persoonlijke morele activiteit aangaande de natuur onontbeerlijk. Een persoonlijk 
actief streven om de mens te re-integreren in de natuur is meer en meer noodzakelijk geworden. 
Desondanks wordt er, in naam van verbetering, vooral gewezen naar allerlei gevestigde instanties en 
technologisch solutionisme. Maar ligt deze aanwijzing naar ‘anderen’ en de technologie, in plaats van 
naar de eigen persoon en plaats in de natuur, niet ten grondslag aan het (morele) probleem? 
 
Naast de dreiging van zoönotische infectieziekten, is er tegenwoordig veel te doen om psychische 
stoornissen. Filosoof Byung-Chul Han gaat uitvoerig in op die psychisch pathologische problematiek, 
maar komt, synchroon aan het (post)moderne discours, niet uit op een uitvoerige moraalkritiek. Hans 
werk daarentegen is een pleidooi voor gelatenheid. Een concept dat hij overneemt van Martin 
Heidegger (1889-1976). Wat uitblijft bij Han en bij veel (post)moderne filosofie, is een diepere kritiek 
op het morele denken en handelen aangaande de amorele Aarde, terwijl het tegenwoordig echt 
aankomt op morele activiteit, willen we onszelf enigszins in gezonde verhouding brengen met het 
leven op Aarde. Voordat ik inga op het werk van Nietzsche daaromtrent, wil ik als voorbeeld eerst 
uitleggen waar het gebrek aan duiding van de moraal als probleem bij Han en Heidegger vandaan komt.  
 
Neuraal pathologisch tijdperk 
 
In het essay De Vermoeide Samenleving, schrijft filosoof Byung-Chul Han dat de eenentwintigste eeuw 
pathologisch gezien niet bacterieel of viraal is, maar neuraal.1 Het ‘pathologische landschap’ wordt 
gekenmerkt door neurale ziekten als depressie, ADHD, borderline persoonlijkheidsstoornis en het 
burn-outsyndroom. Han schrijft deze tijd van neurale ziekten toe aan een overmaat aan positiviteit. 
Waar in vroegere tijden nog sprake was van een immunologisch pathologisch schema, waarin binnen 
(positiviteit) en buiten (negativiteit) afgebakend konden worden, is het positieve tegenwoordig in alles 
systemisch vermengd en niet meer te onderscheiden van zijn negatieve tegenpool. Er is geen sprake 
meer van pathologische infecties vanuit iets vreemds, vanuit een negatief anders-zijn waar men ook 
immuun voor kan worden, maar van infarcten van positiviteit. Het vreemde en het zelf kunnen als 
zodanig nauwelijks meer onderscheiden worden. Alles wordt aan elkaar gelijkgeschakeld. Het 
prestatiesubject van de eenentwintigste eeuw denkt zichzelf als soeverein en denkt zich vervolgens 
nergens meer toe te laten dwingen, maar deze veronderstelde vrijheid van dwang (positiviteit) slaat 
onbewust om in dwangmatige vrijheid: “De psychische ziektes van de prestatiesamenleving zijn de 
pathologische manifestaties van deze paradoxale vrijheid.”2 Het gehoorzaamheidssubject uit vroegere 
tijden, tijden die pathologisch bacterieel of viraal waren, had een min of meer duidelijk beeld van 
zichzelf binnen een bepaalde hiërarchie en kon vandaaruit zichzelf binnen de samenleving enigszins 
bevestigen. In de pathologisch neurale eenentwintigste eeuw is het prestatiesubject, al zwevend in 
zijn psychisch pathologische positiviteit, onbewust de uitbuiter van zichzelf geworden. “Excessief 
werken en presteren verharden zich tot zelfuitbuiting. En die is efficiënter dan uitbuiting door een 
ander, omdat ze gepaard gaat met een gevoel van vrijheid. De uitbuiter is tegelijk de uitgebuite. Dader 
en slachtoffer zijn niet meer van elkaar te onderscheiden.”3 
 
We zijn volgens Han niet meer het animal laborans zoals beschreven werd door Hannah Arendt (1906-
1975). Volgens Arendt wordt ieder handelen in de moderne maatschappij verspert, omdat wij alleen 

 
1 Han (2014), p. 9 
2 Idem. p. 21 
3 Idem. p.20/21 
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nog maar berekenend te werk gaan.4 Het individu gaat volledig op in een machinaal geheel van de 
calculerende maatschappij, waarin creativiteit geen plaats meer heeft en er dus van denken en 
handelen eigenlijk geen sprake meer is. Handelen als creatieve activiteit doet de machine mogelijk 
haperen en die negativiteit moet zoveel mogelijk vermeden worden. Daarom verwordt de moderne 
mens tot animal laborans: een qua denken en handelen passieve eenheidsworst die, gedachteloos en 
berekenend, argeloos opgaat in het grotere ingecalculeerde geheel. Dit werkende dier is een 
voorberekend en berekenend wezen zonder creatieve handelingsmogelijkheden, aldus Hannah 
Arendt.  
 
Han ziet de laatmoderne animal laborans, daarentegen, niet als een passief wezen dat opgaat in het 
grotere geheel, maar als een hyperactief en hyperneurotisch wezen, dat vol is van zijn ego. Tegenover 
Arendts versie van het moderne louter werkende dier, stelt hij:  

 
“Het laatmoderne animal laborans hoeft zijn individualiteit of zijn ego helemaal niet prijs 
te geven om al arbeidend kopje-onder te gaan in het anonieme levensproces van de soort. 
De maatschappij van de arbeid is geïndividualiseerd tot de bedrijvige 
prestatiesamenleving; het laatmoderne animal laborans zit zó vol ego dat het bijkans op 
barsten staat. En passief is het al helemaal niet. Als je je individualiteit zou opgeven en je 
volledig zou laten meedrijven in het overlevingsproces van de soort, dan bezat je 
tenminste nog de kalme gelatenheid van het dier [mijn accentuering]. Maar het 
laatmoderne animal laborans is op de keper beschouwd het tegendeel van animaal; het 
is hyperactief en hyperneurotisch. Waarom alle menselijke activiteiten in deze tijd zinken 
tot op het niveau van de arbeid, en waar bovendien die nerveuze hectiek vandaan komt - 
op die vragen moeten we een ander antwoord zoeken.”5 

 
Een opvallende constatering van Han betreft de veronderstelde gelatenheid van het dier, die het 
moderne animal laborans nog wél zou hebben, maar die bij de laatmoderne versie niet meer aanwezig 
is. Waar komt die interpretatie van het dier als een in gelatenheid berustend wezen vandaan? Iets 
verderop lezen we: “Het voor de soort werkende dier had nog een zekere animale gelatenheid kunnen 
putten uit het feit dat het deel uitmaakt van de soort, maar het laatmoderne ik staat geheel op zichzelf, 
los van alles.”6 Han baseert, zoals vermeld, veel van zijn denken op de filosofie van Martin Heidegger.  
 
Het gestel 
 
Heidegger schreef, vooral in zijn latere werk, over de manier waarop wij modernen met techniek de 
natuur bewerken. Het wezen van de techniek in de moderne tijd wordt door Heidegger bestempeld 
als het gestel (Gestell). De hedendaagse techniek heeft het karakter van opvorderen. We laten de 
natuur niet tevoorschijn komen, als in voortbrengen, maar “vorderen haar op en gaan haar zo te lijf 
dat ze zich op de een of andere calculeerbare manier meldt en als een informatiesysteem op afroep 
beschikbaar, ‘bestelbaar’ blijft.”7 De wijze waarop onze moderne techniek zich ‘ontbergt’, zoals 
Heidegger dat noemt, maakt de natuur tot beschikbaar bestand. Rüdiger Safranski schrijft daarover in 
zijn Heidegger-biografie: 
 

“Een brug verbindt de ene oever met de andere en respecteert met zijn gebaar van 
overwelving de stroom. Ze laat de stroom zijn. Een waterkrachtcentrale daarentegen, 
waarvoor de stroom wordt omgeleid of gekanaliseerd, maakt de stroom tot een bestand. 
De waterkrachtcentrale wordt niet in de stroom gebouwd, maar omgekeerd: de stroom 

 
4 Han (2014), p. 27 
5 Idem. p. 28 
6 Idem. p. 28/29 
7 Safranski (2016), p. 487 [cursief gedrukt zijn citaten van Heidegger uit Die Kehre] 
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wordt in de waterkrachtcentrale ingebouwd. Om een idee te geven van het ongehoorde 
wat hier plaatsvindt, wijst Heidegger op de tegenstelling tussen een ‘Rijn’ die in de 
waterkrachtcentrale is ingebouwd en de ‘Rijn’ uit de gelijknamige hymne van Hölderlin. 
Maar de Rijn blijft toch een stroom in het landschap, zou je kunnen zeggen. Dat kan zijn. 
Maar hóe blijft hij dat? Niet anders dan een bestelbaar object ter bezichtiging door een 
reisgezelschap dat daar door een toeristenindustrie op bestelling is afgeleverd.”8 

 
Het wezen van de techniek waarmee de natuur wordt opgevorderd tot bestand, heeft als doel het aan 
banden leggen van de natuur ten bate van de mens. Maar de natuur is in eerste instantie niet door de 
mens ontworpen, net zoals de materie waaruit de techniek gevormd wordt dat ook niet is. Alleen het 
idee dat het bedwingen en beheersen van de natuur, door middel van technische ingrepen, als 
mogelijkheid en wenselijkheid voorstelt, is menselijk.  
 
Maar: de natuur laat zich niet aan banden leggen en overweldigt steeds weer onze technische 
berekeningen. Vervolgens is er voortdurend weer nieuwe techniek vereist om die overweldiging in 
toom te houden. De consequenties van techniek worden met techniek bestreden: een vicieuze cirkel 
van zijnsvergetelheid, die volgens Heidegger ons noodlot is geworden. Het verlies van vrijheid, door 
Han bij het laatmoderne werkende dier beschreven als een opkomst van dwangmatige vrijheid, valt 
met dit noodlot samen.  
 

“Opvordering, bestand en bestandsbeveiliging: dat geheel noemt Heidegger het gestel 
(Gestell), zijn aanduiding voor het tijdperk van de technische beschaving, waarin alles met 
alles samenhangt volgens een cybernetisch regelsysteem met terugkoppelingseffecten. 
De industriële maatschappij bestaat bij de gratie van de opgeslotenheid in haar eigen 
maaksels.”9  

 
Een terugkeer naar een oorspronkelijke wijze van ontbergen, het tevoorschijn laten komen, heeft de 
mens zichzelf ontnomen, doordat hij met het wezen van de techniek diep in zijn eigen wezen is 
aangetast. De mens is gevangen genomen door zijn eigen technische creaties. Wat er volgens 
Heidegger rest als ‘oplossing’, ondanks alles, is gelatenheid. Een ja en nee zeggen tegen de techniek; 
de techniek enigszins zijn gang laten gaan, maar ook bedachtzaam en op je hoede zijn. Met het begrip 
gelatenheid wil Heidegger ons opnieuw tot denken aanzetten, terwijl we volgens hem, tegelijkertijd, 
niet meer aan het denken in termen van het gestel kunnen ontkomen.  
 
De ‘dierlijke gelatenheid’ waar Han naar verwijst moet in die zin begrepen worden: er is geen 
ontkomen meer mogelijk aan de berekende houding van het gestel. Het moderne animal laborans 
vindt daar ‘dierlijke’ berusting in, omdat hij het idee heeft dat hij door middel van het gestel de soort 
dient. Het laatmoderne animal laborans heeft dat idee van de soort dienen niet. Hij is een egoïstisch 
wezen, dat vooral zichzelf wil dienen, en staat niet open voor gelatenheid. Er wordt vooral een positief 
‘ja’ uitgesproken tegen techniek. Er is weinig plaats voor bedachtzaamheid en een eventueel ‘nee’.  
 
Uitblijven van denken over de moraal 
 
‘Menselijke gelatenheid’ is dus het ja en nee zeggen tegen de techniek. Aan die bewustwording van 
een eventueel ‘nee,’ wil Han, volgens mij, met zijn filosofie een bijdrage leveren. Maar door zijn 
schatplichtigheid aan Heidegger gaat hij niet in op het morele handelen en denken van de laatmoderne 
mens. Zowel Han als Heidegger gaan daar niet op in, omdat ieder moreel denken volgens hen opgaat 
in het gestel-denken en daarom al bij voorbaat verdoemd is. Het wezen van de techniek dat zich met 
het menswezen heeft versmolten, zorgt ervoor dat ieder denken over moraal niet toe kan treden tot 

 
8 Safranski (2016) p. 487/488 
9 Idem. p. 488 
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de waarheid van het zijn, zoals Heidegger dat noemt. Heidegger gaat in Over het Humanisme in op de 
vraag waarom hij geen ethiek schrijft.  
 

“Als de benaming ‘ethiek’ overeenkomstig de grondbetekenis van het woord èthos moet 
aangeven dat ze het oponthoud van de mens bedenkt, dan is het denken dat de waarheid 
van het zijn als het aanvankelijke element van de mens als eksisterend wezen denkt, zelf 
al de oorspronkelijke ethiek. Maar dit denken is dan niet pas ethiek omdat het ontologie 
is. Want de ontologie denkt steeds slechts het zijnde (on) in zijn zijn. Zolang echter de 
waarheid van het zijn niet is gedacht, blijft alle ontologie verstoken van haar fundament. 
Daarom noemde het denken dat met ‘Zijn en Tijd’ tot in de waarheid van het zijn trachtte 
vooruit te denken zich fundamentele ontologie. […] Het denken dat naar de waarheid van 
het zijn vraagt en daarbij de wezenssituatie van de mens bepaalt vanuit en naar het zijn 
toe, is geen ethiek en ook geen ontologie. Daarom mist de vraag naar hun onderlinge 
verhouding binnen dit domein elke grond.”10 

 
Hier laat Heidegger blijken dat hij een eventuele ethiek aan het begrijpen van de waarheid van het zijn 
koppelt. Voordat we het over ethiek en moreel handelen gaan hebben, moet de waarheid van het zijn 
aan het licht komen. Maar die waarheid van het zijn blijft duister, omdat het gestel ons noodlot is 
geworden.   
 
Friedrich Nietzsche daarentegen, koppelt moraliteit aan de aardse activiteit van het leven zelf. Het 
begrip èthos, begrepen als moment van oponthoud waarin er over ethiek nagedacht wordt, staat bij 
het morele denken van Nietzsche niet centraal, vanwege zijn nadruk op morele activiteit. Het lijkt mij, 
in navolging van Nietzsche, vruchtbaarder om de mens niet als noodlottig verweven met het wezen 
van techniek te denken, maar als actief verweven met de natuur van de Aarde. Daarmee wordt 
moraliteit ten eerste als activiteit aangaande de natuurlijke Aarde opgevat.  
 
Het nooit vastgestelde dier 
 
Nietzsche denkt de mens als het nooit vastgestelde dier. Het dier-zijn van de mens krijgt bij Nietzsche 
een hele andere invulling ten opzichte van Han en Heidegger. Dierlijkheid is bij Nietzsche in geen enkel 
opzicht in verband te brengen met gelatenheid zonder handelen, om vervolgens in dienst van de soort 
op te gaan in het grotere geheel. Dierlijk leven staat bij Nietzsche symbool voor actief cultuur maken. 
Heideggers vraag naar de waarheid van het zijn is voor Nietzsche een onnodig zwaarmoedige en 
nihilistische vraag, want het vraagt naar een bepaalde grond van zijn, terwijl het leven onherroepelijk 
zonder grond of houvast is. Ook is het leven continu aan verandering onderhevig. Er is bij Nietzsches 
filosofie geen grond in het denken en de ideeën, maar wel een aanwijzing op de grond onder onze 
voeten en een aanspraak op activiteit en experiment daaromtrent.  
 
Het denken over moraliteit kan volgens mij nieuw leven ingeblazen worden door een herbezinning op 
het werk van natuurfilosoof Friedrich Nietzsche. Geen nadruk op techniek of algemene leefregels, 
maar een nadruk op de natuur en de Aarde kunnen ons morele denken en handelen ontspannen en 
experimenteel activeren. Misschien zijn ook de door Han genoemde neurale ziekten enigszins een 
gevolg van een gebrek aan persoonlijke en zelfbevestigende activiteit met betrekking tot de Aarde? 
Dit betreft een ontaarding van de mens, waardoor er niet gehandeld wordt aangaande de Aarde, maar 
moraliteit psychologisch en vervolgens pathologisch wordt verinnerlijkt.  
 
Vanuit Nietzsches moraal-filosofische kritiek bekeken, staat het laatmoderne animal laborans  juist 
totaal niet op zichzelf en los van alles. De moraal wordt bij beide werkende dieren, zowel bij Han als 
bij Arendt, opgevat volgens de volgende dialectische formule: rationaliteit leidt tot moraliteit en 

 
10 Heidegger (2005), p. 113/115 
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moraliteit leidt tot (optimaal) geluk. Een antwoord op de vraag waarom alle activiteit zinkt tot het 
niveau van de naakte arbeid, alsook een antwoord op de vraag waar al die neurotische hyperactiviteit 
vandaan komt, moet volgens mij eerder gezocht worden bij die ‘menselijke’ zichzelf overschattende 
dialectische formule, waarin de moraal op een bepaalde algemeen geldende wijze en vooral als een 
op de eerste plaats psychologisch fenomeen wordt gedacht. De moraal is bij de dialectische formule 
vooral een zoektocht naar eenheid en vaste leefregels: de moraal als een onpersoonlijke reactiviteit 
van het denken, in plaats van Nietzsches moraal(kritiek) van persoonlijke activiteit gericht op groei. 
Een herontdekking van het dierlijke van de mens en wat daaraan verbonden is, zou juist een bevrijding 
uit de mens zijn ‘dwangmatige vrijheid’, alsook een bevrijding uit Heideggers ‘buiten beschouwing 
laten’ van de moraal kunnen betekenen.   
 
De hel van het gelijke 
 
Hans prestatiesubject wordt er misschien vaker mee geconfronteerd dat zijn morele denken niet naar 
gelang de dialectische formule in het leven zelf bevestigd wordt. Dit kan komen door globalisering, 
nieuwe communicatie- en informatietechnologie, en de daaraan gerelateerde transparantiedwang, 
waarmee alles door middel van het kenvermogen onthuld moet worden. We worden daardoor vaker 
met ‘onrechtvaardigheden’ geconfronteerd, waaruit blijkt dat de eenheidsmoraal van de dialectiek 
geen uitwerking krijgt in het leven zelf. Daarmee verbonden gaat de eenheidsmoraal die transparantie 
vereist de wereld opdringeriger vormen naar de hel van het gelijke. Dat laatste is de terechte typering 
die Han geeft voor de transparante samenleving van positiviteit, waarin alles zijn onvergelijkelijke en 
geheimzinnige eigenheid verliest en met elkaar vergelijkbaar wordt.11 In Wij Nihilisten geeft filosoof 
Hans Schnitzler uiting aan zijn zorgen over de systeemdwang van transparantie. Een zorgwekkende 
ontwikkeling die via informatie- en communicatietechnologie, maar ook via allerlei vormen van 
artificiële intelligentie en eventuele biologisch-genetische manipulatie tot stand komt en door velen 
als positieve ontwikkeling wordt gedacht. De techno-cultus van bijvoorbeeld het Amerikaanse Silicon 
Valley, heeft als doel een technologische ontaarding, die al het menselijk leven van zijn aardse lijden 
en aardse sterfelijkheid moet verlossen.  

 
“De zelfverklaarde bevrijders van de aan zijn lijf en leden gekluisterde mensheid verlangen 
naar een oeverloos hiernogmaals als substituut voor het hiernamaals. Waar ze helaas 
blind en doof voor zijn, is dat ze daarmee een morbide pretpark zonder uitgang scheppen, 
waar levende doden veroordeeld zijn hun dagen in volstrekte zinledigheid te slijten”12 

 
Met die ‘nerderige’ houding (Schnitzlers terminologie), gepropageerd door de techno-cultus, worden 
wij meer en meer de ultiem passieve nihilisten - de laatste mensen - zoals Nietzsche deze beschreef. 
De hel van het gelijke betreft als gevolg een neuraal pathologisch probleem, maar heeft zijn wortels in 
een moreel probleem.   
 
De Aarde is ziek en die ziekte heet de mens 
 
In deze scriptie ga ik met Nietzsche opzoek naar de moraalkritiek die bij (bijvoorbeeld) Han en 
Heidegger mist. Nietzsches filosofie vormt een aanzet tot een herwaardering van alle waarden die de 
mens in staat moet stellen om te vernatuurlijken. Tijdens de coronapandemie werd de urgentie 
daarvan voor mij in grotere mate duidelijk en daarom leg ik de nadruk in deze thesis op onze omgang 
met dieren. De Aarde is ziek en die ziekte heet de mens: hoewel onze omgang met dieren nog steeds 
(en in toenemende mate) een pandemische dreiging vormt, wordt er op veel vlakken vastgehouden 
aan de oude cultuur van berekening en passieve morele ideeën omtrent de omgang met dieren en ons 
voedsel. Dit alles in plaats van morele activiteit te ondernemen en daarmee zelf waarden te creëren. 

 
11 Han (2014), p. 52 
12 Schnitzler (2021), p. 131/132 
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Daaromtrent hoop ik in deze scriptie een nieuw licht te laten schijnen, welke mogelijk leidt tot 
bezinning en vooral andersoortige (non-dialectische) morele activiteit betreffende onze omgang met 
de Aarde en dus ook met de dieren. Met Nietzsche wil ik de mens niet denken in termen van noodlot 
als in bijvoorbeeld ‘het gestel’. Met de nadruk op het creatieve dier-zijn van de mens is de toekomst 
open en het hart van de Aarde gemaakt van goud.13  
 
In het eerste hoofdstuk van deze scriptie zal de filosofie van Nietzsche aan bod komen. Verbonden aan 
Nietzsches moraalkritiek is het belangrijk om hem primair als natuurfilosoof en zijn werk als anti-
dialectisch te interpreteren. In het tweede hoofdstuk zal er een conflict binnen de dierenethiek 
beschreven worden, waarmee ik het belang van zelfbevestiging betreffende een herwaardering van 
alle waarden wil verduidelijken.  
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
13 ASZ, p. 112 [Van grote gebeurtenissen] 
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Hoofdstuk 1: Nietzsche 
 
1.0 De drie gedaanteverwisselingen 
 
Nietzsches alter ego, de ‘ja-zegger’ genaamd Zarathustra, onderwijst de drie 
gedaanteverwisselingen.14 De kameel zadelt zich op met ‘de waarheid’ en creëert op die manier zijn 
(Hegeliaanse, Platonische, religieuze)  wereld, gebaseerd op de driesprong: rationaliteit, moraliteit, 
geluk. Vervolgens trekt de kameel de woestijn in. Een woestijn die symbool staat voor het waarachtige 
waarheidsnihilisme. De Aarde die irrationeel, meervoudig en amoreel blijkt te zijn, maakt de kameel 
zwaarmoedig. In de ideale gedachten van zijn waarheid verzonken, had hij het ‘ellendige’ leven anders 
voorgesteld. De veronderstelde waarheidswereld blijkt in die woestijn een leugen. Het leven zelf 
ontmaskert de veronderstelde waarheid. De kameel zijn houvast verbrijzelt en zijn leven blijft zo dor 
als de woestijn zelf. Er blijkt ‘niets’ van waarde uit zijn ideeën te groeien, want zijn wereld kent de 
Aarde niet. De ideële kamelenwereld is niet vergroeid met het leven zelf, maar staat er recht 
tegenover. Hij wijst de Aarde vanuit die ertegenover geplaatste wereld af.  
 
Wanneer de kameel die zwakte van zijn wereld-denken erkent, wordt hij een leeuw: een ‘nee-zegger’ 
tegen iedere veronderstelde ideële en ideale waarheid. De leeuw blijft zich desondanks vastbijten in 
zijn ontkennende verbinding met de kamelenwaarheid. Zijn nee-zeggen tegen de waarheid van de 
kameel wordt erkent als slechts een ‘wil tot waarheid’, maar het impliceert dat de leeuw nog belang 
hecht aan deze negatie, en dus met de wil tot waarheid tegenover de Aarde blijft staan. Hij is niet ‘de 
Aarde trouw’. De leeuw blijft zich, zoekend naar houvast, vanuit ontkenning verhouden tot dialectische 
(Hegeliaanse, Platonische, Religieuze) tegenstellingen. Pas wanneer de leeuw wordt tot een kind, is de 
wil tot waarheid als voornaamste instinct losgelaten. Het kind Zarathustra schept zijn eigen waarden. 
Dit zijn waarden waarin een vloeiende redelijkheid, emotie, dierlijk instinct en vooral de Aarde, niet 
meer ondergeschoven worden ten opzichte van een ideële en ideale, tegenover de Aarde geplaatste, 
waarheidswereld.  
 
In het werk van Nietzsche kunnen we deze drie gedaanteverwisselingen, volgens mij, steeds weer 
herkennen. De kameel en de leeuw denken het leven in termen van ‘wereld’. Zij staan symbool voor 
Nietzsches kritiek op het moderne en religieuze dialectische wereld-denken. Het kind leeft vergroeid 
met de Aarde en staat symbool voor het ja-zeggen tegen dierlijke instincten en de fysiologische- en 
persoonlijke groei die van daaruit ontstaan. Het kind ‘Zarathustra’ neemt afstand van de wereld-
dialectiek. Het heeft een pathos van distantie ontwikkeld en het krijgt kracht en vertrouwen vanuit 
zichzelf, doordat het zich niet om de onpersoonlijke wereld-ideeën maar om zijn persoonlijke plaats 
op de Aarde bekommert.  
 
In Voorbij Goed en Kwaad komt Nietzsches ‘nee’ tegen de kameel en de leeuw aan bod. Aldus Sprak 
Zarathustra is Nietzsches ‘ja’ tegen het leven zelf, uitgesproken door het met de Aarde vergroeide en 
vandaaruit zelf groeiende ‘kind’ Zarathustra. De kameel en de leeuw hebben als metafysici (ideële 
wereld-proces denkers) een fundamenteel geloof aan de tegenstellingen der waarden.15 Bijvoorbeeld: 
goed tegenover slecht, moreel tegenover immoreel, rationeel tegenover irrationeel, eenheid 
tegenover chaos. Er moet door dat fundamentele geloof in tegenstellingen steeds, door henzelf 
opgelegd, een keuze voor het ene gemaakt worden ten opzichte van het andere. Het kind daarentegen, 
Nietzsches Zarathustra, denkt voorbij deze tegenstellingen en bevestigd zijn plek op- en zijn 
verwevenheid met de natuur van ‘de Aarde’. Het goede en het slechte, het morele en immorele, het 
rationele en het irrationele, de eenheid en de chaos, zijn niet tegenover elkaar geplaatst in een ideële 
wereld, maar op Aarde en in de mens met elkaar verwikkeld als ‘wil tot macht’. De wil tot macht is niet 

 
14 ASZ, p. 36 [Van de drie gedaantewisselingen] 
15 VGK, p. 12 
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uit op dominantie en controle, over andere mensen of over de natuur; het is eerder de natuur zélf, 
met alles wat aanwezig is en leeft op Aarde. Alles is uit op zijn eigen groei door steeds opnieuw 
weerstand te aanvaarden en op te zoeken met activiteit.   
 
Hoe lang laten wij onszelf nog foppen? 
  
De ‘waarheid’ of de ‘wil tot waarheid’, krijgen bij Nietzsches denken een ondergeschikte rol ten 
opzichte van de bedrieglijke bovengeschikte rol die deze bij de wereld-proces denkers, als de dialectici 
en metafysici, inneemt. Het is daarom niet slechts één instinct (waarheidsinstinct) dat de grootste 
aandacht krijgt bij Nietzsche. Er zijn vele instincten in de mens en op de Aarde met elkaar verwikkeld 
aanwezig. Nietzsche hoopt op een filosofie die eerlijker met die verwikkeling, en dus eerlijker met het 
leven zelf, om kan gaan. 
 

“Het is zelfs niet onmogelijk dat de waarde van die goede en gewaardeerde dingen juist 
hierin bestaat dat zij met die slechte, schijnbaar tegengestelde dingen op een pijnlijke 
manier verwant, verbonden, verstrengeld en misschien zelfs identiek zijn. Misschien! - 
Maar wie zou zich om zulke gevaarlijke misschien’s druk willen maken! Daartoe moeten 
we de geboorte van een nieuw geslacht van filosofen afwachten, met in elk geval een 
andere, tegengestelde smaak en voorliefde, - filosofen van het gevaarlijke ‘misschien’ in 
de ruimste zin. - En, in alle ernst: ik zie zulke nieuwe filosofen het toneel betreden.”16 

 
Om dit hoofdstuk tot een overzichtelijk geheel te maken, wordt het opgedeeld in drie delen. Ten eerste 
zal Nietzsches kritiek op het dialectische denken worden toegelicht. Nietzsche wil een denker zijn van 
meervoudigheid en Dionysos: de Aarde moet centraal komen te staan in de grote politiek. Dit is niet 
een politiek van eenheid en theoretische systematisering, maar van het zich richten op de Aarde en de 
daaraan verbonden meervoudigheid. Wij kunnen daar als moderne eenheids- en gelijkheidsdenkers 
veel van leren. Zeker met betrekking tot hoe wij met onze berekenende ideeën met de Aarde omgaan, 
vanuit onze bedachte wereld van eenheid en calculatie. Nietzsches filosofie kan als politieke filosofie 
niet in het wereld-denken begrepen worden. De moderne politieke filosofie schiet in zijn wereld-
denken en zijn aanverwante theorieën te kort om Nietzsches grote politiek te begrijpen en te activeren. 
Daarom worden deze ideeën van Nietzsche verkeerd als kwaadaardig en gevaarlijk opgevat. Er is een 
anders-denken nodig dat de Aarde als basis neemt en meervoudigheid kan accepteren.17 Onze huidige 
politiek-filosofische begrippen zijn niet in staat om die Aarde Nietzscheaans te denken. De Aarde is 
vanuit het dialectische wereld-denken ziek geworden en die ziekte heet de mens.  
 
Daar komt de herwaardering van alle waarden binnen met de Aarde als (onontbeerlijke) oriëntatie. In 
het tweede deel zal de moraalkritiek van Nietzsche behandeld worden. Nietzsche wil ons laten inzien 
dat morele ideeën die voortkomen uit tegenstellingen als moreel-immoreel, destructief zijn voor de 
Aarde en daarmee ook voor de mens zelf. De tegenstelling moreel-immoreel bestaat alleen in een 
bijgedachte ‘wereld’ van dialectische tegenstellingen. Daartegenover benadrukt Nietzsche 
zelfbevestiging: een persoonlijke en actieve herwaardering van alle waarden, waarbij de mens trouw 
blijft aan de Aarde en zich niet in het wereld-denken van de Aarde afkeert, om vervolgens alleen 
reactief psychologisch ‘moreel’ te zijn. De mens kan zich vanuit experimenterende activiteit nieuwe 
waarden aanleren met betrekking tot de Aarde. Ten derde zal er in het laatste deel van dit hoofdstuk, 
vooral op basis van Henk Manschots boek Blijf de Aarde Trouw, gekeken worden naar de manier 
waarop Nietzsches filosofie fundamenteel een natuurfilosofie is. De Nietzscheaanse visie op de natuur 
is volgens mij veelzeggend over onze huidige omgang met de Aarde vanuit wereld-ideeën. 
 

 
16 VGK, p. 12 
17 Shapiro (2016), p. 14 
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Bot gesteld vraagt Nietzsche zich af: hoe lang laten wij onszelf nog foppen?18 Waarom blijven we het 
chaotische leven ontkennen via het zoeken naar- en bedrieglijk bestendigen van metafysische en 
ideologische vormen van houvast? Iedere menselijke bevestiging van houvast - een rationaliteit, een 
moraliteit, een waarheid, een eenheid - blijkt steeds achteraf een ‘niets’ te zijn: een nihilisme, dat ons 
verder verwijdert van een actieve plaats in de natuur. Een nihilistische houvast wordt door het leven 
zelf steeds weer ingehaald, omdat het leven fundamenteel zonder houvast is. Al helemaal wanneer we 
de Aarde niet trouw blijven, wordt de Aarde op die manier vanuit een bedachte ‘wereld’ steeds minder 
leefbaar. Het leven van de mens is verstrikt tussen zijn dierlijke amorele verwevenheid met de natuur 
(de Aarde) en zijn natuur-ontkennende moralistische ideeën (wereld). Volgens mij moeten we gaan 
toegeven dat er iets voelbaar in Nietzsches filosofie aanwezig is, een aanspraak op ‘wees de Aarde 
trouw’, die ons verder kan helpen en laat durven ‘anders’ te zijn. Iets waar de filosofen van idealisme 
en dialectiek, van het ‘wereldproces’, ons niet mee kunnen helpen, gezien hun foutieve 
vooronderstellingen met betrekking tot tegenstellingen, waarheidsvinding en eenheid aangaande de 
moraal.    
 
Dit hoofdstuk over de filosofie van Nietzsche legt dus een verband tussen zijn anti-dialectische denken, 
zijn moraalkritiek en zijn natuurfilosofie. Gecombineerd vormen deze onderwerpen van Nietzsches 
filosofie een frisse blik op het menselijke leven en de hedendaagse (eco-politieke) beslommeringen. 
Uiteindelijk wordt de nadruk gelegd op zelf waarden scheppen en waarden activeren. In ieder geval 
geeft Nietzsche een inzicht dat diametraal tegenover ons huidige moderne wereldbeeld staat, maar 
toch, soms op pijnlijke wijze, opvallend goed aan het leven zelf past. Zo’n ‘frisse blik’ is hard nodig, 
gezien de doordenderende natuurvernietiging en de gebrekkige morele activiteit die daar tegenover 
wordt gezet. De COVID-19 pandemie en de voorgestelde technologische ‘oplossingen’ zijn een pijnlijk 
voorbeeld van dergelijke ontaarding van de mens.  
 
Wat Nietzsche vooral laat zien, is dat het gebrek aan actie voortkomt uit de manier waarop wij moreel 
denken en psychologisch reactief, in plaats van fysiologisch actief, tegenover het waarachtige nihilisme 
en de Aarde staan. Een amorele zelfbevestiging binnen de natuur, waaruit nieuwe waarden kunnen 
worden gecreëerd, alsook een actieve benadering van positieve vrijheid, zijn wat dat betreft liever 
vandaag dan morgen nodig. Nietzsche kan ons daarbij helpen. De filosofie van Nietzsche is een grote 
inspiratiebron voor een actieve herziening van waarden en een re-integratie van de mens in - en niet 
tegenover - zijn eigen Dionysische natuur en navenante natuurlijke omgeving. Een vinden van de Aarde 
ten opzichte van de (huidige) wereld. 
 
 
1.1 Aardse meervoud in plaats van wereldse eenheid  

 
Beoordeling, veroordeling, afschuw: dialectiek 
 
Om Nietzsche beter te begrijpen - al is ‘begrijpen’ bij Nietzsche misschien niet het juiste woord, 

misschien is ‘activeren’ beter - is het behulpzaam om het denken van dialectici, zijn grootste 

filosofische ‘vijanden’, toe te lichten. Beknopt gesteld maakt de dialectische methode gebruik van 

tegenstellingen om tot een beter begrip van ‘waarheid’ te komen. De ratio wordt in de dialectiek als 

middel gebruikt om de chaotische (zintuigelijke) werkelijkheid te ordenen. Vervolgens wil de dialectiek 

het denken en handelen een richting geven die de mens deugdelijker en gelukkiger maakt. Dialectiek 

is een methode gericht op de mens zijn vermogen tot het leren kennen van eenheid en waarheid door 

middel van het verstand. De veronderstelde en vervolgens gezochte rationele systematiek daarvan, in 

 
18 NF6, p. 167: “Het maar voortduren, gepaard aan een ‘tevergeefs’, zonder doel en zonder zin, is de meest 
verlammende gedachte, met name als je inziet dat je gefopt wordt en toch niet de macht <hebt> je niet te 
laten foppen.” 
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het verstand of daarbuiten, vormt een groot onderdeel van de westerse filosofie. Nietzsche plaatst 

daartegenover een filosofie die veelheid, activiteit en natuurlijke amorele krachten benadrukt.  

Socrates wordt gezien als grondlegger van de dialectische methode in de filosofie. Daarmee wordt hij 

ook wel gezien als de eerste ‘wijsgerige’ filosoof. Socrates keerde zich tegen de sofisten, de ‘wijzen’, 

om daartegenover zijn ‘wijsbegeerte’ te plaatsen. De dialectische methode van Socrates wordt door 

Nietzsche als zwak en ‘zich tegen het leven kerend’ bestempeld, omdat de manier waarmee er middels 

dialectiek ‘waarheid’ bevraagd en gezocht wordt louter reactief is. De activiteit van fysiek en voelend 

leven wordt door dialectiek uitgesteld; en van uitstel komt afstel. 

De dialectiek van Socrates was volgens Nietzsche een psychologische wraak op wat om hem heen van 

nature krachtiger en machtiger was.19 Daar begint volgens Nietzsche de verzwakking en de decadentie 

(het verval) van de mens. “De aarde is ziek en die ziekte heet de mens”, lezen we in Aldus Sprak 

Zarathustra. Bij Socrates is de korst van de Aarde ontstoken geraakt. In Afgodenschemering stelt 

Nietzsche dat Socrates zich niet tot versterkende activiteit aanzette, omdat Socrates zich jaloers 

waande over zijn natuurlijke zwakte. Zijn natuurlijke lelijkheid zat hem wat dat betreft in de weg, 

schrijft een nijdige Nietzsche. Lelijkheid werd in de oude Griekse cultuur als kenmerkend voor een 

zwakke natuur gezien. Socrates was machteloos, maar wilde desondanks wél machtig worden. Om 

ondanks zijn zwakte toch macht te verkrijgen, keerde Socrates zich tot de dialectiek, waarmee hij op 

bedrieglijke doch imponerende wijze iedere vooropgestelde ‘zekerheid’ van sofisten aan het wankelen 

bracht, zonder daar enige productieve activiteit met betrekking tot de Aarde tegenover te zetten. In 

De Geboorte van de Tragedie lezen we dat Nietzsche Socrates als de eerste ‘ziekelijk’ theoretische man 

zag: “Terwijl bij alle productieve mensen het instinct juist de creatief-bevestigende kracht is en het 

bewustzijn zich kritisch en ontradend opstelt, wordt bij Socrates het instinct tot criticus en het 

bewustzijn tot schepper - een ware monstruositeit per defectum!”20 Deleuze schrijft in zijn boek over 

Nietzsche daarover: “Socrates is the first genius of decadence. He opposes the idea to life, he judges 

life in terms of the idea, he posits life as something which should be judged, justified and redeemed 

by the idea. He asks us to feel that life, crushed by the weight of the negative, is unworthy of being 

desired for itself, experienced in itself.”21 Met zijn dialectische methode is Socrates de eerste filosoof 

die ‘wereld’ (idee) tegenover ‘Aarde’ (leven) plaatst, het leven vanuit een idee beoordeeld, en niet 

vanuit de activiteit van het leven zelf. De tragedie van het menselijke bestaan wordt dan niet meer 

vanuit Dionysische activiteit en zelfbevestiging erkent en ‘geleefd’, maar vanuit Apollinische theorie 

en dialectiek ‘beoordeeld’ en vervolgens verafschuwd.  

Plato nam de dialectische methode van zijn leraar Socrates over en verwerkte deze methode in zijn 

filosofie van de Ideeënleer. De filosofen, stelt Plato, kunnen door het rationeel-dialectisch bevragen 

van tegenstellingen, de waarheid van de Ideeën steeds beter waarnemen. Plato schept daarmee een 

Ideeënwereld tegenover onze ‘bedrieglijke’ en onrechtvaardige Aarde. De Ideeënwereld is volgens 

Plato de werkelijke wereld waarin de eenheid en volmaaktheid van begrippen besloten ligt. Alles wat 

zintuigelijk waargenomen en bedacht wordt in onze aardse ‘schijnwereld’, betreft slechts onvolmaakte 

afbeeldingen van de Ideeën in de ‘werkelijke’ Ideeënwereld. Ook al onze ideeën over deugd en 

waarheid, hebben ieder voor zich een volmaakt eenheidsbegrip in de Ideeënwereld. Door te 

filosoferen kan men zich een beter inzicht in die werkelijke wereld eigen maken. Filosoferen is volgens 

Plato niet voor iedereen weggelegd. Alleen filosofen worden door Plato in staat gesteld deze werkelijke 

wereld van de Ideeën, door middel van hun voorname rationaliteit en geleerdheid, te waarnemen. De 

ervaringswereld op Aarde is dus, volgens Plato, slechts een onvolmaakte reflectie van volmaakte 

 
19 AS, p. 17/18  
20 GT, p.84/85 
21 Deleuze (2002), p. 13/14 
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Ideeën. Daarom is de Aarde, voor het vinden van waarheid en rechtvaardigheid, van ondergeschikt 

belang geworden. Het is niet verwonderlijk waarom Nietzsche de dialectiek als een ‘zich tegen het 

leven kerende’ manier van denken bestempeld.  

Dialectiek en de staat 

Dialectiek heeft in de filosofie een veelzijdige geschiedenis. Nietzsche breekt met die geschiedenis door 

anti-dialectisch te denken en meervoudigheid te bevestigen.22 Een veelzeggend voorbeeld daarvan is 

zijn afkeer tegen de staat. De staat is volgens Zarathustra ‘het koude monster’, dat al het leven, door 

zijn berekenende houding ten opzichte van mensen en de Aarde, eruit zuigt.23 Bekende invloedrijke 

19e -eeuwse dialectici als Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831) en Karl Marx (1818-1883) gingen 

zich in hun denken uitdrukkelijk met de rationele inrichting van de staat bezighouden. Hegel gebruikte 

de dialectische methode om tot een volmaakt Idee te komen over hoe de mens zich met de staat op 

redelijke, en dus zedelijke wijze, kan verenigen. Zijn methode daarvoor was een dialectisch onderzoek 

naar tegenstellingen die zich in de geschiedenis hebben voorgedaan en wat zich daaruit heeft 

ontwikkeld. Hegel wees naar de historie van de mens, de gemeenschap en de staat, als bron van 

dialectische strijd, die de moderne mens en zijn verstand moet inspireren om het in de toekomst 

‘beter’ te doen. De staat is volgens Hegel de uiteindelijke plaats waar de Absolute Idee uitwerking in 

krijgt. Het middel om de mens deugdelijker en gelukkiger te maken.   

“De staat is de werkelijkheid van de zedelijke idee, - de zedelijke geest, als de openbare 

voor zichzelf duidelijke, substantiële wil die zichzelf denkt en weet, en die wat hij weet en 

voor zover hij het weet, voltrekt. [….] De staat is als de werkelijkheid van de substantiële 

wil die hij in het tot zijn algemeenheid verheven bijzondere zelfbewustzijn heeft, het op 

en voor zich redelijke.”24  

Marx richtte zich, geïnspireerd door Hegel zijn denken over de historische ontwikkeling van het Idee 

‘de staat’, tot de geschiedenis van de sociale klassenstrijd als bron van staatsontwikkeling. Hegels 

nadruk op redelijke en zedelijke Ideeën die zich dialectisch in de staat kunnen verbeteren, werd door 

Marx overgenomen maar ook enigszins omgedraaid: de constitutie (het Idee) creëert niet de staat, 

zoals bij Hegel, maar de staat creëert de constitutie.25 De nadruk komt bij Marx te liggen op de omgang 

met- en verdeling van de materiële wereld binnen de staat. Het kapitalisme zou een dermate 

onrechtmatige verdeling van materieel eigendom tot stand brengen, dat een socialistische 

klassenrevolutie, het proletariaat dat in opstand komt tegen de kapitalisten, onvermijdelijk zal zijn. 

Een ontwikkeling van de staat in dialectische zin werd ook door Marx als mogelijkheid gedacht, omdat 

er in de sociale verhoudingen, alsook in de materiële wereld, wetenschappelijke waarheden kunnen 

worden ontdekt waarmee de staat zich kan ontwikkelen.  

Het is interessant hoe 19e-eeuwse dialectici als Marx en Hegel het begrijpen van ‘de staat’ als vector 

van verbetering plaatsten, terwijl Nietzsche de staat als ‘het koude monster’ bestempelde. Het laat de 

kloof zien tussen Nietzscheaans denken en modern -  dialectisch, rationeel, moralistisch - denken. Dit 

kan volgens mij niet los gezien worden van de calculerende en steeds beklemmendere omgang met de 

natuurlijke Aarde, die door de staat en de industriële revolutie in een vernietigende (pandemische) 

uitspatting terecht is gekomen. Nietzsche is een filosoof die daarvoor waarschuwde. En is zijn 

waarschuwing niet op zijn plaats geweest? De theoretische ordening en berekening van de staat ten 

opzichte van zijn inwoners, alsook het machinaliseren en kapitaliseren van de Aarde vanwege (vooral) 

 
22 Deleuze (2002), p. 8 
23 ASZ, p. 52 [Van de Nieuwe Afgod] 
24 Hegel (2014), p. 238/239 
25 Wheen (2009), p. 18 
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markteconomische rationalisering, zijn een verzwakking, volgens Nietzsche, zowel voor de Aarde als 

voor de mens.   

Grote Politiek 

In Nietzsche’s Great Earth, overdenkt filosoof Gary Shapiro wat Nietzsche in zijn latere werken 

bedoelde met grote politiek. In Ecce Homo schrijft Nietzsche: “Pas sedert mijn optreden bestaat er op 

aarde grote politiek.”26 In de huidige politiek-filosofische theorie, wordt zo’n begrip al snel 

geïnterpreteerd als controversieel. Misschien wel fascistisch en ondemocratisch. Even voor het vorige 

citaat schrijft Nietzsche in zijn autobiografische werk Ecce Homo: 

“Ik ben geen mens, ik ben dynamiet. - En bij dat alles heb ik niets van een 

godsdienststichter -godsdiensten zijn aangelegenheden voor het plebs, ik moet nodig 

mijn handen wassen als ik in aanraking ben geweest met religieuze figuren… Ik wil geen 

‘gelovigen’, ik denk dat ik er te boosaardig voor ben om aan mezelf te geloven, ik praat 

nooit tegen massa’s… Ik ben verschrikkelijk bang dat ik op een dag heilig word verklaard: 

het zal duidelijk zijn waarom ik dit boek voordien uitgeef, het moet verhoeden dat er 

misbruik van mij wordt gemaakt… Ik wil geen heilige zijn, liever nog een grappenmaker… 

Misschien ben ik wel een grappenmaker… En desondanks, of juist niet desondanks - want 

iets leugenachtigers dan heiligen heeft er nooit bestaan - spreekt uit mij de waarheid. - 

Maar mijn waarheid is vreeswekkend: want men noemde tot nu toe de leugen waarheid. 

- Herwaardering van alle waarden: dat is mijn formule voor een daad van opperste 

zelfbezinning van de mensheid, een daad die mijn vlees en genie is geworden.”27  

Dit bombastische citaat is vreeswekkend wanneer een foutieve interpretatie van grote politiek binnen 

het politieke wereld-denken van de dialectiek wordt gedacht. Nietzsches denken stelt een open, op de 

Aarde gerichte politieke toekomst voor, waarin de mens leert zijn wereld-dialectische waarden te 

herwaarderen, gericht op de Aarde. De dialectische tegenstellingen in het wereld-denken erkennen de 

Aarde niet als meervoudig en onberekenbaar. De dialectische waarden zijn voor Nietzsche de leugens: 

hetgeen waardoor de Aarde ziek is geworden en lijdt aan de mens. Nadruk moet niet op ‘wereld-

ideeën’ komen te liggen maar op activiteit aangaande de Aarde. Gary Shapiro schrijft daarover: 

“Too much time has been spent attacking or praising Nietzsche’s political thought for its 

supposed affinities with a specific form of polity or regime. In contrast, I argue that we 

should be attending to his struggle to keep the political future open. We need to 

understand the prominence of earth in his political thought and its relation to his analysis 

of the state, temporality, and the residues of political theology.”28  

En verderop schrijft hij: 

“I propose that a more productive reading of Nietzsche will attend both to his thought of 

futurity and his call to be true to the earth, as in his lapidary but still little-understood 

declaration that only from his work on will there be a great politics on and of the earth. 

[…] To be loyal to the earth, to give it your Treue (or troth), means to accept discipline, to 

be ready to sacrifice. And how should we understand Nietzsche’s concept of the earth? I 

will argue that above and beyond what we might call its phenomenological sense as our 

immanent lifeworld (the limit of most scholarly readings), the earth in Nietzsche’s writings 

 
26 EH, p. 128 
27 Idem. P. 127 
28 Shapiro (2016), p. 2 
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has a political sense as the counterconcept to what Hegel and Hegelianizing philosophers 

call the world.”29 

Moderne politiek wordt door Shapiro voorgesteld als ‘wereldpolitiek’ en is door en door Hegeliaans. 
Ook de geseculariseerde vorm van moderne politiek kan niet los gezien worden van ideeën over 
(Goddelijke) eenheid en een ideële wereldgeschiedenis. In die zin blijft de moderne politiek een 
theologische politiek. Daartegenover zet Nietzsche zijn grote politiek, die een Aarde-politiek is. De 
Aarde is radicaal meervoudig, in de zin dat er vele culturen en omgangsvormen bestaan die gericht zijn 
op de Aarde in plaats van op de ideeën. “For Nietzsche, the human-earth is an inexhaustible source of 
nourishment and stimulation on all levels, from bodily sustenance to adventurous challenges. It is the 
resource of all resources and so should become the subject of great politics. The earth then is the 
prime object of the political economy implied by the concept of an Umwertung aller Werte.”30 
 
Cultuur of civilisatie 
 
Nietzsche noemt in het eerste hoofdstuk van De Genealogie van de Moraal de ressentiments-
instincten van de huidige moraal (daarover meer in het volgende deelhoofdstuk) een “tegenargument 
tegen alle ‘cultuur’.”31 Hij benadrukt dat de mens door, onder andere de staat en religie, is getemd tot 
een rancuneus huisdier. De mens wordt vanuit het ressentiment (de psychologie, onder andere, van 
wereld-berekening) bijgeschaafd tot iets wat hij in wezen niet is. De mens is namelijk een bewoner van 
een plek op Aarde, als dierlijk wezen tussen andere dieren, afhankelijk voor zijn levensbehoud van 
cultivatie van die Aarde. Door het voortdurende geloof in tegenstellingen en het daarmee ontkennen 
van zijn natuur, is de mens moe geworden van zichzelf en zijn wereld van ideeën. Dit uit zich in de 
psychologie van ressentiment. De mens is moe geworden van zijn uiterst reactieve bestaan binnen de 
civilisatie.  
 
Vanessa Lemm maakt een onderscheid, op basis van Nietzsches filosofie, tussen ‘cultuur’ en 
‘civilisatie’.32 Lemm beschrijft hoe cultuur en civilisatie in Nietzsches werk naar voren komen als een 
antagonisme. Het is een antagonistische strijd tussen ‘dierlijk leven’ en ‘menselijk leven’, die tussen de 
begrippen civilisatie en cultuur gestalte krijgt. Wanneer de één op zijn hoogtepunt is, regeert deze over 
de ander. De periodes waarin cultuur de overhand heeft over civilisatie, of civilisatie de overhand heeft 
over cultuur, wisselen elkaar af. Nietzsche koppelt, volgens Lemm, civilisatie aan moraliteit en cultuur 
aan amoraliteit.33 Civilisatie doet zich voor als een afgedwongen en nagestreefd project. Het is op een 
gewelddadige manier gericht tegen de dierlijke aspecten van het menselijke leven. Het claimt dat het 
ware doel van de mens ligt in het bestendigen - in alle aspecten van het leven: geweld moet hier 
worden benadrukt - van de mens zijn morele en rationele natuur. Cultuur, daarentegen, staat voor het 
blootleggen van die misinterpretatie van de menselijke natuur als moreel-rationeel. De mens is, in 
navolging van Nietzsche, van nature amoreel, irrationeel en onschuldig. 
 
Cruciaal in dit antagonisme is de rol van ‘vergetelheid’ of ‘vergeetachtigheid’ (forgetfulness). Waar 
iedere civilisatie een aanspraak doet op het belang van niet-vergeten, vergeet civilisatie het animale 
en amorele zijn van de mens. Dat de mens rationeel en moreel is, moet door civilisatie worden 
ingeprent. De normen en waarden van de beschaving moeten in het geheugen van de mens worden 
gegrift. Cultuur brengt altijd een tegengeheugen (counter-memory) voort, waarmee de mens zich 
tegen civilisatie verzet. Het tegengeheugen legt de fout en illusie van het niet-willen-vergeten van de 
civilisatie, steeds opnieuw bloot. Het dierlijke in de mens zorgt voor zijn vergeetachtigheid, maar dat 

 
29 Shapiro (2016), p. 4 
30 Idem. P. 8 
31 GM, p. 35 
32 Lemm (2009), p. 10-30 
33 Idem. p. 11 
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is niet iets dat volgens Nietzsche met geweld bestreden moet worden. We kunnen immers niets nieuws 
creëren zonder de vergetelheid. Met alle onrechtvaardigheid in zijn geheugen, wordt de mens van de 
civilisatie als de leerling van Heraclitus die zijn vinger niet meer durft op te steken, bang dat hij is voor 
een zoveelste verandering die onrechtvaardigheid met zich mee zal brengen. 
 
Lemm haalt bij dit antagonisme een vroeg werk van Nietzsche aan, De Geboorte van de Tragedie, 
waarin het menselijk leven gekarakteriseerd wordt als een strijd tussen Dionysische en Apollinische 
krachten. Het Apollinische staat daarbij symbool voor de illusie van een rationele en morele orde, die 
erbij bedacht moet worden om civilisatie vorm te geven. Het Dionysische staat voor cultuur scheppen, 
waarbij er vanuit gegaan wordt dat de wereld geen geordende structuur of ultieme basis heeft. Dat 
laatste kan voor mensen als een angstaanjagend wereldbeeld overkomen, maar het is belangrijk om 
te bedenken dat het Dionysische perspectief niet alleen vernietigend, maar ook opbouwend is. Net 
zoals we Nietzsche als ‘filosoof met de hamer’ kunnen denken als sloper, maar ook als timmerman.  
 

“The Dionysian vision of the world as chaotic, irrational, and purposeless triggers vertigo 
in those who contemplate this vision, which is disconcerting, unsettling, and terrifying. 
However, the destructive force that the Dionysian directs against the Apollonian order is 
not merely destructive, for it also gives rise to the creativity and freedom associated with 
culture. Depending on whether the Dionysian or the Apollonian perspective of life 
prevails, the human being understands itself as either an artistic and creative or a rational 
and moral being and conceives of culture as either tragic and Dionysian (which is the sense 
I give to the term "culture") or scientific and Apollonian (which is the sense I give to the 
term "civilization").”34 

 
In De Geboorte van de Tragedie pleit Nietzsche voor een herwaardering van de Griekse god Dionysos. 
Een hernieuwde erkenning voor de creatieve dierlijke krachten waar Dionysos in veel pre-socratische 
tragedies symbool voor staat. Nietzsche ziet de Dionysische vergeetachtigheid als fundamenteler en 
vruchtbaarder voor de mens, dan de Apollinisch civiliserende vergeetachtigheid. Nietzsche prijst de 
Apollinische droom wel, omdat het de afgrond van het menselijke bestaan dragelijk kan maken, maar 
uiteindelijk is het onder de betovering van de Dionysische krachten dat mensen zich met het leven, de 
natuur en elkaar kunnen verzoenen.35 
 
Alle mensen ‘deugen’ niet 
 
In De Meeste Mensen Deugen stelt Rutger Bregman, op basis van het werk van filosoof Jean-Jacques 
Rousseau (1712-1778), dat mensen van nature goed en onzelfzuchtig zijn, maar ‘slechts’ door ideeën 
in het tegenovergestelde zijn gaan geloven.36 Er is namelijk lange tijd onterecht door geleerden een 
accentuering gelegd op de veronderstelling dat de mens van nature kwaad en egoïstisch is. Een 
accentuering die Bregman voornamelijk linkt aan de filosoof Thomas Hobbes (1588-1679), die de mens 
in zijn natuurlijke staat (pre-civilisatie) beschreef als wreed, simpel, onbeschaafd, onwetend; kortom: 
slecht. Hobbes’ filosofie kenmerkt de mens als een wezen dat van zijn wrede dierlijke 
(natuur)instincten gered moet worden door middel van beschaving. Het beste middel daartoe is 
volgens Hobbes een alleen heersende tiran, een Leviathan, die de beschaving bij de mensen erin moet 
hameren om hen niet verloren te laten gaan als oorlogszuchtige en dierlijke nietsnutten. Hobbes en 
Rousseau worden door Bregman tegenover elkaar gezet: Hobbes als fundament voor een interpretatie 
van de menselijke natuur als slecht en egoïstisch; Rousseau als fundament voor een interpretatie van 
de menselijke natuur als goed en altruïstisch.37 Bregman kiest op basis van vele onderzoeken, vooral 
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vanuit de sociaal psychologische wetenschap, voor de interpretatie van de menselijke natuur die 
Rousseau voorschrijft. De meeste mensen deugen, maar velen worden door een nocebo effect, dat 
door Bregman als onderdeel van de huidige cultuur gekenmerkt wordt, naar de Hobbesiaanse 
interpretatie van een ‘slechte’ menselijke natuur gedreven.  
 
Bregman zet aan het einde van zijn boek tien moralistische stellingnames uiteen, die de mens kan 
gebruiken om weer dichter bij zijn ‘goede’ en altruïstische natuur te komen, ondanks het ‘kwade’ 
zelfbeeld waar de mens in is gaan geloven.38 Het kwade mensbeeld dat de mens door de nocebo van 
beschaving onterecht is aangepraat. Het moge duidelijk zijn dat dit geenszins een Nietzscheaanse anti-
dialectische moraal betreft, hoewel Nietzsches wijzing naar de Aarde wel in die ‘natuur’-richting 
verkeerd geïnterpreteerd kan worden. Bregmans duiding op de ‘goedheid’ van de meeste mensen is 
een dialectiek, omdat de moraliteit van mensen, in navolging van Rousseau, in zijn natuur wordt 
geplaatst, dientengevolge de mens naar die natuur terug dient te keren om zijn deugdzaamheid te 
herontdekken. Een amorele Nietzsche stelt in plaats daarvan dat ‘de moraal’ niet bestaat zoals 
dialectici die voorhouden. De natuur is voorbij goed en kwaad: amoreel. Het handelen van mensen kan 
uiterst ambigue als ‘goed’ of ‘slecht’ voorkomen en moet daarom aan herinterpretatie bloot blijven 
staan. De mens is niet van nature goed of slecht. Er is een herwaardering van alle waarden nodig 
waarmee de mens zichzelf op de proef kan stellen. Volgens Nietzsche is de mens het nooit vastgestelde 
dier. Het moreel handelen moet naar dat beeld experimenteel onderzocht, vervolgens bevestigd, maar 
ook weer bevraagd blijven worden. Nietzsches anders-denken is dus niet volslagen relativerend, maar 
ook niet op zoek naar het vaststellen van wetten naar gelang een bepaalde eenduidige menselijke of 
buitenmenselijke natuur. 
 
Dit is ook Nietzsches kritiek op de filosofie van stoïcijnen die stelden ‘naar de natuur’ te willen leven. 
 

“’Naar de natuur’ willen jullie leven? O nobele stoïcijnen, welk een bedriegerij van 
woorden! Denk je een wezen in als de natuur, mateloos verkwistend, mateloos 
onverschillig, doelloos en onverbiddelijk, zonder erbarmen of rechtvaardigheid, 
vruchtbaar en woest en ongewis tegelijk, denk je het indifferente zelf eens in als macht - 
hoe zouden jullie in overeenstemming met dit indifferente kunnen leven? Leven - is dat 
niet juist de wil anders te zijn dan deze natuur? Is leven niet taxeren, prefereren, 
onrechtvaardig zijn, begrensd zijn, different willen zijn? En als jullie imperatief ‘naar de 
natuur leven’ in laatste instantie zoveel betekent als ‘naar het leven leven’ - hoe zouden 
jullie dat dan niet kunnen?”39 

 
Nietzsche ziet zulke stoïcijnen als morele bedriegers. Terwijl ze hun levenswetten uit de natuur zeggen 
op te maken, is het eerder omgekeerd gesteld: 
 

“Jullie trots wil aan de natuur, zelfs de natuur, jullie moraal, jullie ideaal voorschrijven en 
opdringen, jullie eisen dat zij ‘naar de Stoa’ natuur is en zouden al het bestaande slechts 
naar jullie eigen beeld willen laten bestaan - als een enorme, eeuwige verheerlijking en 
generalisering van het stoïcisme! Met al jullie liefde voor de waarheid dwingen jullie jezelf 
zo lang, zo volhardend, zo hypnotisch-star tot een onware, want stoïcijnse kijk op de 
natuur, dat jullie haar niet anders meer kunnen zien, - en een afgrondelijke hoogmoed 
inspireert jullie ten slotte zelfs tot de krankzinnige hoop dat, omdat jullie erin slagen jezelf 
te tiranniseren - stoïcisme is zelftirannie -, ook de natuur zich zal laten tiranniseren: is de 
stoïcijn dan niet een stuk natuur?... Maar dit is een oude, eindeloze geschiedenis: wat 
indertijd met de stoïcijnen gebeurde gebeurt nu nog, zodra een filosofie maar in zichzelf 
begint te geloven. Zij schept de wereld altijd naar haar beeld, zij kan niet anders; filosofie 

 
38 Bregman, p. 456-472 
39 VGK, p. 17 



19 
 

is deze tirannieke aandrift zelf, de geestelijkste wil tot macht, tot ‘schepping van de 
wereld’, tot causa prima.”40 

 
Daarom zijn zelfbevestiging (persoonlijke keuzes durven maken: meervoudigheid bevestigen) en moed 
(opmerkzaam blijven om van indruk over goed of slecht te veranderen) doorslaggevend bij het 
begrijpen (activeren) van Nietzsches denken.  
 
Ondanks dat Nietzsche een sterke aanwijzing maakt op het ‘trouw zijn aan de Aarde’, bedoelt hij 
daarmee niet dat de natuur van de Aarde - en de natuur van de mens wanneer deze gedacht wordt als 
daaraan overeenkomstig - aldus moreel goed is tegenover een ‘bedachte’ kwade beschavingsvorm. 
Integendeel: alle mensen deugen niet, omdat ‘deugen’ op een te sterk moralistische wijze 
(tegenwoordig meer en meer) bedrieglijke tegenstellingen oproept. Iedere als metafysisch 
vaststaande moraal, zo ook Rousseaus idee van de van nature ‘goede’ mens, loopt volgens Nietzsche 
uit op het onderdrukken van de productieve instincten die de mens sterker en (op andere wijze dan 
wij gewend zijn) actief moreler maken. Twee aforismen uit Morgenrood drukken dit wat mij betreft 
treffend uit. De eerste heeft de titel Men wordt moreel, - niet omdat men moreel is! 
 

“De onderwerping aan de moraal kan slaafs of ijdel of zelfzuchtig of berustend of bot-
dweperig of gedachteloos of een daad van wanhoop zijn, net als de onderwerping aan 
een vorst: op zich is zij niets moreels.”41 

 
Even later lezen we het aforisme Bedenkelijk: 
 

“Een geloof aanvaarden, uitsluitend omdat het zede is, - dat betekent toch: onoprecht 

zijn, laf zijn, lui zijn! - Dan zouden dus oneerlijkheid, lafheid en luiheid de voorwaarden 

voor zedelijkheid kunnen zijn.”42 

Tot slot kunnen we Nietzsches anti-dialectiek als volgt samenvatten: het verstandelijk bewustzijn, 
vanuit dialectiek geïnterpreteerd als de creatief scheppende kracht, keert zich tegen het leven zelf en 
maakt de mens tot de ziekte van de Aarde. Daarom moet het (morele) bewustzijn teruggebracht 
worden naar de plaats waar het recht doet aan het Dionysische leven, als beoordelaar van wat eerst 
door instincten creatief is vervaardigd.   
 
 
1.2 Morele activiteit aangaande de amorele Aarde 

 
De vier vragen van Kant, maar dan anders 
 
Voor een inleiding in Nietzsches denken over de moraal, eerst een kijk op de eerste vier paragrafen 
van het vijfde boek van De Vrolijke Wetenschap.43 In deze vier paragrafen vinden we de vier filosofische 
hoofdvragen van Kant terug.44 In plaats van een hoopvolle beantwoording vanuit het menselijke 
kenvermogen, zoals Kant dat doet, herleidt Nietzsche die vragen terug naar zijn grootste opdracht: de 
huidige moraal erkennen en onderzoeken als probleem. De huidige (christelijke) wereld-moraal is 
problematisch geworden na ‘de dood van God’. De grond onder de ideeën die op die moraal zijn 
gebaseerd is een drassig moeras geworden, nadat wij de oude God zelf hebben gedood. Maar, stelt 
Nietzsche, de meeste mensen hebben niet door dat ze steeds verder in het moeras van de ideeën 
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wegzakken. Ons voorstellingsvermogen komt te kort voor het zien van de desastreuze gevolgen van 
de dood van God voor het dialectische wereld-denken. Wij modernen en onze instituties zijn met een 
moraal vervlochten die steeds weer passief nihilistisch blijkt te zijn en de Aarde, bijkomstig, met Apollo 
als leider, doet vernietigen.  
 
Nietzsche voorspelt in de eerste paragraaf een “langdurige en omvangrijke periode van afbraak, 
vernietiging, ondergang en ineenstorting.” Een catastrofe die zich nog nooit op aarde heeft 
gemanifesteerd.45 Vaak worden daaraan, achteraf gezien, de wereldoorlogen van de vorige eeuw 
verbonden. Ook de Koude Oorlog en de (voortdurende) kernwapendreiging (met de Rusland-Oekraïne 
oorlog nieuw ‘leven’ ingeblazen) kan in het licht van deze voorspelling worden geïnterpreteerd. Maar 
is niet ook onze ecologische rampspoed onderdeel daarvan? De uitputting van natuurlijke 
energiebronnen, de steeds grotere pandemische dreiging door bio-industrie en het kappen van 
oerbossen: is dat ook het voorstellingsvermogen dat bij ons te kort schiet?   
 
Ook filosofen hebben volgens Nietzsche geen ‘echte’ of ‘volledige’ interesse in wat er allemaal verloren 
is gegaan met ‘de dood van God’. Filosofen staan nog te veel onder invloed van de ‘meest nabije 
gevolgen’. Ze zakken nog weg in het oude waarheidsgeloof. Zij het als kameel of als leeuw: ook hun 
ontbreekt het aan voorstellingsvermogen. Filosofen zijn volgens Nietzsche te week en niet 
wantrouwend genoeg. Hun nieuwe geloof wordt in de tweede paragraaf geduid als de ‘wetenschap’. 
Aan de ene kant beschrijft Nietzsche hoe filosofen de dood van God ervaren als een ontstane open zee 
en een vrije horizon. “Elk waagstuk van de kennende is weer geoorloofd.” De filosofen zijn, enigszins 
terecht, vol verwachting op wat komen gaat. Aan de andere, eerlijkere kant, is die verwachting 
misplaatst. De ‘kennende’ filosoof moet zich gaan afvragen wat de waarheid nog voor waarde heeft. 
Zolang hij dat niet doet, en velen doen dat niet, blijft hij een christen of volgeling van Plato. Het geloof 
in de wetenschap brengt ons via een omweg terug naar dezelfde moraal van vóór de dood van God. 
Nietzsche noemt de wetenschappers en de aan wetenschap gelovige filosofen aanhangers van 
hetzelfde levensvijandige principe: ‘de wil tot waarheid’. Ook de wetenschap bevind zich op het terrein 
van de moraal, omdat het die ‘wil tot waarheid’ voorondersteld, zonder de morele waarde van de 
waarheid te bevragen. Een zelfde passief nihilistische moraal als het christendom: 
 

“Op deze manier voert de vraag: ‘Waarom wetenschap?’ ons terug naar het morele 
probleem: waartoe eigenlijk een moraal als leven, natuur en geschiedenis ‘amoreel’ zijn? 
Het lijdt geen twijfel dat de waarheidslievende, in de stoutmoedige en ultieme betekenis 
die wordt vooropgesteld door het geloof in de wetenschap, daarmee een andere wereld 
bevestigt dan die van het leven, van de natuur en van de geschiedenis; en voor zover hij 
deze ‘andere wereld’ bevestigt - hoe? -, moet hij dan niet tegelijkertijd haar pendant, deze 
wereld, onze wereld - ontkennen?...”46  

 
Het ‘nieuwe geloof’ in de wetenschap is een voortzetting van het oude probleem: de moraal die een 
werkelijke wereld tegenover onze ‘schijnplaneet’ plaatst en de Aarde daarvanuit beoordeeld. 
Nietzsches filosofie komt steeds weer terug op dit punt: wij moralisten zeggen ‘nee’ tegen het leven 
zelf. Die ontkenning is een uitvlucht naar iets dat niet de werkelijke - irrationele en amorele - 
werkelijkheid, recht in de ogen wil kijken.  
 
In de derde paragraaf begint Nietzsche met een opmerking over het tegenwoordige gebrek aan sterke 
personen, dat zich aftekent aan het eerder benoemde ‘beperkte zicht’ op de gevolgen van de dood 
van God. Nietzsche ziet geen personen om zich heen die de vraag ‘Wat moet ik doen?’ uiterst 
persoonlijk opvatten. Vanuit de christelijk-Platonische moraal, wordt die vraag steeds weer vanuit 
tegenstellingen, en dus onpersoonlijk, benaderd. Bijvoorbeeld door de nadruk op ‘onzelfzuchtigheid’ 
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tegenover ‘zelfzuchtigheid’, een tegenstelling die volgens Nietzsche nergens goed voor is: “De 
‘onzelfzuchtigheid’ heeft waarde in de hemel noch op aarde; de grote problemen vereisen stuk voor 
stuk de grote liefde, en daartoe zijn alleen sterke, volgroeide, zekere geesten in staat, die stevig in het 
zadel zitten.”47 Mijn interpretatie van de grote liefde is een levenshouding die zich richt op de Aarde in 
plaats van op de wereld. 
 
Nietzsche stelt dat een onpersoonlijke houding tegenover het probleem van de moraal niets oplevert, 
want zo’n ‘zwakke’ instelling kan de problemen niet vasthouden. De onpersoonlijkheid verzandt in 
metafysica die zich van het leven afkeert. Nietzsche voelt zich onbegrepen en vraagt zich ernstig af 
waarom wij de moraal niet persoonlijk serieus nemen, overeenkomstig de amorele Dionysische 
natuur: “Maar hoe komt het dat ik nog nooit iemand ben tegengekomen, ook niet in boeken, die zich 
tegenover de moraal als persoon opstelde, die de moraal als probleem en dit probleem als zijn 
persoonlijke nood, kwelling, wellust en hartstocht opvatte?” Er is volgens Nietzsche altijd veel te veel 
‘vrede’ en ‘eenheid’ in de moraal gezocht. De moraal is op die manier meestal een onpersoonlijke 
overeenstemming, “waar de denkers ook van zichzelf uitrustten, op adem kwamen en opleefden.” Hier 
zien we een Nietzsche terug die zich beklaagt over het gebrek aan zelfbevestiging die hij om zich heen 
ziet. De huidige moraal brengt met terugwerkende kracht een gebrek aan morele bezinning met zich 
mee, waardoor we van alles met ons laten gebeuren, bijvoorbeeld door de staat als het ‘koude 
monster’.  
 
In Morgenrood zien we een vergelijkbare redenering gemaakt worden in de paragraaf met de titel 
Zedelijkheid en afstomping. De strekking is dat de zede vanuit onze ervaringen tot stand komt, maar 
dat het gevoel voor de zede, de zedelijkheid, geen verband heeft met die ervaringen. De zedelijkheid 
baseert zich op “ouderdom, de heiligheid, het indiscutabel zijn van de zede. En hierdoor heeft dit 
gevoel een negatieve uitwerking op het opdoen van nieuwe ervaringen en het corrigeren van de zeden: 
dat wil zeggen, de zedelijkheid heeft een negatieve uitwerking op het ontstaan van nieuwe en betere 
zeden: zij werkt afstompend.”48 De uitkomst is dat de onpersoonlijke moraal (zedelijkheid) 
leugenachtig is en niet met de aardse werkelijkheid is vergroeid, maar vanuit een erbij gedachte 
‘hogere’ wereld ertegenover is geplaatst: “Dus tot nu toe heeft niemand de waarde van het 
beroemdste van alle medicijnen, genaamd moraal, onderzocht, en wat daar allereerst bij komt kijken, 
is dat die moraal eens - ter discussie wordt gesteld. Welnu! Dat is precies onze taak. - ”49  
 
De eerste drie vragen van Kant zijn ‘Wat kan ik weten?’, ‘Wat moet ik doen?’ en ‘Wat mag ik hopen?’. 
Die laatste beantwoordt Nietzsche onheilspellend. De dood van God heeft desastreuze gevolgen, 
wanneer de moraal niet ter discussie wordt gesteld en de mens vast blijft houden aan morele 
waarheidsmetafysica. ‘Wat kan ik weten?’, is daarom, vanuit zo’n afkerende houding benaderd, een 
nihilistische vraag. Eerst moet men zich gaan afvragen wat de waarde van ‘weten’ is op een amorele 
planeet Aarde, door zich te bezinnen op het leven zelf, zonder een ‘achterwereld’ te bedenken van 
moraal of rationele orde. ‘Wat moet ik doen?’ wordt bij Nietzsche een oproep: de moraal moet ter 
discussie worden gesteld.  
 
De vierde vraag van Kant, die de eerste drie volgens hem moet samenvatten, luidt: ‘Wat is de mens?’ 
De paragraaf die daaraan verbonden kan worden in De Vrolijke Wetenschap heeft de titel: Ons 
Vraagteken. De huidige moraal, gebaseerd op hemelse, tragiek ontkennende ideeën, heeft volgens 
Nietzsche het gevolg dat wij onszelf afschaffen. We richten ons leven in naar verering van een ideaal 
dat niet aan dit leven zelf toebehoord. Dit afschaffen van onszelf is tegenwoordig (nihilistisch) 
voelbaarder dan ooit. We zijn verstrikt geraakt in onze tegenstellingen, zoals goed en kwaad, mens en 
wereld. Deze noemt Nietzsche arrogant, met de pretentie dat wij goed en kwaad strikt kunnen 
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scheiden, alsook met de pretentie dat de mens los van de natuurlijke Aarde bestaat. Nietzsche stelt de 
toekomstige generaties voor een keuze: of de mensen moeten hun ideële en ideale vereringen 
afschaffen, of zichzelf. Dat laatste betekent volgens hem nihilisme. Nietzsche vraagt zich af of dat 
eerste ook nihilisme is. Dat noemt hij ons vraagteken.  
 
Het lijkt er hier op dat Nietzsche al voortborduurt op wat er in De Genealogie van de Moraal, een aantal 
jaren na de publicatie van De Vrolijke Wetenschap, door hem geschreven gaat worden. Onder onze 
vereringen verstaat Nietzsche de instituties die op de oude moraal zijn gebaseerd. Bijvoorbeeld ook 
de staat en de daaraan verbonden (democratische) rechtsspraak, alsook het (neoliberale) 
marktdenken, alsook het sociale zorgstelsel: ze zijn allemaal onderdeel van de nader toegelichte 
‘slavenmoraal’. Een moraal die leefregels opstelt op basis van dialectiek, terwijl het leven zelf niet 
dialectisch te vatten is. Er wordt een tegen-leven ontworpen, waarmee dit ‘ellendige’ leven 
omgevormd of vergoelijkt wordt. Intussen heeft de natuur van de Aarde daaraan te lijden en 
tegenwoordig steeds meer. Dit alles maakt zwaarmoedig, wat volgens Nietzsche lichtvoetig zou 
kunnen zijn, nu de oude God dood is en de grote politiek gericht op de Aarde ontdekt kan worden.  
 
Genealogie van de moraal 
 

“We zijn onbekenden voor onszelf, wij mensen van de kennis, we kennen onszelf niet: dat 
heeft zijn reden. We hebben nooit naar onszelf gezocht - hoe zou het dan mogelijk zijn 
dat we op een dag onszelf vonden?”50 

 
Met deze twee zinnen begint het voorwoord van De Genealogie van de Moraal. Misschien wel het 
meest gelezen en geciteerde werk van Nietzsche in de academische wereld. De Genealogie van de 
Moraal begint met een ontstaans- en interpretatiegeschiedenis (genealogie) van onze begrippen ‘goed 
en kwaad’. Minder expliciet komen onderwerpen als natuur en onze omgang met de Aarde aan bod. 
Al wordt er wel aandacht besteed aan de vraag waarom het onderwerp fysiologie nauwelijks door 
filosofen en geleerden is behandeld, terwijl dit volgens Nietzsche van groot belang is. Wij ‘mensen van 
de kennis’ kennen onszelf niet, omdat we weinig oog hebben voor het (overheersend) dierlijke en 
Dionysische van het mens-wezen. Het ontbreken van het onderwerp fysiologie, alsook het ontbreken 
van het denken over de mens zijn plaats in de natuur, in veel moderne filosofie, wordt door Nietzsche 
gezien als een onderdeel van die miskenning van de op de eerste plaats Dionysisch dierlijke mens.  
 
Er is een passage in De Genealogie van de Moraal waarin onze berekenende machinale omgang met 

de natuur duidelijk wordt benoemd: “Van hybris getuigt onze hele houding tegenover de natuur, onze 

natuurverkrachting met behulp van machines en het zo onbezorgde vernuft van technici en 

ingenieurs;…”51 Deze zin is makkelijk in verband te brengen met het credo ‘wees de aarde trouw!’, 

maar voor een uitgebreider begrip van dat verband is het belangrijk om het eerste deel van de 

Genealogie van de Moraal door te nemen.  

Eerste deel van de Genealogie 
 
In het eerste deel van de Genealogie van de Moraal worden de begrips-paren ‘goed en kwaad’ en 
‘goed en slecht’ aan twee verschillende houdingen ten opzichte van moraliteit gekoppeld: de 
slavenmoraal en de herenmoraal. Nietzsche ziet dat eerstgenoemde in de huidige moraliteit sterk de 
overhand heeft. De slavenmoraal kan gekoppeld worden aan religie, moderniteit, ideologie: de 
manieren waarop wij hoofdzakelijk over moraliteit, in termen van ‘goed en kwaad’, moralistisch 
denken. Nietzsche ziet dat de mens door deze moraal verzwakt wordt: de slavenmoraal is niet eigen 
aan het leven zelf, maar is een zich van het leven afkerende (psychologische) moraliteit. De 

 
50 GM, p. 7 
51 GM, p. 108 
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herenmoraal daarentegen, die volgens Nietzsche al ruim tweeduizend jaar zwaar het onderspit delft, 
is een krachtigere moraal, waarin de mens zichzelf actief tot zelfbevestiging aanzet. Het is niet juist om 
te veronderstellen dat Nietzsche een terugkeer wil naar de herenmoraal, gezien zijn nadruk op 
vergeten en vernieuwen: de mens als het nooit vastgestelde dier. Wel is het duidelijk dat Nietzsche 
meer waardering heeft voor de herenmoraal, omdat de mens van de herenmoraal zelf waarden 
schept. 
 
Oorsprong van ‘goed en slecht’ 
 
Nietzsche begint met een kritiek op de Engelse moraalgenealogen van zijn tijd. Deze geleerden missen 
de historische geest.52 De oorsprong van ‘goed en slecht’ wordt door hen gelegd bij het nuttig- en 
welbevinden van onzelfzuchtige handelingen, door degenen aan wie die onzelfzuchtige handelingen 
werden gedemonstreerd. Vervolgens werd deze onzelfzuchtigheid een gewoonte, want ze werden 
met de tijd steeds als nuttig ervaren. Zo werd de oorsprong ervan vergeten en werden onzelfzuchtige 
handelingen gewoontegetrouw steeds als ‘goed’ beoordeeld. Nietzsches kritiek op deze verklaring van 
de oorsprong van ‘goed en slecht’, komt er in eerste instantie op neer dat het historisch incorrect is. 
Voor hem is het volgende overduidelijk: “het oordeel ‘goed’ is niet afkomstig van degenen aan wie 
‘goedheid’ betoond wordt!” 
 
De oorsprong van het begrip ‘goed’ wordt door Nietzsche gelegd bij de voorname, de machtige, hoger 
geplaatste en edel gezinde mensen, die zichzelf als ‘goed’ bevestigden, zonder een voorafgaande 
tegenstelling als uitganspunt te nemen waarbij goed en slecht tegenover elkaar staan. De beoordeling 
van ‘slecht’, kwam voor de voornamen van de herenmoraal pas nadat ze zichzelf als ‘goed’ bevestigd 
hadden en was in dat opzicht amoreel. “Krachtens dit pathos van distantie hebben zij het recht voor 
zich opgeëist waarden te scheppen en voor die waarden namen te munten: wat hadden zij met 
nuttigheid te maken!”53 Historisch gezien is het pas later gebeurd, zo’n tweeduizend jaar geleden, dat 
‘goed en slecht’ als tegenstellingen en moraliserend, via een dialectiek, werden gedacht. Ten eerste 
waren ‘goed en slecht’, volgens de herenmoraal tot stand gekomen door het maken van een 
onderscheid tussen hooggeplaatste mensen en ‘het volk’. In plaats van ‘dialectiek’ zou men die 
voorname houding ten opzichte van ‘goed en slecht’ differentiedenken kunnen noemen, maar 
misschien is een betere benaming een distantie-denken. Het verschil tussen de beoordelingen van 
goed en slecht, maakte voor de voornamen waar Nietzsche de oorsprong van die begrippen legt, niets 
uit. Zij namen door hun pathos van distantie simpelweg afstand van wat als ‘slecht’ werd beoordeeld. 
Ze hadden er niets mee te maken. Slecht was beneden hun stand. “Het pathos van de voornaamheid 
en de distantie, zoals gezegd, het duurzame en dominerende totale en fundamentele gevoel van een 
hogere, overheersende soort tegenover een lagere soort, een ‘beneden’ – dat is de oorsprong van de 
tegenstelling ‘goed en slecht.”54 
 
Vervolgens stelt Nietzsche dat het pas na een teloorgang van zulke aristocratische waarden gebeurde, 
dat de oorsprong van waardeoordelen bij moraliserende tegenstellingen als ‘egoïstisch’ en 
‘onegoïstisch’ wordt gezocht. Hier zien we een belangrijk aspect van Nietzsches kritiek op dialectisch 
denken. Nietzsche is wars van filosofie die aanneemt dat er door tegenstellingen gezocht moet worden 
naar een beter waarneembare waarheid, welke vervolgens moet overgaan in verbeterde 
deugdelijkheid en meer geluk. Nietzsche ziet in die tegenstellingen het kudde-instinct van de 
slavenmoraal, waar mensen alleen maar zwakker van worden. Ook moreel zwakker.  
 
De gestelde oorsprong van ‘goed en slecht’ vanuit tegenstellingen in plaats vanuit pathos van distantie 
en zelfbevestiging, is niet alleen historisch-, maar volgens Nietzsche ook psychologisch onhoudbaar. 

 
52 GM, p. 18 
53 Idem. p. 19 
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Volgens de genoemde theorie van de Engelse geleerden, zouden ‘goed en slecht’ als gewoontes in de 
psychologie blijven kleven, waarna de oorsprong ervan vergeten zou worden. Maar in de dagelijkse 
praktijk blijkt juist steeds dat er een bepaalde ‘goedheid’ door het handelen zelf bevestigd wordt, dus 
waar komt dat ‘vergeten’ van de oorsprong vandaan? De oordelen zouden zich toch eigenlijk steeds 
meer in het bewustzijn moeten gaan bevestigen? Een andere Engelse theorie krijgt bij Nietzsche de 
voorkeur: “Goed is volgens deze theorie datgene wat van oudsher nuttig gebleken is: bijgevolg mag 
het zich doen gelden als ‘in de hoogste mate waardevol’ of als ‘op zichzelf waardevol.’” Nietzsche vindt 
deze verklaring ook onjuist, maar in ieder geval nog “redelijk en psychologisch houdbaar.”55 
 
Nietzsche richt zich voor zijn genealogie van de moraal niet op ahistorische en moralistische 
verklaringen, maar op filologie en etymologie. Hij ontdekt uit etymologisch onderzoek dat de 
betekenissen van ‘goed’ in verschillende talen “alle naar dezelfde begripsverandering terugvoeren, - 
dat ‘voornaam’ of ‘edel’ in hiërarchische zin overal het grondbegrip is waaruit ‘goed’ in de zin van 
‘voornaam van ziel’, ‘edel’, ‘hoogwaardig van ziel’, ‘bevoorrecht van ziel’ zich onvermijdelijk 
ontwikkelt: een ontwikkeling die parallel loopt met die andere, die ‘vulgair’, ‘plebejisch’, ‘laag’ ten 
slotte in het begrip ‘slecht’ doet overgaan.”56 Het begrip ‘slecht’ betekende niets anders dan 
‘eenvoudig’, dat “oorspronkelijk een benaming was, nog zonder een verdachtmakende blik terzijde 
[mijn accentuering], voor de slechte, de gewone man in tegenstelling tot de voorname.”57 Dit inzicht 
wordt door Nietzsche bestempelt als essentieel voor de moraalgenealogie, maar wordt pas laat, door 
Nietzsche zelf, ontdekt. Het zinsdeel ‘nog zonder een verdachtmakende blik terzijde’ is zeer belangrijk. 
Een kenmerkend aspect van de herenmoraal ten opzichte van de slavenmoraal.   
 
Dat het genoemde essentiële inzicht in de oorsprong van de begrippen ‘goed en slecht’ pas zo laat 
wordt ontdekt, ligt volgens Nietzsche aan de in onze tijd overheersende moralisering. Wij kunnen op 
die wijze geen afstand nemen van elkaars als immoreel geïnterpreteerde acties. Nietzsche schrijft over 
het ‘het democratische vooroordeel’, dat tegenwoordig, en al sinds lange tijd, de overhand heeft in 
het wetenschappelijke onderzoek. De moderne cultuur heeft zichzelf blindt gemaakt voor 
‘aristocratische’ inzichten. Voor Nietzsche is het in dit opzicht dermate ‘zwak’ met onze cultuur gesteld, 
dat wij zulke oorsprong liever niet willen weten. Het is voor Nietzsche een indicatie voor hoe diep de 
bedrieglijkheid van de huidige moraal zich heeft geworteld. Er wordt een bepaald ondemocratisch 
‘kwaad’ aan zulke inzichten verbonden, zodat het psychologisch het liefst als onwaarheid wordt 
verbannen. De voornamen voelden zich van hogere rang. Zulk een zelfbevestiging wordt tegenwoordig 
vanuit een democratisch wereld-denken, vanuit diep gewortelde rancuneuze moralisering, sterk 
veroordeeld. 
 
De slavenopstand in de moraal 
 
In zulke moralistische veroordelingen ziet Nietzsche een psychologische zwakte, die zich volgens hem, 
na de slavenopstand in de moraal, in verschillende dialectische vormen in ons denken en handelen 
(wat er nog van handelen over is) heeft verwikkeld en verstevigd. De slavenopstand heeft de 
(oorspronkelijke) beoordeling van ‘goed en slecht’, uit de herenmoraal, omgekeerd: vanaf deze 
opstand wordt het ‘goede’ van de zichzelf als voornaam bevestigende persoon, als moreel ‘kwaad’ 
gekenmerkt. Tegenovergesteld wordt ‘slecht’, het onschuldige ‘eenvoudige’ van de gewone man, als 
moreel ‘goed’ geïnterpreteerd. Deze omkering van de waardeoordelen, en de bijkomende 
moralisering ervan, nam aanvang in de priesterlijke aristocratieën. De uiteindelijke (definitieve?) 
overwinning van de slavenmoraal op de herenmoraal ziet Nietzsche zo’n tweeduizend jaar geleden 
gebeuren, wanneer de religieuze priesters hun macht steeds meer wisten te bevestigen. De priesters 
konden die macht niet anders verkrijgen dan door middel van die genoemde omkering van ‘goed en 
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slecht’. Het was een geestelijke wraak.58 De slavenmoraal brengt een moralistisch denken in ‘goed’ en 
‘slecht’ zonder hiërarchische inhoud, en op die manier wordt alles psychologisch aan elkaar 
gelijkgeschakeld. Gelet op de ‘natuurlijke’ hiërarchie die in de herenmoraal aanwezig was, waarin de 
voornamen daadwerkelijk meer aanzien en kracht hadden, kon de overwinning van de slavenmoraal 
niet anders dan psychologisch tot stand komen.   
 

“De ridderlijk-aristocratische waardeoordelen zijn gebaseerd op een machtige 
lichamelijkheid, een bloeiende, rijke, zelfs overstelpende gezondheid in combinatie met 
wat voor de instandhouding daarvan onontbeerlijk is, oorlog, avontuur, jacht, dans, 
toernooien, en in het algemeen alles wat een sterk, vrij, blijmoedig handelen insluit. De 
priesterlijk-voorname waarderingswijze – we zagen het al – veronderstelt andere dingen: 
des te erger voor ze als het op oorlog uitdraait! De priesters zijn, zoals bekend, de 
boosaardigste vijanden – waarom toch? Omdat zij de meest machtelozen zijn. Vanwege 
die machteloosheid neemt hun haat kolossale, lugubere proporties aan, hij groeit uit de 
giftigste vorm van spiritualiteit.”59  

 
Die ‘giftigste vorm van spiritualiteit’ duidt Nietzsche als het ressentiment: de wraakgevoelens, de 
verbittering en ‘de liefde die voortkomt uit de haat.’ Vanaf de slavenopstand in de moraal wordt het 
ressentiment de bron waaruit waarden gecreëerd worden.  
 

“Terwijl elke voorname moraal ontstaat uit een triomferend ja zeggen tegen zichzelf, zegt 
de slavenmoraal al bij voorbaat nee tegen een ‘buiten’, een ‘anders’, een ‘niet-zelf’: en 
dat nee is haar scheppende daad. Deze omkering van de waardescheppende blik – deze 
noodzakelijke gerichtheid naar buiten in plaats van op zichzelf terug – behoort nu eenmaal 
tot het ressentiment: de slavenmoraal heeft, wil zij kunnen ontstaan, altijd eerst een 
tegen- en buitenwereld nodig, zij heeft fysiologisch gesproken uiterlijke prikkels nodig om 
hoe dan ook te kunnen ageren, - haar actie is per definitie reactie. Bij de voorname 
waarderingswijze is het omgekeerde het geval: zij ageert en groeit spontaan, zij zoekt haar 
tegendeel alleen om nog dankbaarder, nog volmondiger ja tegen zichzelf te kunnen 
zeggen, - haar negatieve begrip ‘laag’, ‘gemeen’ of ‘slecht’ is niet méér dan een 
nageboorte, die een flets contrast vormt met haar positieve, door en door van leven en 
hartstocht doordrenkte grondbegrip ‘wij voornamen, wij goeden, wij schonen, wij 
gelukkigen!’ ”60 

 
De mens van de herenmoraal bevestigd dus zijn ‘goedheid’, zonder ‘verdacht makende blik’. De mens 
van de slavenmoraal daarentegen, maakt iedereen verdacht: zijn waarden zijn naar buiten gericht, 
waarna het moreel veroordeelde in hem verinnerlijkt wordt als wrok, rancune, jaloezie en uiteindelijk: 
morele walging. Die rancunespiraal wordt zijn psychologie. Ontlading van wrokgevoelens vindt niet 
plaats, maar blijft in die veroordelende psychologie hangen. 
 
De herenmoraal is ten eerste naar binnen gericht, want bevestigt zichzelf als goed, en is daarna pas 
naar buiten gericht: de daad wordt niet uitgesteld, maar de gevoelens worden geuit. Het gevoel van 
wrok wordt naar buiten toe gericht daadwerkelijk ontladen. Daarin zit het verschil tussen de activiteit 
van de herenmoraal en de reactiviteit van de slavenmoraal. De mens van de herenmoraal is 
noodzakelijk actief. Hij geeft een “onmiddellijke reactie, en daarom vergiftigt het hem niet: anderzijds 
treedt het in talloze gevallen dat het [ressentiment] bij alle zwakken en machtelozen onvermijdelijk 
zou zijn, helemaal niet op.”61 
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Ressentiment is niet alleen een wrokgevoel ten opzichte van een bepaald moment. Het is volgens 
Nietzsche veeleer kenmerkend voor de hele moraliserende (hedendaagse) civilisatie. Reflecteer 
hiermee op de ‘woke-cultuur’. Woke is een dysfemisme waaronder mensen zich uiterst moraliserend 
verzetten tegen allerlei sociale ongelijkheden. Aanhangers ervan zijn veelal mensen die zich overal 
passief moraliserend in mengen, zonder actief waarden te scheppen en daarmee zichzelf met de 
Aarde, hun omgeving, actief te verhouden. Afstand nemen is voor hen geen optie: transparantie wordt 
tot in het extreme vereist. Ergens moeten wij gaan erkennen dat het leven fundamenteel 
onrechtvaardig is, wanneer wij het vanuit moraliserend wereld-denken blijven veroordelen. De nadruk 
moet komen te liggen op activiteit en politiek van de Aarde, al is het nog voor velen de vraag wat dat 
inhoudt. Wat kan een pathos van distantie daarvoor betekenen? Zelf cultuur maken met betrekking 
tot Aarde in plaats van anderen moraliserend blijven beoordelen en veroordelen? Nietzsche schrijft in 
dat verband: ”[…] want het is de machteloosheid tegenover mensen, niet de machteloosheid 
tegenover de natuur die de meest desperate verbittering tegenover het bestaan oproept.”62 
Ressentiment is een verinnerlijkte, moraliserende en veroordelende houding, die ervoor zorgt dat de 
mens zijn wrokgevoelens niet ontlaadt, maar in steeds grotere mate psychologisch opstapelt. Deleuze 
stelt in dit verband terecht: “Ressentiment is not part of psychology but the whole of our psychology 
is, without knowing it, part of ressentiment.”63  
 
Een reageren op ‘niets’: drie morele houdingen met betrekking tot nihilisme 
 
Hoe wij ons verhouden ten opzichte van nihilisme is volgens Nietzsche sterk verknoopt met hoe wij 
moreel ressentimentvol denken. Nietzsches Nagelaten Fragmenten laten zien dat Nietzsche het 
(moreel) nihilisme op verschillende manieren tracht te systematiseren, maar er is geen duidelijk 
eindoverzicht in een uitgegeven ‘volledig’ boek opgenomen. Het onderwerp ‘nihilisme’ komt in 
verschillende werken terloops terug. Op dit gebied is het werk van Nietzsche een aanzet tot onderzoek 
naar nihilisme. Een onderzoek dat wij uiteindelijk zelf, en zeker niet alleen met het denken, actief 
moeten ondernemen. Er zijn drie terugkomende onderwerpen bij Nietzsches denken aangaande het 
nihilisme die ik hier uit wil lichten.  
 
Ten eerste neemt onze houding ten opzichte van nihilisme verschillende vormen aan. Daarvan zal ik in 
wat volgt drie verschillende houdingen gestalte geven, die volgens mij het meest in Nietzsches werk 
terugkomen. Er is een beschermende houding, een machteloze houding en een actieve houding. Deze 
komen overeen met de drie gedaanteverwisselingen uit Aldus Sprak Zarathustra: de kameel, de leeuw 
en het kind. 
 
Ten tweede houdt Nietzsches probleemstelling ten aanzien van nihilisme altijd verband met het 
onderwerp de ‘waarheid’ of de ‘wil tot waarheid’. De waarachtigheid van onderliggend nihilisme laat 
steeds blijken dat iedere veronderstelde ‘waarheid’ slechts een ‘wil tot waarheid’ is. De beschermende 
nihilist houdt zich een waarheid voor, zonder deze te erkennen als slechts een ‘wil’. Hij blijft 
vasthouden aan een definitieve morele, vaak religieuze, waarheid. De machteloze nihilist erkent de 
waarheid als ‘slechts’ een wil tot waarheid, maar blijft op paradoxale wijze een belang hechten aan 
deze negatie van de waarheid. Het zoeken naar waarheid blijft een rol spelen, omdat de negatie ervan 
geen afstand neemt van een waarheidsgebod. De actieve nihilist is waar Nietzsche met de Bovenmens 
en Zarathustra uitdrukking aan wil geven. De actieve nihilist zegt ook het belang van de negatie van 
waarheid op. Hij is een lichtvoetig, experimenteel en naturalistisch wezen, dat zijn eigen waarden 
schept en onderzoekt, vanuit het gevoel daar sterker en machtiger door te worden. Alleen de actieve 
nihilist laat wereld-denken achter en richt zich op de groei van de natuur op de Aarde en zijn 
(fysiologische) vergroeiing met de Aarde. 

 
62 NF6, p. 168 
63 Deleuze (2002), p. 34 
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Ten derde wordt, daaruit voortkomend, aan het nihilisme steeds het onderwerp van leugenachtigheid 
of bedrieglijkheid verbonden, waarmee de mens verschillend om kan gaan. Alleen de actieve nihilist 
wil bedrogen worden en wil zelf bedriegen, omdat dit onderdeel is van zijn experimentele, op de Aarde 
gerichte levensfilosofie en zijn erkenning van de fundamentele amorele (onrechtvaardige) 
verbondenheid in zijn omgang met de natuur. Zwakte kan zich niet als sterk uiten en sterkte niet als 
zwak, hoe onrechtvaardig dat ook in moderne oren doet klinken. De beschermende nihilist ziet het 
bedriegen als een zonde, terwijl hij zichzelf (onwetend) daarmee bedriegt. De machteloze nihilist wil 
kosten wat kost niet bedrogen worden, omdat hij dat als een verzwakking van zijn wezen beschouwt. 
De machteloze nihilist wil nog steeds waarheid, omdat het belang dat hij hecht aan het ontkennen van 
iedere uiteindelijke kamelenwaarheid, zijn belangrijkste waarheid is geworden. De actieve nihilist blijft 
de Aarde trouw en omarmt wat daarbij komt kijken. Het lijden bijvoorbeeld, wil hij niet naarstig 
wegwerken uit het leven, want lijden maakt hem sterker. Hij wil zich daarom niet tegen het lijden keren 
door middel van dialectiek en religie. Zijn zelfbevestiging is zijn pathos van distantie.    
 
De beschermende nihilist 
 
De beschermende nihilist wordt in het werk van Nietzsche voornamelijk gelinkt aan het christendom. 
Toch ligt zijn oorsprong ergens anders, namelijk bij de filosofie van Plato. Christendom wordt door 
Nietzsche gezien als Platonisme voor het volk.64 De beschermende nihilist heeft daar zijn wortels, 
omdat er bij Plato een ideële en ideale tegen-wereld wordt gecreëerd, waarmee de beschermende 
nihilist de Aarde beoordeeld. Het christendom maakt die erbij bedachte ‘werkelijke’ wereld voor 
iedereen min of meer toegankelijk. De volksmoraal wordt aan die hogere wereld verbonden en het 
leven zelf wordt daarvoor in dienst gesteld. Nietzsche beschrijft in de Lenzer Heide tekst - één van de 
pogingen van hem om het nihilisme te schematiseren - drie voordelen van de christelijke moraal-
hypothese voor de beschermende nihilist:65 
 

1) zij verleende de mens een absolute waarde, in tegenstelling tot zijn onbeduidendheid 
en toevalligheid in de stroom van het worden en vergaan. 

2) zij bewees de advocaten van God een dienst, voor zover zij aan de wereld ondanks alle 
lijden en kwaad het karakter van volmaaktheid liet - inclusief die ‘vrijheid’ - het kwaad 
leek betekenisvol. 

3) ze ging ervan uit dat de mens over een weten omtrent absolute waarden beschikte en 
schonk hem zodoende juist ten aanzien van het belangrijkste adequate kennis. 

 
In het eerste voordeel van christelijk-Platonische waarden wordt de moraal geduid. In het tweede 
voordeel wordt religie aangestipt. In het derde voordeel komen de filosofie en de wetenschap naar 
voren.66 De moraal, de religie, de filosofie en de wetenschap zijn allemaal middelen tot bescherming 
ten overstaande van het onderliggende nihilisme. Ze zijn kenmerkend voor de beschermende nihilist, 
die zich wil verzetten tegen de onderliggende waarachtigheid van het ‘niets’: de vergankelijkheid en 
de zinloosheid van het menselijk bestaan. Het betreft hier een geloof in ‘de waarheid’ zonder deze als 
‘wil tot waarheid’ te verstaan: er is een wereld los van deze wereld ideëel verwerkelijkt waar de 
beschermende nihilist zijn waarheid en houvast in vindt. Religie, wetenschap en filosofie werken door 
in de moderne onpersoonlijke wereldpolitiek, die door de beschermende nihilist met strijdlust en 
oorlogswoede wordt verdedigd. 
 
De beschermende nihilist kan vergeleken worden met de metafoor van de kameel, één van de drie 
gedaanten van de wordende geest die Nietzsche in Van De Drie Gedaantewisselingen beschrijft. De 
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kameel neemt zijn waarheid als zwaarte op zijn rug en trekt zo naar de woestijn, om er daar achter te 
komen dat zijn zwaarte ‘niets’ is. Vervolgens verandert zijn gedaante in die van de leeuw. De kameel 
ziet de leugen en het bedriegen als zonden.   
 
De machteloze nihilist 
 
De machteloze nihilist erkent dat de ‘waarheid’ van een beschermende nihilist niets meer is dan een 
‘wil tot waarheid’. Desalniettemin blijft de machteloze houding tegenover nihilisme zich vasthouden 
aan het belang van het ‘weten’. In de seculiere moderne tijd zien wij veel mensen die zowel een 
beschermende als een machteloze houding tegenover nihilisme innemen. Zij denken politiek in termen 
van de wereld, in plaats van de Aarde. Op basis van die situatie van ‘mijn wereld tegenover jouw 
wereld’, worden de leeuw en de kameel met elkaar afgewisseld in één reactief persoon. De 
wetenschap is bijvoorbeeld op een bepaalde manier een vorm van machteloos nihilisme, waarin steeds 
iedere hypothese openstaat voor kritiek en bijschaven. Aan de andere kant vormt de wetenschap, 
vanwege het wegvallen van de oude christelijke religie, een nieuwe houvast die de kameel met 
waarheid verzwaart. De wil tot waarheid van de machteloze nihilist is door en door ambigue: 
 

“De wil tot waarheid is een hoogst ambigue aangelegenheid: enerzijds is hij gericht op 
echte, ware kennis; hij wil zich niet laten bedriegen, en ontwikkelt zich door kritisch, soms 
pijnlijk scherp, onderzoek. Anderzijds doet hij dat in een wereld die erdoor gekenmerkt 
wordt ‘dat er geen waarheid bestaat; dat er geen absolute hoedanigheid van de dingen, 
geen “ding op zich” bestaat.’ Dat betekent dat de wil tot waarheid zelf een vorm van 
bedrog is: hij construeert een waarheid die er niet is.”67 

 
We kunnen deze houding het best omschrijven als een slang die in zijn eigen staart bijt. Het motto: 
‘Niets is waar, dus alles is geoorloofd’, is daarvoor representatief. Het dus impliceert dat de houding 
aan een waarheidsgebod blijft verbonden.68 De ontmaskering van illusoire waarheid zorgt voor een 
voortdurend nee-zeggen van de machteloze nihilist, terwijl hij de wil tot waarheid nog als een uiterst 
belangrijke waarde in het leven denkt. Hij moet van zichzelf blijven reageren: de waarheid moet 
blijvend worden ontmaskerd. De waarheid doet er voor hem, op paradoxale wijze, nog toe.  
 
Zijn machteloosheid bestaat ook uit het onvermogen om afstand te nemen van de mensen in zijn 
omgeving. Op die manier staan wij tegenwoordig onder bevel van transparantiedwang: iedere 
merkwaardige waarheid of gebeurtenis moet (vooral moreel) bevraagd en veroordeeld worden. 
Iedereen moet verantwoordelijkheid afleggen, zodat wij er een ‘heilig nee’ als leeuwen tegenover 
kunnen zetten. Het pathos van distantie is voor de machteloze nihilist ondenkbaar. Hij wil koste wat 
kost niet bedrogen worden, terwijl hij zichzelf bedriegt via zijn verbintenis aan het waarheidsgebod. 
Ontkenning en verontwaardiging volgen zich op: er wordt veel ‘nee’ gezegd. De machteloze nihilist is 
daarom ‘moe’ geworden van zichzelf: zijn reactie is psychologisch. Zijn ‘nee’ blijft zonder activiteit met 
betrekking tot de Aarde.   
 
De actieve nihilist 
 
Deze laatste houding is bij Nietzsche de enige die op waarachtig nihilisme reageert met spontane en 
experimenterende, fysiologische versterkende in plaats van psychologisch ressentimentvolle, 
activiteit. Het op kennen gerichte (wereld)bewustzijn wordt door de actieve nihilist ondergeschikt 
gemaakt aan het vrij redeneren en zelf waarden scheppen ten opzichte van de Aarde. Experimenteren 
staat centraal bij deze houding. In tegenstelling tot de passieve ‘civilisatie’ die kenmerkend is voor de 
beschermende en de machteloze, wil de actieve nihilist ‘cultuur’ maken. Hij neemt de gedaante aan 
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van ‘het kind’ Zarathustra dat wil groeien en het experimenteren van hemzelf en anderen ziet als 
onschuldig: “Onschuld is het kind en vergeten, een nieuw beginnen, een spel, een uit zichzelf rollend 
rad, ene eerste beweging, een heilig Ja-zeggen.”69 De actieve nihilist zegt ook ‘ja’ tegen het bedriegen 
en bedrogen worden. Hij is zich ervan bewust dat dit hem sterker maakt, hij dit zelf ook doet, en kan 
er onschuldig om lachen. Het lijden hoort bij de onrechtvaardigheid van het (amorele) leven zelf en 
wordt niet vanuit een erbij gedachte wereld moreel veroordeeld, maar gezien als een bron van (morele) 
kracht. De actieve nihilist kan gezonde afstand nemen van het handelen van anderen en vanuit zijn 
ervaringen waarden scheppen en waarden bijschaven. Dit maakt hem niet zwaarmoedig als de kameel, 
niet psychologisch reactief als de leeuw, maar lichtvoetig. Zijn Aarde wordt weer groot, waar de laatste 
mensen, door alle berekening en moralisering, de Aarde als hun wereld klein maakten.70  
 

 

1.3 Nietzsche als natuurfilosoof 

Blijf de Aarde trouw 

In Blijf de Aarde Trouw, poneert Henk Manschot Nietzsche als natuurfilosoof. Manschot stelt dat 
Nietzsche aan het eind van de negentiende eeuw voelde dat er iets mis was in de relatie tussen de 
mens en de Aarde. Zarathustra spreekt dan ook van een zieke aarde de diagnose heet ‘de mens’.71 Het 
adagium ‘blijf de aarde trouw!’ staat, zoals de titel van het boek al aangeeft, voor Manschot centraal 
in de filosofie van Nietzsche. Manschot somt drie opgaven op, die volgens hem door Nietzsches gehele 
filosofische werk heen worden voorgesteld:  
 

“Ten eerste wil hij zich bekeren tot een levenswijze die hem nauwer in contact brengt met 
de natuur. Ten tweede wil hij een nieuwe filosofie ontwikkelen waarin niet de mens 
centraal staat maar de aarde, een filosofie die zich laat leiden door het motto Blijf de 
aarde trouw. En ten derde stelt hij zich steeds kritischer op ten opzichte van de moderne 
cultuur, die ‘de mens’ tot fundament van alle waarde-toekenning heeft gemaakt en dat 
principe heeft doorgetrokken naar alle domeinen van het leven.”72 

 
Alhoewel de filosofie van Nietzsche in dit boek erg romantisch met de natuur in verband wordt 
gebracht, omdat Nietzsches moraalfilosofie mijns inziens onderbelicht blijft, laat het wel goed zien 
waar de verbanden tussen de natuur en Nietzsches herwaardering daarvan liggen. Die herwaardering 
van de natuur is volgens mij verbonden met de besproken moraalfilosofie en anti-dialectiek. Manschot 
beperkt zich naar mijn mening vooral tot de eerste en tweede opgave die hij in het citaat hierboven 
benoemt. De derde opgave, over kritiek op de moraliteit van de moderne cultuur, blijven in het boek 
vanuit Nietzscheaanse invalshoek onderbelicht. Desalniettemin is het één van de weinige boeken die 
Nietzsche op de eerste plaats als natuurfilosoof poneert.  
 
Westerse filosofie en de natuur 
 
Manschot kwam bij Nietzsche uit als natuurfilosoof van de westerse filosofie, na een ongemakkelijke 
vraag die hem op een conferentie in China gesteld werd: welke westerse (humanistische) filosoof is bij 
uitstek geïnteresseerd geweest in de mens zijn verhouding tot de natuur? Manschot stond met zijn 
mond vol tanden. Het filosofisch humanisme, waar Manschot aan verwant was, bleek op dat 
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onderwerp te kort te schieten. Er schoot hem geen grote denker te binnen die zich over dat onderwerp 
uitvoerig had gebogen. Niemand die ‘de aarde’ of ‘de natuur’ tot kern van zijn filosofie had gedacht:  
 

“Schaamte en verbazing over ‘mijn’ wereld en over mezelf, ze sloegen een gat in mijn 
zelfgenoegzame deskundigheid. Deze ervaring ligt aan de basis van mijn ‘ecologische 
omwenteling’. In een flits werd me duidelijk dat ‘dit’, wat ik nog amper kon benoemen, 
hét vraagstuk moest worden dat mij de komende jaren zou gaan bezighouden, niet alleen 
maatschappelijk maar ook persoonlijk.”73   

 
Na een zoektocht van een aantal jaar, naar een denker die zijn denken met de Aarde heeft verwikkeld, 
komt Manschot bij Nietzsche uit. Het laat zien hoe ondergeschoven dit onderwerp onder de ‘grote 
denkers’ is geweest. Misschien is alleen Heidegger nadrukkelijk met de natuur aan het denken 
geweest, maar toch vooral in combinatie met zijn denken over de techniek en het gestel. 
 
De mens is verstrikt geraakt in zijn houding tot de natuur, door zichzelf steeds als onafhankelijk daarvan 
te denken. De ecologische crisis wordt in de hedendaagse filosofie veel beschreven, maar een diepere 
cultuurkritiek is nog ongeëvenaard, wanneer we met Manschot bekijken wat Nietzsche ons daarover 
te vertellen heeft. Hier volgt een toelichting over de eerste twee opgaven die Manschot onderscheid 
in Blijf de Aarde Trouw. Eerst zal ik ingaan op de persoonlijke zoektocht van Nietzsche naar de natuur. 
Vervolgens zullen er natuurmetaforen besproken worden die vaak in het werk van Nietzsche 
terugkomen. Daarna komt het onderwerp experimenteren met voedsel en fysiologie aan bod. Als 
afsluiting volgt daarop een bespreking over de tuin, in Nietzsches werk en de hedendaagse filosofie en 
cultuur. 
 
Nietzsches persoonlijke zoektocht naar de natuur 
 
De eerste opgave die Manschot bij Nietzsche als natuurfilosoof opmerkt is “zich bekeren tot een 
levenswijze die hem nauwer in contact brengt met de natuur.” Deze bekering blijkt, naast zijn filosofie, 
voornamelijk ook uit de persoonlijke levensweg van Nietzsche. Omstreeks het jaar 1880, nadat hij voor 
ongeveer tien jaar hoogleraar filologie aan de universiteit van Bazel was, gooide Nietzsche zijn leven 
om.74 Hij vertrekt naar Noord-Italië, omdat hij op zoek is naar een omgeving die hem in staat stelt beter 
te denken en te schrijven. Nietzsche is op dat moment lichamelijk verzwakt, maar ook in zijn denken 
is hij ziek geworden vanwege zijn academische omgeving in het bijzonder en de moderne cultuur in 
het algemeen. Na een periode van omzwervingen door het zuiden van Europa, settelt hij zich voor 
langere tijd in het Zwitserse alpendorp Sils Maria. Daar heeft Nietzsche een groot aantal boeken 
geschreven. Werken die ons vandaag de dag nog bezig houden en die, volgens mij, steeds relevanter 
worden naarmate de wereldpolitieke moderniteit en de filosofische postmoderniteit voortduren.  
 
Een primaire motivatie van Nietzsche om zijn leven te veranderen, was het contact dat hij zocht met 
de natuur. Niet alleen vanwege zijn fysieke gezondheid, maar ook vanwege de woede die in hem 
opstak tegenover zijn stedelijke moderne omgeving. Opmerkzaamheid voor het belang van de natuur, 
ontbrak in de cultuur van de mensen waartussen hij tot dan toe had geleefd. Nietzsches eigen 
gezondheid werd op die manier gelinkt aan zijn vragen over de moderne cultuur: “Kwalificaties als ziek 
en gezond gaat hij ook aan culturen toekennen. Culturen kunnen mensen ziek maken en hun levenslust 
uitdoven.”75 Om zijn eigen levenslust te herstellen wordt Nietzsche na zijn vertrek uit Bazel een fervent 
wandelaar. Zes tot acht uur per dag loopt hij door dalen en hoogten van de Zwitserse alpen. Tijdens 
het wandelen komt hij nader tot de natuur en krijgt hij zijn, naar eigen zeggen, meest krachtige 
ingevingen. Het wandelen heeft voor hem zowel een helende als een inspirerende werking. Lichaam 
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en geest worden door deze wending naar de natuur versoepeld en verfijnd. De eerste boeken die hij 
tijdens zijn verblijf in Noord-Italië en Zwitserland schrijft, worden ook wel gekenmerkt als de 
wandelboeken.  
 
De filosofie van Nietzsche is dus niet los te zien van zijn persoonlijke leven. De walging die bij hem 
ontstaat tegenover de starre civilisatie en verstofte academische omgeving, vormen het startschot van 
zijn natuurfilosofie. Een denken dat het best gekenmerkt wordt door het credo ‘Blijf de aarde trouw’. 
Manschot beschrijft de waarde die Nietzsche in dat verband koesterde voor de dieren, de bergen en 
de zee.  
 
De dieren, de zee en de bergen 
 
Van alle filosofen is het Nietzsche die het vaakst allerlei verschillende dieren in zijn werk aankaart.76 
Nietzsche voelt zich verwant met de vogels die kunnen zweven. De dieren helpen en vergezellen hem 
bij zijn filosofische zoektocht. Bekende Nietzscheaanse begrippen worden door Manschot in dit 
verband aangehaald. De driften bijvoorbeeld, inclusief de ‘wil tot macht’, waar alles volgens Nietzsche 
van doordrongen is, worden door bijvoorbeeld het roofdier aan Nietzsches denken geopenbaard. Deze 
dierlijke driften zien we terug in Nietzsches denken over de moraal. Daarnaast wordt de bekende 
constatering van de mens als ‘het nog niet vastgelegde dier,’ door Manschot aangestipt.  
 
Wat de metaforiek van de zee en de kust betreft, duidt Manschot drie hoofdthema’s die Nietzsche 
daaraan verbindt. Ten eerste is er de metafoor van het “vrij durven leven en vrij durven denken.” 77 De 
zee staat symbool voor het verlaten van het vaste land, op weg naar het avontuur. Nietzsche ziet het 
leven, ook zijn eigen leven, als een ontdekkingsreis. Houvast die mensen denken te hebben gevonden 
keurt hij resoluut af. Die mensen staan allen in verband met het nihilisme van misleidende 
‘achterwerelden’ die zich van het leven zelf en de natuur afkeren, alsook van het avontuur dat het 
leven kan zijn. Vaak schrijft Nietzsche daaraan gerelateerd over nee-zeggen tegen het leven, terwijl 
Nietzsche juist steeds weer de open zee op wil gaan. Nietzsche wil in zijn eigen leven, maar ook in zijn 
filosofie, een duidelijk ‘ja’ zeggen tegen het leven zelf en onderzoekt wat dat inhoud. Daar hoort voor 
hem ontegenzeggelijk het loslaten bij: het ja-zeggen tegen het leven betekent ook het durven te 
veranderen en het durven te experimenteren. We zijn veranderlijke wezens op een veranderende 
planeet Aarde. We kunnen hier terugzien dat ‘de waarheid’ of het waarheidsinstinct bij Nietzsche geen 
voorname plaats inneemt. Minstens zo belangrijk, zelfs veel belangrijker, zijn voor hem instinctieve 
driften en emoties. Deze worden geactiveerd door een avontuurlijke levenshouding die verbinding met 
de natuur en uitdaging in de natuur zoekt.  
 
Voornamelijk door zulke ontbindende activiteit kan de mens, volgens Nietzsche, geestelijk en 
lichamelijk sterker worden. Dit is het tweede thema waar Manschot de metaforiek van Nietzsche 
betreffende de zee en de kust aan verbindt. Manschot schrijft over die avontuurlijke houding en het 
lichaam het volgende: 
 

“Nietzsche maakt de ‘vrije geest’ tot een buitenmens die de wereld ervaart via de 
zintuigen, die gevoelig wordt voor kleuren en geuren, voor het subtiele spel van 
veranderingen, in temperatuur, in lichtval, in seizoenen. De vrije geest heeft niets van een 
kamergeleerde. Hij ‘ver-lichaamt’ zich, gaat lijfelijker denken, observeren en ervaren.”78 

 
Manschot laat zien dat de zee en de kust voor Nietzsche symbool staan voor een ‘lijfelijker’ leven. 
Nietzsches levensverhaal, zijn gezondheid was voor hem al vanaf jonge leeftijd een terugkomend 
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probleem, heeft hier zeker aan bijgedragen. Het is iets dat zijn filosofie versterkt, omdat het voor ons 
niet anders is, ook al hebben de meesten onder ons misschien meer geluk dan Nietzsche met hun 
gezondheid. Wij zijn allemaal mensen van vlees en bloed die gevoed worden door wat er op de aarde 
groeit en zich daarmee versterken of verzwakken. Wij kunnen keuzes maken wat betreft onze voeding 
en de totstandkoming daarvan. Het belang van fysiologie wordt door moderne mensen desondanks 
nogal eens miskend, vanwege de moderne gedachte die een bepaalde onafhankelijkheid van de mens 
ten opzichte van de Aarde veronderstelt. Nietzsche benadrukt daarentegen de fysiologie zeer vaak in 
zijn werk. De als onafhankelijk veronderstelde en berekenende houding van de mens tegenover de 
natuur en zijn eigen lichaam, zijn onderdeel van de ziekte die de mens voor de Aarde is geworden.  
 
Het derde thema dat Manschot in Nietzsches metaforen ‘zee’ en ‘kust’ herkent, betreft de stilte van 
de natuur aldaar. Voor Nietzsche heeft de stilte van de natuur “meer zeggingskracht dan het spreken 
van de mens”. En verderop schrijft Manschot: “Alle waarheden die mensen tot nu toe over de aarde 
menen te hebben ontdekt, kunnen daarom hoogstens voorlaatste waarheden zijn, nooit de laatste.”79 
Nietzsche ziet het als zijn taak om de natuur te ontmenselijken. Vervolgens, wanneer de natuur van 
die ziekte is bijgekomen, kan de mens openstaan voor vernatuurlijking. Nadat hij het begrip ‘natuur’ 
weer in actieve termen van de Aarde ‘eigen’ heeft gemaakt. Nietzsche komt tot het inzicht dat het 
spreken en het denken mismaakte middelen zijn om toegang te krijgen tot de natuur. De van het 
spreken en denken afstammende manieren die wij gebruiken om de natuur te vermenselijken, 
oftewel: het proberen te begrijpen, te berekenen, te machinaliseren; zijn ontoereikend.  
 
Over de betekenis die de bergen voor Nietzsche hebben onderscheid Manschot vier indrukken. De 
eerste indruk betreft een revitalisering van het denken. De wandelingen door de bergen geven 
Nietzsche een hernieuwde levenslust die zijn denken doorstroomt. De wisselingen van temperatuur 
en de frisse alpenlucht maken zijn denken krachtiger. Indrukken van buiten worden verinnerlijkt. 
Nietzsche krijgt tijdens zijn wandelingen door de bergen intuïties die “de leidraad worden voor zijn 
nieuwe visie op de aarde en op geaard leven.”80 Ook hier komt de ‘stilte’ terug die van zich laat horen 
op een ‘levendigere’ wijze. Levendiger dan waar mensen ooit toe in staat zijn. De natuur zorgt voor 
een bijeenkomen en ontladen van krachten in de mens die Nietzsche als het ‘leven’ zelf beschouwt.  
 
De tweede indruk uit de bergen brengt weer de dieren naar voren die Nietzsche ontmoet. De dieren 
en het dierlijke in mensen, zijn een niet te miskennen onderdeel van Nietzsches filosofie. De derde 
betekenis van de bergen voor Nietzsche, betreft een bepaalde spirituele traditie, waarin afzondering 
in de bergen een centrale rol speelt. In verschillende spirituele tradities komt de afzondering in de 
bergen voor als een op zoek gaan naar “een andere, diepere, hogere ervaring van wat leven als mens 
zou kunnen betekenen.” Manschot geeft aan dat dit in spirituele tradities van het Midden-Oosten, het 
Verre Oosten, India en China voorkomt. De figuur van Zarathustra vormt daarop natuurlijk geen 
uitzondering. Zarathustra zondert zich ook af in de bergen om spiritualiteit en het lichaam als leidraad 
te herontdekken voor zijn omgang en verwikkeling met de natuur. Hij wil zich daardoor afkeren van de 
mensen die leven in het dal, die de natuur als louter ‘materie’ naar hun eigen ideeën willen bewerken 
voor een hoger ideëel wereld-doel.81  
 
De vierde indruk van Manschot betreffende ‘Nietzsche en de bergen’ slaat op een intense ingeving van 
Nietzsche, die bekent staat als ‘de Eeuwige terugkeer van hetzelfde.’ Manschot benadrukt dat deze 
gedachte bij Nietzsche ‘inslaat’. Het laat hem niet meer los en zet zijn leven en denken in een ander 
spoor. Het is een ervaring ‘in de natuur en met de natuur’, die bij Nietzsche de aanleiding vormt voor 
het schrijven van Aldus Sprak Zarathustra.  
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Experimenteren met voedsel en fysiologie: filosofie waarin de mens niet meer centraal staat 
 
Nietzsches De Vrolijke Wetenschap moet gelezen worden zoals de titel aangeeft: het vormt een aanzet 
tot vrij en vrolijk experimenteren met het leven zelf. En dat dus absoluut zonder ijzige metafysica of 
morele (voor)oordelen. De moraliteit moet vanuit daar zelf gecreëerd worden, maar ook steeds weer 
worden bevraagd. Fundamenteel voor het leven en de ‘goede’ verbetering daarvan is volgens 
Nietzsche de fysiologie, de manier waarop ons lichaam de natuur opneemt door de stofwisseling en 
daarmee zich versterkt of verzwakt. Hier komt het eerder genoemde inlijven van de natuur weer terug. 
Nietzsche is waarschijnlijk ook verveeld geraakt van de serieuze theoretici in zijn academische 
omgeving te Bazel, die niet het experimenteren met en in de natuur vooropstellen, maar de lege hulzen 
van begrippen zonder praktische integratie.82 Is dat nou ‘wetenschap’?  
 

“Bij veruit de meeste mensen is het intellect een trage, duistere en knarsende machine 
die maar moeilijk op gang kan worden gebracht: ze noemen het ‘de zaak serieus nemen’ 
wanneer ze met deze machine willen werken en goed willen denken - o, hoe zwaar moet 
dan het goed-denken voor hen zijn! Het lieftallige aan het beest ‘mens’ verliest telkens, 
naar het schijnt, zijn goede humeur zodra het goed denkt; het wordt ‘serieus’! En ‘waar 
gelach en vrolijkheid heersen, deugd het denken nergens toe’ - zo luidt het vooroordeel 
van dit serieuze beest tegen alle ‘vrolijke wetenschap’. - Dus aan de slag! We moeten maar 
eens laten zien dat het een vooroordeel is!”83 

 
De vraag naar een ‘betere’ en experimenterende verhouding tot voedsel en stofwisseling, in 
combinatie met een gezonde behandeling van de natuur, wordt voor Nietzsche onontbeerlijk, net zoals 
deze voor ons tegenwoordig een noodzaak is geworden. Manschot onderscheidt drie redenen voor de 
nadruk die Nietzsche legt op het belang van voedsel. Ten eerste de connectie tussen mensen en hun 
plek op de Aarde. In de volgende paragraaf zal daar verder op worden ingegaan met betrekking tot de 
tuinen en het tuinieren. Ten tweede de manier waarop ook voedsel een bron van vitaliteit vormt in 
het leven. De manier waarop de Aarde fysiologisch ingelijfd wordt, hangt samen met de kwaliteit van 
het voedsel. Die kwaliteit kan door ons beïnvloed worden. Een niet te miskennen aspect van het leven, 
omdat voedsel letterlijk wordt ingelijfd en onderdeel van het menselijk lichaam wordt. Ten derde 
noemt Manschot het ‘geestelijke voedsel’, omdat Nietzsche ook daarover spreekt in termen van 
herkauwen en rustig verteren. Dit rustig verteren van geestelijk voedsel wordt in onze tijd nauwelijks 
meer gedaan. Informatie komt en gaat zonder dat we er lang bij stil blijven staan. Geestelijk voedsel 
goed kunnen verteren betekent ook dat de hoeveelheid van informatieprikkels beperkt blijft. De 
moderne mens wordt constant met nieuwe indrukken en informatie geconfronteerd, waardoor het 
vermogen om die informatie goed te verteren verzwakt. Vervolgens vind er steeds weer een 
aanpassing aan die indrukken plaats, waar veel energie aan verspild wordt. Het informatieve nieuws is 
schreeuwerig en gaat van de ene hype over naar de andere.  
 

“Ook het ideële voedsel is onderdeel van de stofwisseling die tussen de mens en zijn 
omgeving plaatsvindt. En ook hier raadt Nietzsche ons om op te houden alles onbewust 
en dus klakkeloos te slikken. Tot een nieuwe cultuur hoort een alerter en bewuster manier 
van omgaan met zowel de materiële als de geestelijke voedingsproducten. We zullen 
moeten leren om de stroom van indrukken die we binnenlaten, en de kwaliteit daarvan 
te bewaken vanuit de vraag: Wat maakt mij sterker? Wat verhoogt mijn levenskracht? 
Wat past bij mij?” 84 

 

 
82 Manschot (2014), p. 46 
83 VW, p. 225 
84 Manschot (2014), p. 51 



34 
 

Nietzsche is op zoek naar een experimentele en doorleefde omgang met voedsel in alle opzichten. 
Voedsel is voor hem een experiment, waarbij niet de mens centraal komt de staan maar de natuur. De 
mens in de natuur. Die decentralisering van de mens betekent dat zijn omgeving, de Aarde, als 
versterkende kracht wordt (her)ontdekt. Het experimenteren met voedsel vormt een groot onderdeel 
van Nietzsches project dat de natuur wil ontmenselijken, om vervolgens de mens te vernatuurlijken. 
Een filosofie waarin de mens niet meer centraal staat, maar waarin er de nadruk wordt gelegd op de 
mens zijn samenspel met de Aarde. 
 
De tuin: welke waarden worden er uitgedrukt? 
 
De tuin en het tuinieren staan voor Nietzsche aan de basis van het experimenteren met het leven zelf. 
Zowel in metaforische als in werkelijke zin. De tuin duidt een topos aan: het tuinieren wordt door 
Nietzsche (letterlijk) opgevat als het bewerken van jouw plaats op de Aarde, maar ook (figuurlijk) als 
het experimenteel bewerken en versterken van de persoonlijkheid. De tuin en het tuinieren staan bij 
Nietzsche symbool voor activiteit, gemoedsgesteldheid en smaak.  
 

“Men kan als een tuinier met zijn driften omgaan en, wat weinigen weten, de kiemen van 
de woede, van het medelijden, van het piekeren, van de ijdelheid weelderig en 
vruchtdragend doen groeien als prachtig fruit aan spalieren. Men kan het doen met de 
goede of de slechte smaak van een tuinier, en als het ware op de Franse, de Engelse, 
Hollandse of Chinese manier; men kan ook de natuur haar gang laten gaan en slechts hier 
en daar voor versieringen en een schoonmaak zorgen, men kan ten slotte ook zonder 
kennis of nadenken de planten laten groeien in hun natuurlijke, gunstige of ongunstige 
omstandigheden en ze hun onderlinge strijd laten uitvechten, - men kan zelfs aan een 
dergelijke wildernis zijn vreugde beleven en juist op deze vreugde uit zijn, ook al kost dat 
de grootste moeite. Dit alles staat ons vrij. Maar hoeveel mensen hebben er eigenlijk weet 
van dat dit ons vrij staat? [Mijn accentuering]”85 

 
De constatering dat het vormgeven van onze tuinen, als bewerking van de Aarde en als actieve 
persoonlijke karaktervorming, ons vrij staat, leidt naar een morele vraag: welke waarden worden er in 
onze tuinen uitgedrukt?86 In het wereld-denken van de dialectiek wordt het tuinieren, als bewerken 
van de Aarde, onderworpen aan abstracties aangaande de reactief rationeel-morele mens. Deze is niet 
experimenteel met de Aarde bezig, maar controlerend en dominerend. Een houding waarmee de 
Aarde gedacht en benaderd wordt als een dialectisch berekenbare wereld. De hedendaagse tuinen 
drukken het bevestigen en bestendigen van een wereld-denken uit die tegenover de Aarde is geplaatst. 
Daarin is weinig ruimte voor experiment dat onschuldig tot stand mag komen en een geaarde cultuur 
die de kans krijgt om te groeien. De vraag welke waarden er in onze tuinen worden uitgedrukt, is in 
veel opzichten een pijnlijke vraag geworden, met als dieptepunt de industriële omgang met de natuur 
en de dieren. Voorbeelden zijn overmatig (en als noodzakelijk gedacht) gebruik van landbouwgif en de 
ziekmakende bio-industrie. De actieve intuïtieve mens, daarentegen, wil zijn tuin actief experimenteel 
vormgeven en zijn eigen waarden daarmee bevestigen en ontwikkelen. Nietzsche is onder de indruk 
van de tuinen in Genua, die volgens hem duidelijk aangelegd zijn door fiere en eigenmachtige 
(aristocratische) mensen. Oude gezichten worden erin uitgedrukt: avontuurlijke gezichten, die actieve 
intuïtie in plaats van reactieve rationalisering uitstralen.87  
 
Manschot haalt in zijn bespreking over Nietzsche en de tuinen, schrijver en dichter Gerrit Komrij aan. 
Komrij beweert dat de mythe van de tuin in de 20e eeuw geheel krachteloos is geworden, terwijl deze 
mythe in voorgaande eeuwen op verschillende manieren een krachtige en actieve rol had. De manier 

 
85 M, p. 347 
86 Manschot (2014), p. 54 
87 Zie VW, p. 202 over de tuinen in Genua 
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waarop mensen dachten over de tuin weerspiegelde de wijze waarop mensen zichzelf in de natuur 
plaatsten en hun omgang met de natuur bevestigden. Tegenwoordig heeft de symboliek van de tuin 
nauwelijks een plaats meer in de (westerse) cultuur. Volgens Gerrit Komrij laat zich dat blijken uit de 
hedendaagse tuinen, die nog het meest lijken op “dependances van tuincentra en doe-het-zelf-
winkels”. Verder schrijft Komrij: “Zelfs als we tuinieren opvatten op het simpelste niveau, als het 
aangename gevoel actief mee te werken met de wereld van de natuur en in de natuur de levende 
natuur van de mens te planten, moeten we constateren dat de mythe van de mens als tuinman 
krachteloos is geworden. Het was een mythe die niet alleen samenhang schiep maar ook de suggestie 
van verantwoordelijkheid.”88 Die suggestie van verantwoordelijkheid kan Nietzscheaans 
geïnterpreteerd worden als verantwoordelijkheid voor het actief waarden scheppen aangaande de 
Aarde, waarmee menselijke kracht in de natuur bevestigd wordt. Een houding die 
verantwoordelijkheid bevestigt voor de natuur op de Aarde, waarmee de mens aan kracht en 
zelfvertrouwen wint. Een denken waarin de mens niet tegenover de Aarde staat maar er actief mee 
verweven is.  
 
Dat de symboliek van de tuin tegenwoordig grotendeels verloren is gegaan, blijkt ook uit filosofische 
interpretaties van het hoofdstuk ‘De Genezende’ uit Aldus Sprak Zarathustra. Gary Shapiro geeft op 
basis daarvan gestalte aan zijn herwaardering van de betekenis die de metafoor ‘de tuin’ in Nietzsches 
werk voor hem heeft. Shapiro benadrukt de eerder behandelde politieke context van Nietzsches 
denken. Shapiro wil Nietzsches werk als politiek van de Aarde herinterpreteren. De poltiek van de 
Aarde die hij tegenover Hegeliaans dialectisch denken over de politieke wereldgeschiedenis plaatst, 
komt hier terug: 
 

 “To be true or loyal to the earth, then, is quite different from pledging one’s allegiance to 
the state; the earth is distinct from the world of world-history, which is intrinsically a 
hierarchical system of states. […] This is not Nietzsche’s earth. […] Nietzsche’s most 
consistent name for this transformed earth is “garden,” and all of Zarathustra can be 
understood as an extended landscape or garden poem; it is surprising how little attention 
has been given to this dimension of what the author considered the “greatest gift” ever 
given to humanity.”89 

 
Zarathustra roept in zijn voorrede op het marktplein op om trouw te zijn aan de Aarde en daarmee het 
berekenende wereld-denken van de laatste mensen af te wijzen. Centraal in die transformatie van de 
Aarde staat de tuin en het tuinieren, maar uit interpretaties van het hoofdstuk ‘De Genezende’ blijkt 
dat filosofen ‘de tuin’ niet in de eerste plaats aan de transformatie die Zarathustra verkondigt 
verbinden.90 ‘De Genezende’ is vaak becommentarieerd, omdat het verhandelt over de eeuwige 
wederkeer van het gelijke, een gedachte die Nietzsche zijn meest afgrondelijke noemt en een 
belangrijke plaats inneemt in zijn filosofie. Toch is deze gedachte nauwelijks gekoppeld aan de tuin, 
terwijl de dieren van Zarathustra, zijn adelaar en slang, in ‘De Genezende’ tot twee keer toe 
Zarathustra erop duiden dat de wereld op hem wacht als een tuin, nadat hij zeven dagen in stilte moest 
herstellen van de gedachte over de eeuwige wederkeer. Zarathustra noemt veel van wat zijn dieren 
voor de rest over de eeuwige wederkeer verkondigen (metafysisch) ‘gezwets’, maar gaat wel 
bevestigend in op hun roeping die verkondigd dat de wereld (hier door Shapiro geïnterpreteerd als 
‘Aarde’) op hem wacht als een tuin. Shapiro neemt deze verkondiging ter harte en geeft het een 
voorname plaats in zijn interpretatie van het hoofdstuk ‘De Genezende’.  
 
Kortom, het is merkwaardig dat de zin ‘de wereld verwacht u als een tuin’ vaak niet centraal is gesteld 
in besprekingen over ‘De Genezende’ en de daarin verkondigde eeuwige wederkeer van het gelijke. 

 
88 Manschot (2014), p. 60, door Manschot geciteerd uit: Komrij, Gerrit. Over de noodzaak van tuinieren (1991)   
89 Shapiro (2013), p. 70 
90 Idem. p. 72 
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Het geeft blijk van een filosofische geschiedenis die Nietzsche over het hoofd heeft gezien als, op de 
eerste plaats,  een natuurfilosoof. Maar die interpretatie is ook onderdeel van de filosofische traditie 
en de moderne cultuur, die de natuur dialectisch tegenover de mens plaatst, in plaats van de mens te 
denken als dier verweven met de natuur.  
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Hoofdstuk 2: Dierenethiek 
 
 
2.0 Inleiding 
 
In dit hoofdstuk worden dierenethiek in het algemeen en veganisme in het bijzonder benaderd vanuit 
de Nietzscheaanse anti-dialectiek, moraalkritiek en natuurfilosofie waarin, zoals beschreven in het 
vorige hoofdstuk, de Aarde en zelfbevestiging, als een herwaardering van alle waarden, centraal staan. 
Om te laten zien hoe Nietzsches visie vandaag de dag relevant is kunnen veel voorbeelden worden 
gegeven. Vanwege de actuele dreiging van zoönosen, heb ik gekozen voor het onderwerp van 
dierenethiek en veganisme. Mijn werkwijze betreft het doornemen van twee theorieën aangaande de 
(hedendaagse) omgang met dieren en voorgestelde verbeteringen daaromtrent. We zullen zien dat 
die theorieën aanspraken maken op moraliteit volgens dialectiekratio: het christelijk-Platonische 
model. In de theoretische en praktische dierenethiek - filosofen en organisaties die opkomen voor 
dieren - kan men over het algemeen twee theorieën onderscheiden: abolitionisme en 
welzijnsverbetering. Beiden hebben als doel een morele verbetering van mensen ten opzichte van 
dieren en het daarmee bevorderen van rechtvaardigheid voor dieren.  
 
De abolitionismepositie en de welzijnsverbeteringspositie zijn twee theoretische funderingen 
waarmee dierenactivisten zich in de wereld van de  filosofische theorie bestendigen. Opvallend is de 
kloof die onder dierenactivisten is ontstaan vanwege deze twee verschillende funderingen. Voor- en 
tegenstanders zijn in felle strijd met elkaar: abolitionisten werken in de praktijk de 
welzijnsverbeteraars tegen en welzijnsverbeteraars zitten, andersom, de abolitionisten in de weg. In 
het boek The Animal Rights Debate geven Gary L. Francione (abolitionist) en Robert Garner 
(welzijnsverbeteraar) hun verschillende opvattingen weer. Eerst zal ik de abolitionistische visie 
toelichten die door Francione beschreven wordt, om vervolgens de welzijnsverbetering theorie van 
Garner weer te geven. Aan het einde zal er een bespiegeling volgen vanuit het vorige hoofdstuk over 
de filosofie van Nietzsche. 
 
 
2.1 Abolitionisme 
 
Het abolitionisme wordt door Gary L. Francione verdedigd in The Animal Rights Debate.91 Francione 
refereert aan de abolitionistische positie ook met de benaming ‘dierenrechtenpositie’. Dat komt 
doordat hij van mening is dat de rechtstheorie niet anders kan dan het compleet afschaffen van het 
menselijke gebruik van dieren, wanneer deze zichzelf serieus zou nemen (lees: rationeel volledig zou 
doordenken en toepassen). De hoofdzaak van zijn betoog betreft het afschaffen van het recht dieren 
te behandelen als eigendom. Net zoals de afschaffing van de slavernij het eigendomsrecht ten opzichte 
van mensslaven volgens de wet onmogelijk maakte en daarmee het onvrijwillig gebruiken van mensen 
verbood, moet dat voor dieren ook gebeuren. Francione vat zijn betoog dus onder één recht samen: 
het wettelijk verbieden van het bezitten van dieren. Van daaruit moet een drietal gevolgen 
(noodzakelijk) worden gerealiseerd. Het eigendomsrecht van dieren afschaffen zal vereisen dat: 
 

1- de geïnstitutionaliseerde uitbuiting van niet-menselijke dieren gestopt wordt, 
2- het in leven brengen (fokken) van gedomesticeerde dieren ophoudt, 
3- het doden van niet-gedomesticeerde dieren en het vernielen van hun natuurlijke 

habitat ten einde komt. 
 

 
91 Francione en Garner (2010), p. 1-103 



38 
 

In tegenstelling tot het abolitionisme, stelt de welzijnsverbeteringspositie voorop dat er door 
bijschaving van regels omtrent de behandeling van dieren binnen bestaande instituties, de situatie van 
‘toegeëigende’ dieren (stapsgewijs) wordt verbeterd. De drie argumenten die Francione in The Animal 
Rights Debate uiteen zet, zijn reacties op die welzijnsverbeteringspositie.  

Het eerste argument van Francione houdt in dat mensen en gevoelsbewuste (sentient) dieren gelijke 
morele waarde moeten worden toebedeeld. Welzijnsverbeteraars beogen een ‘menselijkere’ omgang 
met dieren, maar zijn niet van mening dat dieren dezelfde morele waarde hebben als mensen. 
Francione daarentegen stelt dat mensen een verplichting hebben om dieren niet (instrumenteel) te 
gebruiken, ongeacht hoe ‘menselijk’ dat gebruik kan worden geïnterpreteerd. Het niet toekennen van 
gelijke morele waarde baseert zich volgens Francione op irrationele willekeur.  

Francione reageert in dit deel van zijn betoog kritisch op utilitaristische denkers als John Stuart Mill 
(1806-1873) en Jeremy Bentham (1748-1832). Zij waren in hun tijd pioniers op het gebied van 
wetgeving omtrent het verbeteren van de situatie van dieren. Het utilitaristische argument baseert 
zich op een afweging van pijn en genot. Wanneer het lijden van dieren niet opweegt tegen het genot 
dat wij mensen aan het gebruik van dieren beleven, kan dit lijden niet moreel worden gerechtvaardigd. 
Jeremy Bentham is bekend van zijn stelling dat het, bij het rechten toekennen aan levende wezens, 
niet gaat om de vragen: ‘kunnen ze redeneren?’ of ‘kunnen ze communiceren?’, maar om de vraag: 
‘kunnen ze lijden?’ Op basis van die mogelijkheid tot lijden moesten er volgens hem rechten aan dieren 
worden toegekend. Het onnodige lijden moet worden veroordeeld, want onnodig lijden van dieren is 
onrechtvaardig. Het gebruik van dieren moet volgens Mill en Bentham niet worden afgeschaft, omdat 
menselijk genot mogelijk zwaarder kan wegen dan het lijden van dieren dat bij de totstandkoming van 
dat genot komt kijken. Maar het lijden van dieren moet volgens utilitarisme wel worden 
geminimaliseerd. Mensen en dieren krijgen niet dezelfde morele waarde toegekend door utilitaristen, 
maar dieren moeten volgens Mill en Bentham wel rechtsmatig tegen onnodig leed worden beschermt.  

Een hedendaagse protagonist van het utilitarisme is Peter Singer. Hij zorgde met zijn boek Animal 
Liberation (1975) voor een theoretische basis waar vele dierenrechtenbewegingen (vooral 
welzijnsverbeteraars) beroep op doen. Francione is geen voorstander van Singers werk, omdat ook 
Peter Singer mensen en dieren geen gelijke morele waarde toekend. Singer is, vooral op basis van 
Benthams filsofie, ook van utilitaristische mening dat er gebruiksvormen denkbaar zijn, waarbij het 
lijden van dieren niet opweegt tegen het gewicht van het welbevinden dat mensen daarbij winnen. 
Singer is een flexible vegan. Aan de ene kant bekommert hij zich erg om het minimaliseren van 
(onnodig) lijden van dieren, maar aan de andere kant zijn bepaalde menselijke morele eigenschappen 
volgens hem superieur, omdat mensen bijvoorbeeld ‘weten’ wat ze verliezen wanneer ze overlijden, 
en dieren niet. Utilitaristen beroepen zich vooral op het door hun aangenomen mentaal inferieure 
aspect van de dierlijke belevingswereld, om eigendom en gebruik van dieren in bepaalde situaties 
moreel te rechtvaardigen.  

Francione vindt deze toekenning van lagere morele waarde op basis van mentale verschillen volstrekt 
willekeurig. Wanneer je, zoals utilitaristen doen, gevoelsbewuste dieren enigszins in de morele cirkel 
opneemt en rechten geeft, moet je dat volgens Francione volledig doen. Dus: net zoals de slavernij is 
afgeschaft, moet ook het eigenaarschap van dieren worden afgeschaft. Daarbij moeten de drie eerder 
aangegeven gevolgen daarvan worden aanvaard. Francione stelt de vraag: “Is there a justification for 
using animals in ways that we would consider inappropriate ever to use any humans?”92 Zijn antwoord 
daarop is duidelijk: er is geen rationale rechtvaardiging denkbaar voor het niet toekennen van gelijke 
morele waarde aan gevoelsbewuste niet-mensen, hoe ‘menselijk’ wij hen ook zouden kunnen 
behandelen als eigendom. 

 
92 Francione en Garner (2010), p. 22 
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Als tweede argument tegen de welzijnsverbeteringspositie, stelt Francione dat stapsgewijze 
verbetering van de omstandigheden van als eigendom gehouden dieren, in bijvoorbeeld de vlees- en 
zuivelindustrie, geen betere bescherming oplevert en hun lijden niet doet verminderen. In tegendeel: 
de welzijnsverbetering van dieren in hun gevang, zorgt ervoor dat mensen zich comfortabeler gaan 
voelen bij het uitbuiten van dieren voor menselijk genot en het zorgt daarbovenop voor een 
efficiëntere productie van dierlijke goederen. De welzijnsverbeteringstheorie zorgt voor disturbing 
partnerships tussen voorvechters van dierenwelzijn en geïnstitutionaliseerde uitbuiters van dieren. 
Zolang het houden van dieren als eigendom niet wordt afgeschaft, zullen dieren ‘product’ blijven en 
niet op basis van intrinsieke waarde, maar op basis van excentrieke waarde, als gebruiksvoorwerp met 
voornamelijk een geldwaarde, worden behandeld. Mensen eten ongeveer 56 miljard dieren per jaar, 
terwijl dat verre van noodzakelijk is: 

“No one maintains that it is necessary to eat animals to lead an optimally healthy lifestyle, 
and an increasing number of mainstream health care professionals tell us that animal 
foods are detrimental to human health. Animal agriculture is a disaster for the 
environment because it involves a very inefficient use of natural resources and creates 
water pollution, soil erosion, and greenhouse gases. The only justification that we have 
for the pain, suffering, and death that we impose on these billions of animals is that we 
enjoy eating animal foods or that it is convenient to do so or that it is just plain habit. Our 
use of animals in entertainment and for sport hunting also cannot be considered as 
necessary. The only use of animals that cannot be dismissed as transparently trivial 
involves biomedical research that will supposedly result in cures for serious human 
illnesses (most of which are related to our consumption of animal products), and even in 
this context, which involves a miniscule number of animals relative to our other uses, 
there are serious questions about the need to use animals.”93 

De voorstanders van de welzijnsverbeteringspositie houden deze onnodige situatie in stand. Zij 
rechtvaardigen met hun ‘verbeteringen’ dat wat volgens abolitionisten ten diepste onrechtvaardig is.   

Francione geeft verschillende voorbeelden van welzijnsverbeteringen die zijn ingevoerd ten gunste 
van geïndustrialiseerde dieren, die volgens hem een averechtse uitwerking hebben. Eén voorbeeld van 
zo’n ‘verbetering’: Peter Singer prees de ‘samenwerking’ van PETA (People for the Ethical Treatment 
of Animals) en McDonald’s, die ervoor zorgt dat laatstgenoemde hogere standaarden aan 
vleesproducenten afdwingt, door bijvoorbeeld te eisen dat hun kippen meer ruimte krijgen om zich te 
bewegen in legbatterijen. Andere fastfood ketens - Wendy’s en Burger King - volgden dat voorbeeld. 
Peter Singer noemde het een sprankje hoop voor een verbeterde omgang met dieren in de Verenigde 
Staten. Maar het gevolg is volgens Francione dat de dierenindustrie een reden te meer krijgt om door 
te gaan met onnodige uitbuiting van dieren. Ook omstandigheden van arbeiders in de dierenindustrie 
worden door zulke aanpassingen verbeterd. Tevens levert deze voorgestelde welzijnsverbetering een 
efficiëntere productie van vlees op: kippen worden door minimale ruimteverbetering minder vaak 
door elkaar verpletterd, waardoor er minder kippen moeten worden weggegooid vanwege kneuzingen 
en breuken. Dierenwelzijnsregelgeving levert economisch voordeel op voor de industrie, zowel bij 
productie als bij verkoop. Mensen worden gerustgesteld in hun consumptie, omdat de dieren 
schijnbaar ‘menselijker’ worden behandeld en de productie wordt efficiënter door betere 
werkomstandigheden van arbeiders en minder ‘afval’.  

Welzijnsverbeteraars zijn volgens abolitionisten niet bezig met het morele onrecht dat dieren als 
eigendomsobjecten wordt aangedaan, maar met de manier waarop dat onrecht hen wordt aangedaan. 
Daarmee houden ze niet alleen het eigendomsparadigma in stand, maar verstevigen ze de morele 
goedkeuring daarvan. Volgens Francione is er maar één optie voor dierenrechtenorganisaties om 

 
93 Francione en Garner (2010), p. 28/29 
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moreel juist te werk te gaan: het zoveel mogelijk onderwijzen van ethisch veganisme in alle facetten 
van het (maatschappelijke) leven. Zijn derde argument voor abolitionisme is dan ook dat abolitionisme 
geen onrealistische (utopische) visie is, zoals veel welzijnsverbeteraars denken, maar een reële 
mogelijkheid, die bereikt kan worden door educatie over veganisme. Een reële mogelijkheid die door 
welzijnsverbeteraars (enigszins paradoxaal) in grote mate wordt verhinderd. De exploitanten van 
dierlijke producten doen hun werk vooral omdat wij door onze consumptie dat van hun vereisen. 
Veganisme is volgens abolitionisten het enige moreel juiste antwoord. 

“The time and resources spent on promoting “happy” meat and animal products is time 
not spent doing clear, unequivocal vegan education. […] The time and resources of animal 
advocates who really want to bring about a paradigm shift in our thinking about animals 
should be put into clear, unequivocal, and nonviolent vegan education targeted at 
abolishing all animal use. That is the best way to reduce use and suffering in the short 
term, and it is the only way to build an abolitionist movement in the long term that can 
shift the paradigm away from the status of animals as property.”94  

Alle tijd die wordt besteed aan welzijnsverbetering van toegeëigende dieren door middel van 
regulering, is dus volgens Francione verspilde tijd. Op basis van rationele overweging moet veganisme 
een morele imperatief worden. 

 

2.2 Welzijnsverbetering 

In het tweede deel van The Animal Rights Debate komt Robert Garner aan het woord als voorstander 
van de welzijnsverbeteringspositie.95 Al vindt Garner zelf dat de titel animal protectionism zijn 
standpunt beter reflecteert. Een reden daarvoor is dat Garner voorstander is van zowel verbeterde 
regulering omtrent dierenwelzijn, als verbeterde dierenrechten. Hij wil zich dus niet helemaal 
afscheiden van de dierenrechtenpositie die Francioni inneemt, maar heeft problemen met een aantal 
van Francioni’s kritiekpunten betreffende welzijnsverbetering.  

De welzijnsverbeteringspositie gaat ervanuit dat mensen morele verplichtingen hebben tegenover 
dieren, omdat dieren gevoelsbewuste (sentient) wezens zijn. Dat betekent volgens de 
welzijnsverbeteringstheorie niet dat dieren dezelfde morele waarde hebben als mensen, zoals het 
abolitionisme die gelijke morele waarde wel aan dieren toekent. Garner stelt dat mensen niet het recht 
hebben om dieren te laten lijden, wanneer het menselijk voordeel dat daaruit voortvloeit niet nodig 
is. “The principle of unnecessary suffering, therefore, can be invoked if the level of suffering inflicted 
on an animal outweighs the benefits likely to be gained by humans.”96  

Ook Garner begint zijn deel van het boek met een kritiek op “one of the best-known pro-animal 
philosophers,” Peter Singer. Singers variant van utilitarisme wordt door Garner afgewezen, omdat de 
nadruk op het afwegen van pijn en genot, volgens Garner, in de praktijk niet op verantwoorde morele 
wijze kan worden doorgevoerd. Singer richt zich te veel op die utilitaristische afwegingen en nauwelijks 
op het realiseren van rechten. Welzijnsverbetering die Garner voorstaat gaat ervanuit dat 
mensenbelangen meer waarde hebben dan dierenbelangen, maar wil het belang dat dieren hebben 
bij het minimaliseren van lijden in het rechtswezen opnemen. Die belangenongelijkheid zou door 
Singer, in zijn kosten en baten analyse, afgekeurd worden als speciesisme, ondanks dat ook Singer de 
morele waarde van dieren uiteindelijk lager opvat dan die van mensen. Een opvatting is ‘speciesistisch’, 
wanneer belangen van de ene soort (bijvoorbeeld mensen) een hogere rang krijgen toebedeeld dan 

 
94 Francione en Garner (2010), p. 84/85 
95 Idem. p. 103-174 
96 Idem. p. 107 
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belangen van de andere soort (bijvoorbeeld apen). Dierenwelzijnsverbeteraars zijn volgens Garner dus 
niet van mening dat de belangen van dieren op gelijke voet staan met die van mensen. Daarnaast is 
het volgens Garner ook niet juist om de welzijnsverbeteringstheorie aan te sluiten op een 
utilitaristische opvatting betreffende de afweging van kosten en baten, maar eerder op het 
bestendigen van dierenrechten binnen het eigendomsparadigma. Garner stelt dat dieren geen belang 
hebben bij rechten die hun vrijheden beschermen, omdat dieren geen belang hebben bij het recht op 
autonomie. Wel hebben dieren belang bij rechten die hun lijden minimaliseren. 

Verder zal ik mij beperken tot de reactie die Garner geeft op twee standpunten van het abolitionisme, 
ondanks dat hij eerst uitgebreid verschillende theorieën aangaande dierenethiek uiteenzet. Ten eerste 
Garners reactie op de abolitionistische stelling dat pogingen tot welzijnsverbetering contraproductief 
zijn. Garner stelt dat deze stelling zeer speculatief is. We weten helemaal niet zeker dat er minder 
mensen zich om het welzijn van dieren bekommeren, omdat het blijkbaar beter gesteld zou zijn met 
hun welzijn door meer regulering. De stelling dat als mensen niet weten dat het beter gaat met de 
dieren in de industrie, zij dan meer zouden geven om dieren hun welzijn en rechten, is volgens Garner 
vreemd.  

“As a corollary, it involves the judgment that if animal welfare reforms are pursued 
successfully, then animal rights goals will not be achieved because not enough people 
would want them. Equally speculative is the claim that if resources were diverted into 
vegan education campaigns, then more vegans would now exist. But how can we know 
all of this with certainty?”97  

Er is volgens Garner slechts anekdotisch bewijs voor de stelling van abolitionisten aangaande de 
contraproductiviteit van regulering omtrent welzijnsverbetering. Het is volgens hem net zo goed 
mogelijk - en meer voor de hand liggend - dat het publiekelijk aankaarten van de behandeling van 
dieren, door campagnes van welzijnsverbeteraars, ervoor gezorgd heeft dat er meer mensen zijn 
gemobiliseerd die zich met de verbetering van dierenwelzijn bezig te houden. Of deze nou abolitionist 
of welzijnsverbeteraar worden: ‘iets’ doen en daardoor anderen inspireren, is in die zin ethisch beter 
dan helemaal niets doen. Vervolgens vraagt Garner zich af of dit ‘iets’ doen van welzijnsverbeteraars, 
niet juist het begin is geweest van de publiekelijke zorg omtrent de behandeling van dieren. Hij pleit 
voor een ‘historische’ invalshoek betreffende het nadenken over dierenethiek. Vijftig jaar geleden was 
het zeer vreemd om vegetarisch te eten. Tegenwoordig is vegetarisme bij iedereen bekend, wordt dit 
door velen nageleefd, en zorgt vegetarisme over het algemeen niet meer voor fronsende 
wenkbrauwen. Hebben welzijnsverbeteringscampagnes daar niet aan bij gedragen? Het gegeven dat 
er nu voor veganisme wordt gepleit door abolitionisten, moeten we volgens Garner in het verlengde 
daarvan denken. Ook is het volgens Garner zeer curieus om alle aanpassingen die worden voorgesteld 
door welzijnsverbeteraars helemaal op te geven ten behoeve van een compleet abolitionistische 
tactiek omtrent dierenwelzijn, omdat het volstrekt niet zeker is dat die abolitionistische tactiek mensen 
kan overtuigen. Moeten we de industriedieren dan aan hun lot overlaten als het abolitionisme 
publiekelijk nooit geaccepteerd zal worden?  

Garner stelt tot slot dat welzijnsverbeteraars zich meer kunnen focussen op agency. Daarmee bedoeld 
hij dat er gerichter gekeken kan worden naar wie er overtuigd moet worden van het belang van 
dierenwelzijn, om op die manier een eventuele abolitionistische agenda reëler te maken. Het is volgens 
Garner naïef om te denken dat veganismecampagnes massaal gaan aanslaan, met de veronderstelling 
dat mensen door rationeel moreel inzicht uiteindelijk wel tot de beslissing voor het veganisme zullen 
komen. In plaats daarvan kan er beter gezocht worden naar groepen mensen die gevoelig zijn voor het 
onderwerp veganisme, of kan er onderzocht worden welke groepen mensen grote invloed hebben op 
anderen, zodat zij veganisme (abolitionisme) bij het publiek kenbaar en vervolgens gangbaar kunnen 

 
97 Francione en Garner (2010), p. 122 
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maken. Er moet volgens Garner bij welzijnsverbetering in de toekomst nadruk komen te liggen op 
onderzoek dat moet uitwijzen wie er overtuigd moet worden, in plaats van grootschalige campagnes 
voor iedereen. 

Het tweede argument van abolitionisten dat door Garner kritisch wordt behandeld, gaat voornamelijk 
over het afschaffen van het recht op het houden van dieren als eigendom. Abolitionisten stellen dat 
welzijnsverbeteringsreguleringen niet hebben gewerkt ten bate van de verbetering van de situatie van 
dieren, hoofdzakelijk omdat het eigendom van dieren daardoor niet (geleidelijk) wordt afgeschaft, 
maar eerder meer en meer gerechtvaardigd wordt. Het is aannemelijk dat dieren altijd ondergeschikt 
aan mensen blijven wanneer het eigendomsrecht niet wordt afgeschaft. Maar het is volgens Garner 
wél mogelijk om gelijkheid tussen dieren en mensen te realiseren, ondanks het eigendomsrecht, 
wanneer het recht volgens het principe van gelijke belangen van dieren en mensen wordt ingericht. 
Dit in tegenstelling tot het principe van gelijke autonomie. Die laatste opvatting van het recht, richt 
zich op de vrijheid van het individu (choice based). De eerstgenoemde opvatting van het recht, richt 
zich op de belangen van het individu (interest based). De keuze voor een interest based opvatting van 
rechten voor dieren is volgens Garner “consistent with the adoption of the position, suggested earlier, 
that animals do not have an interest in a right to life or to liberty because they lack autonomy, but that 
they do have an interest in not suffering.”98 Het is duidelijk dat het eigendomsrecht de vrijheid van 
dieren beperkt, maar er zijn vele situaties denkbaar waarin dieren een belang hebben bij die beperking, 
omdat ze in ‘vrijheid’ meer zouden lijden. Daartegenover is het denkbaar dat de belangen van 
bepaalde wilde dieren door vrijheidsbeperking worden geschaad, omdat zij in het gevang meer lijden 
dan in het wild. Niet de autonomie van dieren moet in het recht voorop komen te staan, zoals 
abolitionisten dat wensen, maar hun belangen. Een soortgelijk argument maakt Garner ten opzichte 
van het gebruik van dieren. Het gaat er volgens hem niet om dat dieren voor menselijke doeleinden 
gebruikt worden, omdat ze in de eerste plaats al een gebrek aan autonomie en een gebrek bij het 
belang aan vrijheid hebben, maar op welke manier ze gebruikt worden. “The status of animals as 
property, it has been argued, is not necessarily inimical to treating their interests as equal to ours. 
Abolishing animals’ property status is not therefore a necessary condition for the achievement of 
animal rights.”99 

 

2.3 Bespiegeling vanuit Nietzscheaanse invalshoek 

Het is ietwat ironisch hoe abolitionisten en welzijnsverbeteraars elkaar naar het leven staan. Instinctief 
hebben voorstanders van beide posities een gemeenschappelijk doel voor ogen: dieren in hun onnodig 
benarde situatie een helpende hand toereiken. Maar, wanneer abolitionisten een harde actie daartoe 
praktiseren, bijvoorbeeld door inbreken en bezetten van stallen om gruwen vast te leggen en mogelijk 
dieren te bevrijden, werken zij welzijnsverbeteraars tegen die samen met de eigenaren van zulke 
stallen de omstandigheden van de dieren willen verbeteren. Het is vanuit het financieel economisch 
belang van veehouderijen niet onbegrijpelijk dat de welwillendheid om met welzijnsverbeteraars 
samen te werken sterk verminderd, wanneer abolitionisten tot zulke harde acties overgaan.  

Moreel gezien echter, hebben alle drie de actoren (veehouderijen, abolitionisten en 
welzijnsverbeteraars) een overeenkomstige christelijk-Platonische visie op moraliteit, waarin goed en 
kwaad strikt gescheiden worden en in een verschillend dialectisch wereld-denken op de werkelijkheid 
worden gedrukt. De veehouderij wordt door dialectiek van markteconomisch wereld-denken 
opgevoerd tot het industrialiseren van het boerenbedrijf. Bevordering van de economie van het bedrijf 
is ‘goed’, datgene dat dit tegenwerkt is ‘kwaad’. Abolitionisten beroepen zich op de irrationaliteit van 
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het lijden van dieren in de bio-industrie, omdat mensen (tegenwoordig in het westen) geen dierlijke 
producten meer nodig hebben om goed te leven. Rationaliteit van veganisme is ‘goed’, wat 
daartegenover wordt gezet is irrationeel ‘kwaad’. Welzijnsverbeteraars neigen naar abolitionisme, 
maar zien de abolitionistische tactiek als onrealistisch. ‘Iets’ doen voor de dieren is ‘goed’, publiekelijk 
weinig tot niets doen is ‘kwaad’.  

We kunnen met Nietzsche vaststellen dat het geen verrassing is dat de traditionele dialectiekmoraal 
tot interne tegenstrijdigheden leidt zoals die tussen abolitionisten en welzijnsverbeteraars. Het morele 
leven is volgens Nietzsche fundamenteel tegenstrijdig. Door de dialectische ontkenning daarvan zitten 
Francione en Garner (onwetend) in hetzelfde schuitje en komt die tegenstrijdigheid als ‘probleem’ 
bovendrijven. We kunnen ons afvragen of een dergelijk wereld-denken over moraliteit nog 
bevorderend is, wanneer we activiteit aangaande de Aarde willen activeren. Het conflict tussen 
abolitionisten en welzijnsverbeteraars is een veelzeggend voorbeeld dat een dieper probleem in het 
denken over moraliteit blootlegt, zoals in het vorige hoofdstuk werd beschreven. Het wordt tijd om 
stelling te nemen voor de Aarde en de moraal persoonlijk op te vatten. 

Veganisme als experiment zonder wet 

Nietzsche schrijft in een aantekening uit de Nagelaten Fragmenten: 

“Hoe komt het dat het christendom de wreedheid tegen de dieren in Europa heeft 
verbreid, ondanks zijn religie van het medelijden? Omdat het nog veel eerder dan dat ook 
een religie van wreedheid jegens mensen is.”100 

Het wereld-denken (Plato, christendom, Hegel) is wreed ten aanzien van de mens, omdat het de mens 
van de Aardse (dierlijke) werkelijkheid doet verwijderen. In een andere aantekening uit dezelfde 
periode, stelt Nietzsche voor: 

“Laten we het evenbeeld van de eeuwigheid op ons leven drukken! Deze gedachte behelst 
meer dan alle religies die leerden dit leven als iets vluchtigs te verachten en de blik op een 
onbestemd ander leven te richten.”101 

Zoals we in het vorige hoofdstuk hebben gezien, stelt Nietzsche morele zelfbezinning voor: een 
herwaardering van alle waarden, gericht op grote politiek van de Aarde. Het is vanwege de huidige 
erbarmelijke omgang met de natuur, waaronder ik onze omgang met dieren reken, noodzaak om de 
eeuwigheid van de Aarde, als plek waar de mens nu leeft en gaat leven, door middel van zelfbevestiging 
en omarming van experiment, te herbezinnen en te herontdekken. Dat de coronapandemie, 
bijvoorbeeld, nauwelijks mensen zelf tot anders (Aarde-experimenterend) handelen aanzet, maar 
wederom vooral een beroep doen op instituties, wetten, schuldigen veroordelen en ‘verbeterde’ 
technologie veroorzaakt, is vanuit Nietzsches amorele Aarde-invalshoek hartverscheurend.  

“Van het dier en van de plant moeten we leren wat bloeien is: en dienovereenkomstig 
met betrekking tot de mens anders leren denken. Die bleke uitgemergelde onvruchtbare, 
aan hun gedachten lijdende mensen kunnen geen idealen meer zijn. We moeten wel 
ontaard zijn dat er zo’n slechte smaak is opgekomen. Ik bestrijd die slechte smaak”102 

Nietzsches filosofie is aan de ene kant moeilijk, gezien zijn omgekeerde actieve moraal ten opzichte 
van de dialectiekmoraal. Aan de andere kant moet de lichtvoetigheid van zijn herwaardering van alle 
waarden benadrukt worden: het betreft instinct volgen, stelling nemen zonder mateloos veroordelen 

 
100 NF3 (2005), p. 247, 7[25] 
101 Idem. p. 380, 11[159] 
102 Idem.  p. 250, 7[49] 
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van anderen (pathos van distantie) en durven te veranderen, zonder die verandering als nieuwe morele 
wetmatigheid op te vatten. Tegenwoordig is de omgang met dieren in de bio-industrie een bron van 
zoönosen als COVID-19, maar veganisme wordt door weinig mensen gezien als experiment ten bate 
van henzelf en de Aarde. Het is volgens de dialectiek van de huidige moraal eerder een nieuwe bron 
van psychologische ressentimentsveroordelingen. Het instinct wordt aan de kant geschoven om 
allereerst het bewustzijn van de ideeën te laten spreken. Er wordt geen keuze gemaakt om te bloeien, 
maar we blijven lijden aan de gedachten. 
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3.0 Conclusie 

In het eerste hoofdstuk is er benadrukt dat Nietzsches denken aangaande de Aarde een politiek 
tegenconcept vormt ten opzichte van wat dialectici verstaan onder ‘wereld’. Nietzsches filosofie moet 
dan ook niet vanuit het wereld-denken van de dialectiek begrepen worden, maar doet een beroep op 
persoonlijke zelfbevestiging aangaande de amorele Aarde. Niet de ideeën, maar het actieve aardse 
leven - mensen, dieren, natuur - komt centraal te staan bij Nietzsches herwaardering van alle waarden. 
De mens begrijpt zichzelf vanuit de dialectiek verkeerd als een op de eerste plaats rationeel en moreel 
wezen. Of verkeerd als een wezen dat baat heeft bij het zoeken naar eenheid in de moraal of eenheid 
in een rationele systematiek. De daaraan verbonden driesprong rationaliteit, moraliteit, geluk, keert 
zich tegen de activiteit van het leven zelf. Het instinct en de natuur worden daarbij op de tweede plaats 
gezet. De tragiek van het leven wordt miskent door iedere ideële (dialectiek)civilisatie, omdat civilisatie 
zich grondvest op een misvatting die de amorele essentie van de Aarde en het aardse actieve leven 
vergeet. Het is vanuit actieve cultuur en bezinning aangaande de Aarde dat de mens zichzelf moreel 
actief maakt; voorbij goed en kwaad.  

In het eerste deel van de Genealogie van de Moraal, schrijft Nietzsche over de psychologie van het 
ressentiment waar de huidige moraal onderdeel van is. We zijn door de psychologie van het 
ressentiment niet moreler geworden, maar zijn de moraal verkeerd gaan begrijpen en hebben de 
Aarde daarbij links laten liggen. We kunnen dit naast de hedendaagse morele inactiviteit met 
betrekking tot ecologie leggen, om deze inactiviteit te herbezinnen en aan de slag te gaan. Mensen 
beoordelen en veroordelen elkaar, op basis van veronderstelde eenheid en rationaliteit. Maar waar 
blijft de actie? Die actie wordt door dat beoordelen en veroordelen opgeschort, omdat het blijft 
hangen bij de moderne (dialectiek)ideeën. Ecologisch denken blijft tegenwoordig voornamelijk een 
zwaarmoedige psychologische rancune spiraal, waar de Aarde geen baat bij heeft en de mens, als 
fysiologisch met de Aarde vervlochten, ook niet. Nietzsches filosofie kan een aanzet vormen tot moreel 
actief worden. Zijn anti-dialectiek, zijn moraal van aardse zelfbevestiging voorbij goed en kwaad en 
een interpretatie van Nietzsche als natuurfilosoof, vormen een aanzet tot lichtvoetig en actief geaard 
leven.  

In het tweede hoofdstuk is dierenethiek - en daaraan gerelateerd veganisme - als voorbeeld benaderd 
vanuit Nietzsches filosofie. We blijven lijden aan de gedachten over een (instinctief) betere omgang 
met de natuur, terwijl er in de westerse wereld morele actie voor de hand ligt in de zin van veganisme. 
Niet alleen omdat de dieren in de bio-industrie verschrikkelijk worden behandeld en de natuur daaraan 
te lijden heeft, maar ook omdat de mens tegenwoordig de gevolgen ondervindt van die onaardse 
behandeling die vanuit de dialectiek-ideeën tot stand is gekomen en doorgezet wordt. Uitbraken van 
zoönosen zullen ons nog vaak doen laten sidderen, wanneer er geen morele actie tot stand komt. 
Dialectiek kan ons daar niet bij helpen, omdat het in de ideeën blijft hangen. Persoonlijke 
zelfbevestiging kan dat mogelijk wél. Veganisme is een vorm van morele actie, die ontstaat uit aardse 
zelfbevestiging en zich uit in experiment. Het bestendigen van veganisme als nieuwe wet, daarentegen, 
heeft weer een zich tegen het leven kerende, beschermende- of machteloze houding tot gevolg. Er is 
op deze amorele Aarde geen reden voor zo’n wet, maar wel alle reden om jezelf als verweven met de 
Aarde onschuldig te gaan denken en te activeren.  
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