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Het discours over de hedendaagse economische crisis wordt vooral gevoerd binnen eenzelfde, 
bereken(en)de metafysica. Maar wat kunnen Nietzsche en Heidegger ons vertellen over deze crisis? 
Kan de mens zich bevrijden van het berekenende denken binnen een Cartesiaans totaalsysteem?  
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“Wij hadden het gevoel ten dode opgeschreven te zijn en konden er zelf niets tegen doen. Maar dat 

was goed, want toen hebben wij alles aan God overgegeven. Alleen Hij kon ons nog redden, Hij, die 

zelfs doden levend maakt.”1  

(2 Corinthiërs 1, vers 9) 

 

”Ik nam nog eens in ogenschouw wat wijs is, en wat dwaas en onverstandig is. Wat zou de koning na 

mij doen met alles wat zijn voorgangers tot stand hebben gebracht? Zeker, ik zag wel in dat wijsheid 

nuttiger is dan dwaasheid, zoals het licht nuttiger is dan de duisternis. Een wijze ziet tenminste wat hij 

doet, terwijl een dwaas in het duister tast. Maar ik weet ook dit: beiden treft hetzelfde lot. Wat de 

dwaas treft, treft ook mij, zei ik tegen mezelf, dus waarvoor ben ik eigenlijk zo uitermate wijs 

geweest? Ook dat is enkel leegte. Want zowel de wijze als de dwaas zal snel worden vergeten, beiden 

worden ze voorgoed vergeten. Hoe bitter dat de wijze sterft, niet anders dan de dwaas.” 

(Prediker 2, vers 12-16) 
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Voorwoord 

 

Na een intensief proces van onderzoeken, samenvatten, discussiëren en interpreteren, leg ik u hierbij 

met trots mijn masterthesis voor: “De economische crisis en het Zijn”. Enerzijds heb ik het proces 

ervaren als een route richting het afronden van een masterthesis binnen de vastgestelde kaders en 

criteria van de opleiding en anderzijds als een persoonlijke zoektocht naar mijn eigen (filosofische) 

positie in de (filosofische) wereld. Ik heb mezelf tot uitersten gedreven tijdens het ordenen van een 

gigantische hoeveelheid concepten binnen diverse filosofische posities van daaruit verbanden te 

leggen.   

Ik raakte geïnspireerd door Heideggers uiterst omstreden “Rectoratsrede” getiteld “Die 

Selbstbehauptung der Deutschen Universität” uit 1933, waarin deze filosoof me een nieuwe en 

diepere betekenis van het begrip “spiritualiteit” liet zien. Volgens Heidegger moesten universiteiten 

een “spirituele missie” volgen, die bestaat uit een openstaan van docenten en studenten voor het 

voeren van een noodzakelijke strijd. Voorheen begreep ik de westerse, moderne varianten van 

spiritualiteit als een van de vele quatsch-keuzemogelijkheden voor keuzeverslaafde consumenten op 

zoek naar quasi-spiritualiteit, maar sinds mijn confrontatie met Heidegger verbind ik het spirituele 

steeds meer met de nadrukkelijke kracht in mij om een strijd aan te gaan met wat er is en wat er kan 

komen. Ik heb het schrijven van deze masterthesis ervaren als het telkens weer herwaarderen, 

vernietigen en scheppen van “hoogste” waarden. Deze strijd werd gevoerd in mij, terwijl ik moest 

bewegen tussen een technisch proces en mijn persoonlijke zoektocht. Volgens mij bestaat het leven 

uit de strijd tussen “het zich begeven in een stroom” en “het bewegen binnen een onnatuurlijke 

wereld” vol begrippen, doctrines, kaders en criteria. Leven betekent voor mij een open staan voor 

deze strijd en dit levert mij de grootste rijkdom op die ik me had kunnen wensen. 

Ik wil dr. Bert van de Ven hartelijk danken, omdat hij me voortdurend scherp heeft gehouden in het 

voeren van deze strijd, zonder dit expliciet benoemen. Zijn kritische doch opbouwende en 

inhoudelijke opmerkingen waren uiterst leerzaam en doeltreffend. Zijn deskundigheid en 

inlevingsvermogen hebben mij enorm geholpen in het schrijven van deze masterthesis.   

Verder wil ik mijn familie, vrienden, collega’s en lieve vriendin bedanken voor het geduld dat ze 

hebben opgebracht tijdens mijn urenlange filosofische beschouwingen over ogenschijnlijk de meest 

eenvoudige onderwerpen, zowel in de kroeg, op straat en op internet als thuis en op mijn werk.  

Tevens wil ik alle kritische meelezers bedanken voor de uiterst bruikbare aanvullingen en reflecties 

op taal, stijl en inhoud. Ik sta voor eeuwig bij hen in het krijt.    

Ik hoop dat ik u als lezer kan verleiden tot de slotbeschouwing mee te deinen in mijn stromende 

gedachtegang.  

 

Robert-Jan Gruijthuijzen   

11 april, 2013 



5 
Wat is de betekenis van Heideggers kritiek op het “Europese nihilisme” bij Nietzsche voor een kritische reflectie op het economische 
rationaliteitsbegrip? 

 

Inhoudsopgave: 

           Pagina: 

Voorwoord           4 

Hoofdstuk 1: Nietzsches route naar het “Europese nihilisme”     6 

A. Inleiding: een scheiding tussen de natuurlijke en onnatuurlijke wereld   6 

B. Slaven van een onnatuurlijke wereld       7 

C. Een antropologie van de “Europese waarheid”      8 

D. De “bevrijding” van de mens        12 

E. Het “Europese nihilisme” als bevrijding van de mens     15 

 

Hoofdstuk 2: De ontwikkeling van een economische wetenschap    18 

A. De verzelfstandiging van de economie        19 

B. Waarde als economische categorie        20 

C. Carl Menger & de economie als empirische wetenschap      20 

D. Het loslaten van het streven naar zekerheid       23 

E. De voorspelbaarheid van de kiezer        25 

F. De handelingseconomen        26 

G. Een Nietzscheaans perspectief op de ontwikkeling van de economische wetenschap  29 

Hoofdstuk 3: Heideggers “Techniek-kritiek”        33 
A. Nietzsches “Europese nihilisme” als laatste metafysica.      33 

B. De mens binnen de moderne economische wetenschap     38 

 

Literatuurlijst:           43 

Eindnoten:            45



6 
Wat is de betekenis van Heideggers kritiek op het “Europese nihilisme” bij Nietzsche voor een kritische reflectie op het economische 
rationaliteitsbegrip? 

 

Hoofdstuk 1: Nietzsches route naar het “Europese nihilisme” 

A. Inleiding: een scheiding tussen de natuurlijke en onnatuurlijke wereld. 

“Ik [. . . ] begrijp mezelf als de eerste tragische filosoof, dat wil zeggen, de meest extreme 

tegenstander en tegenhanger van een pessimistische filosoof. Voorafgaand aan mij [. . . ] ontbrak 

tragische wijsheid; Ik heb tevergeefs gezocht naar tekenen hiervan, zelfs onder de grote Griekse 

filosofen, die van de twee eeuwen voor Socrates. Ik behield enige twijfel in het geval van 

Heraclitus, in wiens nabijheid ik me warmer en beter voel dan bij andere filosofen. De bevestiging 

van het vergaan en het vernietigen, dat het beslissende kenmerk is van een Dionysische filosofie; 

het ja-zeggen tegen oppositie en oorlog; worden, samen met de afwijzing van het concept van 

het zijn -dit alles is duidelijk nauwer verwant aan mij dan alle andere gedachten tot op de dag van 

vandaag.”2 

Nietzsche voelt zich beter thuis bij de pre-socratische filosoof Heraclitus. De befaamde uitspraak van 

Heraclitus “panta rhei” (alles stroomt) resoneert telkens door in Nietzsches denken. Als we Nietzsche 

letterlijk nemen, kunnen we hem regelmatig betrappen op tegenstrijdigheden. Wellicht typeren juist 

deze tegenstrijdigheden het denken van Nietzsche, dat voortdurend blijft stromen. Hierdoor wordt 

het veelal als onmogelijk beschouwd zijn denken in concrete bewoordingen te vatten. Vele 

inconsistente uitspraken maken het moeilijk zijn denken te gebruiken. Nietzsche wordt hierdoor niet 

door alle filosofen serieus genomen als filosoof. Nietzsche biedt de mens een levensfilosofie die 

ervaren moet worden. Om zijn levensfilosofie te ervaren moeten we proberen ons in zijn stroom te 

begeven, maar is dit mogelijk? Is een dergelijk project niet altijd gedoemd te falen? De noodzaak om 

een dergelijk project te starten is tweeledig. Enerzijds leeft Nietzsche zelf in een stroom en het is 

deze stroom die een ontwikkeling (intelligentie) laat zien die we tussen de regels door kunnen lezen 

en die op het eerste gezicht inconsistent lijkt. Anderzijds geeft Nietzsche een aantal inhoudelijke 

argumenten die zijn levensfilosofie onderbouwen en ons kunnen helpen de moderne tijd te 

begrijpen. De onderwerpen waar deze inleidende paragraaf zich op zal richten zijn (I) het 

onderscheid tussen een natuurlijke en een onnatuurlijke wereld, (II) Plato’s socratisme en de 

“disciplinering van waarheid” en (III) Nietzsche als de eerste “tragische filosoof” voor wie het 

stromende leven centraal staat.   

(I) Socrates stelde “waarom”-vragen en zorgde daarmee voor een onnatuurlijke wereld van 

“waarheid”. Het zijn de antwoorden op deze “waarom”-vragen die als definities worden opgeslagen 

in woordenboeken, encyclopedieën, internetwebsites etc. Volgens Nietzsche moest niet de 

onnatuurlijke wereld maar het stromende leven op aarde centraal worden gesteld. Het typeert de 

zwakke mens dat hij niet leeft, maar zich laat leven ondergeschikt aan een onnatuurlijke wereld die 

een heersende “waarheid” (metafysica) herbergt. Een onnatuurlijke wereld herbergt antwoorden op 

de “waarom”-vragen, die als “waarheid” de mens worden opgedrongen. Waarom Nietzsche weinig 

medestanders had, komt wellicht omdat in zijn tijd er een heersende “waarheid” bestond, die 

lijnrecht tegen het denken van Nietzsche inging. Nietzsche stond voor het “onbekende”. Letterlijk op 

de manier hoe hij leefde en inhoudelijk als filosoof. Net als zijn inspirator Schopenhauer waren zijn 

colleges niet populair. Het is niet ondenkbaar dat Nietzsche hier en daar moest overdrijven om de 

aandacht van potentiële lezers te krijgen.  

(II) Volgens Nietzsche is dit proces, het stellen van “waarom”-vragen, sinds Socrates nu al 2500 jaar 

bezig en Nietzsche noemt dit proces de “disciplinering van waarheid”3. Het is de mens die zodanig 
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moet worden gedisciplineerd, dat hij de heersende “waarheid” volgt en geen onbekende afslag 

neemt. Het volgen van de “waarheid” is rationeel en de onbekende afslag irrationeel en onwenselijk. 

Plato, volgens Nietzsche “de grootste kunsthater die Europa tot dusverre heeft voortgebracht”, stelde 

dat kunst, de “waarheid” vertroebelt en geweld aandoet. Plato staat aan het begin van 2500 jaar 

“disciplinering van waarheid”, wanneer hij een wereld poneert van onveranderlijke, perfecte ideeën. 

De natuurlijke wereld laat ons vooral varianten zien van de perfecte ideeën. Volgens Nietzsche zit in 

het moraliteitsconcept van Plato, een vorm van socratisme. De slechte mens is alleen slecht omdat 

hij fouten maakt. Als we de slechte mens “bevrijden” van zijn fouten dan wordt hij een “goed” mens. 

Hierdoor lijkt het irrationeel om niet het goede te doen en wordt het goede als doel gesteld voor 

iedere mens. Nietzsche ziet in Plato’s socratisme een vals middel om de mens te disciplineren4. Hoe 

kan de mens gestuurd worden op grond van een “waarheid”, die bestaat in een abstracte, 

onnatuurlijke wereld van perfecte ideeën? Nietzsche wil dat de mens de kunst niet weer-staat maar 

juist ver-staat te leven in een voortdurende stroom op aarde.  

(III) Nietzsche ziet zichzelf als de eerste “tragic philosopher”5 die breekt met de vastgeketende, 

“pessimistische” filosofen, die hij veelal over een kam scheert als filosofen die een onnatuurlijke 

wereld poneren zonder zich in de stroom van het leven te begeven. Nietzsche wil meer autoriteit 

geven aan het instinct en verzet zich tegen de inzet van rationaliteit om de mens richting het “goede” 

te brengen: “…met respect voor de waardering van dingen, verdient het instinct meer autoriteit dan 

rationaliteit, die volgens motieven en een “Waarom”, wil waarderen en handelen, zogezegd, conform 

het doel en de nutsfunctie”6. Volgens Nietzsche bestaat de onnatuurlijke “waarheid” uit “valse 

projecties van dingen”7.  

B. Slaven van een onnatuurlijke wereld 

“Reeds de suprême,  onafhankelijke geest, de wil om alleen te staan, de machtige rede worden 

als gevaar gevoeld; alles wat de  enkeling  boven de kudde  verheft  en de naaste vrees  

inboezemt  heet van nu af kwaad; de redelijke, bescheiden, zijn plaats wetende, gelijkschakelende 

mentaliteit, de middelmaat der begeerten komt tot moreel aanzien. Ten slotte, onder zeer 

vreedzame omstandigheden, ontbreekt het steeds meer aan gelegenheid en noodzaak om het 

gevoel tot strengheid en hardheid op te voeden; en nu begint iedere strengheid, zelfs in de 

rechtvaardigheid, de gewetens te hinderen; een hoogstaande, harde voornaamheid en 

verantwoordelijkheid voor zichzelf beledigt bijna en wekt wantrouwen, “het lam”, meer nog “het 

schaap” wint aan achting.”8 

Deze paragraaf zal gericht zijn op (I) de gevolgen van de “disciplinering van waarheid” en de “moraal 

van het medelijden” om uiteindelijk een kritiek van de morele, algemeen geldende waarden te 

beschrijven en (II) een kritiek van de morele, algemeen geldende waarden die voortkomen uit de 

scheiding tussen een natuurlijke en onnatuurlijke wereld. Hiervoor is een “antropologie” nodig.  

(I) De vanzelfsprekendheid om de “hoogste” waarden binnen een heersende “waarheid” tot 

algemeen geldend te verheffen en iedereen daaraan ondergeschikt te maken, zorgt dat de mens het 

algemeen goede moet doen, omdat men volgens Nietzsche9, gelooft in (a) het algemene goede als 

geneesmiddel, (b) een “depersonalisatie” en disintegratie van de “Wil” waardoor men de kracht en 

weerstand tegen stimuli verliest, (c) het ontstaan van verwarring door een idee van “oorzaak” en 

“gevolg” (causaliteit) en (d) het verlangen naar een conditie waarin niemand lijdt. De slaaf maakt 

zichzelf (b) ondergeschikt aan (a) de “hoogste” waarde als geneesmiddel. De slaaf streeft naar (d) 
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een conditie waarin niemand lijdt. Een illusoir (c) causaal verband tussen (b) het zichzelf 

ondergeschikt maken (depersonalisatie) en (d) de conditie waarin niemand lijdt, zorgt voor een 

gevangen mens die zijn “Wil” geweld aan doet. De gevangen mens probeert, door de eigen “Wil” 

geweld aan te doen, “het goede als  middelmaat” als “hoogste” waarde te waarderen, maar volgens 

Nietzsche is het dan noodzakelijk de ironie van (a) het geneesmiddel te verbergen: “Alleen de 

middelmatigen hebben een kans zich voort te zetten, zich voort te planten, – zij zijn de mensen van de 

toekomst, de enige overlevenden; “wees als hen, word middelmatig.” zo adviseert voortaan de enige 

moraal die nog zin heeft, waarnaar nog geluisterd wordt. – Maar het is moeilijk haar te preken, deze 

moraal van de middelmatigheid. – Zij mag nooit toegeven wat zij is en wat zij wil. Zij moet het hebben 

over maat en waardigheid en plicht en naastenliefde, – zij zal genoodzaakt zijn haar ironie te 

verbergen.”10 Voor Nietzsche is er niets zo slecht als het goede dat vooral de mens disciplineert 

richting de bekende weg van middelmatigheid die als zodanig de “Wil” verlamt. Wanneer Nietzsche 

spreekt over de “moraal van het medelijden”11 stelt hij dat er een nieuwe eis nodig is. Medelijden, 

naastenliefde en plicht leiden rechtstreeks richting de moraal van middelmatigheid en deze moet 

bestreden worden.   

(II) De waarde van de heersende waarden12 moeten volgens Nietzsche ter discussie worden gesteld. 

Volgens Nietzsche bevat een dergelijke kritiek “kennis van de voorwaarden en omstandigheden 

waaruit ze voortgekomen zijn en waaronder ze zich ontwikkeld en verschoven hebben”. Hij noemt 

een dergelijke kritiek ook wel een “antropologie”. Antropologie staat voor het objectiveren hoe in 

verschillende tijden naar Waarheid en vervolgens naar de mens werd gekeken.  

C. Een antropologie van de “Europese waarheid” 

In deze paragraaf staat een antropologie van de “Europese waarheid” centraal. Het gaat in deze 

paragraaf niet om een exacte, correcte weergave van de geschiedenis van het denken over 

“waarheid” te construeren, maar om de route naar “disciplinering van waarheid” inzichtelijk te 

maken. Ten eerste (I) zal de onnatuurlijke wereld van het christendom worden behandeld. 

Vervolgens (II) zal Immanuel Kant aan bod komen. Eerst als (a) toeschouwer die de wereld 

onpersoonlijk wil objectiveren. Vervolgens zal Kants (b) categorische imperatief worden besproken. 

Ten derde wordt de (III) onnatuurlijke wereld van de moderne natuurwetenschap en de 

natuurwetenschappelijke methode besproken, die groeit op eenzelfde “Wilsverlammende” bodem 

als de onnatuurlijke wereld van het christendom. Hierop volgend zal de (IV) moderne wetenschapper 

worden beschreven en het “wetenschapsideaal”. Vervolgens wordt (V) de moderne tijd en de 

keuzevrijheid binnen de moderne Europese democratie beschreven. Als laatste zal de (VI) moderne 

mens worden beschreven als iemand die in dienst staat van de heersende “waarheid” van de 

moderne tijd.  

(I) De start van een antropologie van (Europese) “waarheid” werd ingezet door Plato’s socratisme, 

maar zet zich vervolgens voort via een christelijke interpretatie van Plato’s socratisme richting een 

christelijke onnatuurlijke wereld: "Het verbazingwekkende aan de godsdienstigheid van de oude 

Grieken is de mateloze overvloed aan dankbaarheid die zij in stromen uitgiet: – het is een zeer 

voornaam soort mens dat zich zo tot de natuur en het leven verhoudt. – Later, als het gepeupel in 

Griekenland de overhand krijgt, overwoekert de vrees alles, ook in de godsdienst; en het christendom 

maakte zich gereed.”13 Met gepeupel bedoelt Nietzsche de mens die zichzelf gevangen wil houden 

ondergeschikt aan de heersende “waarheid”. De heersende christelijke “waarheid” heeft als kenmerk 

dat het gepeupel de HERE de hoogste plaats geeft, omdat de heersende christelijke “waarheid” stelt 
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dat de HERE het gepeupel veiligheid zal verschaffen: “De HERE leeft". Ik prijs Hem. Hij is mijn rots en 

ik geef Hem de hoogste plaats. Hij is de God, die mij in veiligheid brengt.”14 Door de “waarheid” bij de 

“HERE” te leggen, werd er invulling gegeven aan de telkens weer opkomende angst (vrees) bij de 

mens voor het “onbekende”. Het geloof in de “HERE” moest beschermd worden tegen een 

stromende natuur en een onzekere toekomst. De christelijke “waarheid” deed alsof het 

vanzelfsprekend was, dat het verleden zich als een rechte lijn richting de goede christelijke 

“waarheid” had ontwikkeld en dat deze rechte lijn kon worden doorgetrokken richting de toekomst. 

Het besef dat de heersende “waarheid” (slavenmoraal) van het christendom zelf ooit ziek is geweest 

omdat deze voortkwam uit een andere “waarheid”, wordt door een blind vertrouwen in de 

“waarheid”, die streeft naar het goede, vergeten. De enige weg naar succes leek het naleven van de 

heersende christelijke “waarheid”15. Verleden en toekomst stonden in dienst van de christelijke 

“waarheid” die voortdurend vroeg om bevestiging16 van zijn “goede” daad, waardoor de mens, die 

telkens het “goede” moest bevestigen”, in dienst van de heersende “waarheid” kwam te staan. De 

slaven17 hebben de strijd gewonnen van de hogere heren en hiervoor hadden ze de hulp van de 

HERE18 nodig. Nietzsche spreekt over een “geslaagde intoxicatie”19 en deze “intoxicatie” wordt onder 

andere duidelijk door de volgende Bijbeltekst: “Daardoor wordt een mens onrein". Want uit het 

innerlijk komen slechte gedachten, moord, overspel, ontucht, diefstal, leugen en roddel voort.”20 De 

kruisiging van Jezus Christus, het schuldgevoel, medelijden, naastenliefde, de vergiffenis van het 

kwade en het lijden op aarde als weg naar de heilzame hemel, staan niet op zichzelf maar worden 

opgelegd als “waarheid” om het onvoorspelbare “instinct” in een stromende natuur te verlammen 

en de wereld te behoeden voor “slechte gedachten”.   

(II) De christelijke “waarheid” bepaalt de voorwaarden van waaruit de moderne natuurwetenschap 

zich kan ontwikkelen. Immanuel Kant21 speelt een belangrijke rol in de transitie van een heersende 

christelijke “waarheid” richting een heersende, moderne “waarheid”. Nietzsche (a) verwijt22 Kant een 

“gebrek aan zelfervaring”23. Kant zou praten over schoonheid en creatie als “toeschouwer”. Ook 

Nietzsche acht waarden noodzakelijk24, maar hij strijdt tegen een besmetting van de mens door een 

“hoogste” waarde die stelt dat de mens alles (inclusief schoonheid en creatie) als toeschouwer dient 

te bekijken zonder de zelfervaring recht te doen. De mens als “toeschouwer” wordt gedisciplineerd 

richting de bekende middelmaat en de middelmaat is de slavenmoraal die na Kant stelt dat de mens 

niet leeft in een stroom, maar dient te leven als toeschouwer. Kant is volgens Nietzsche daarom niet 

alleen toeschouwer, maar een “toeschouwer in een kooi”. Ten tweede (b) heeft Kant een sluiproute 

nodig om de instinctieve neigingen van de mens, die leeft in een stroom en zich van de middelmaat 

wil onttrekken, te onderdrukken. Deze sluiproute is de categorische imperatief: “men moet handelen 

volgens die maxime waarvan men tegelijkertijd kan willen dat ze een algemene wet wordt”, 

gebaseerd op Mattheüs 7, vers 12: “Behandel anderen zoals u wilt dat zij u behandelen”. De mens 

verplicht op deze wijze zichzelf om het algemeen goede te volgen. Deze sluiproute laat volgens 

Nietzsche “een triomf van het slavenideaal” zien: “Er was een sluipweggetje geopend naar het oude 

ideaal, het begrip “ware wereld”, en het begrip moraal als “essentie” van de wereld waren thans, 

dank zij een leep soort scepsis, zo niet bewijsbaar, dan toch niet langer weerlegbaar... De rede, het 

recht van de rede reikt niet zo ver… De realiteit was veranderd in een “schijnbaarheid”; een volkomen 

gelogen wereld, die van het zijnde, was veranderd in de werkelijkheid.”25   

(III) Het leven (objectiveren) als toeschouwer is kenmerkend voor de natuurwetenschappelijke 

methode. Deze methode houdt zich niet bezig met de sluiproute van Kant, maar probeert alles in de 

wereld empirisch te onderzoeken, te categoriseren, te ordenen en vervolgens als definities op te 
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slaan. Deze empirische methode wordt ook ingezet om de handelingen van de mens (uitdrukkingen 

van de “Wil naar macht”) te objectiveren. De mens en zijn morele zelfverplichtende principes worden 

apart gezet als “black box”. Hierdoor lijkt het alsof deze empirische methode zich zover mogelijk wil 

verwijderen van een christelijke “waarheid” maar ook in de modern wetenschappelijke methode is 

eenzelfde vergif aanwezig: “Er bestaat nog altijd een metafysisch geloof, waarop ons geloof in de 

wetenschap berust, - ook wij kennenden van tegenwoordig, wij goddelozen en antimetafysici, stelen 

ons vuur nog uit de brand die een millennialang geloof ontstoken heeft, dat christelijke geloof, dat 

ook het geloof van Plato was, dat God de waarheid is, dat de waarheid goddelijk is.”26 Net als het 

christendom heeft de moderne natuurwetenschap het tegengaan van het lijden als doel en heeft ze 

daarvoor een onnatuurlijke wereld nodig. Dit vergif is de levensformule die voortkomt uit de 

disciplinering van de “Wil” en staat voor een “machinale activiteit”27 die zowel ten tijde van het 

christendom en de verlichting aanwezig was: “De verlichting bestaat hierin, dat de aandacht van de 

lijdende in principe van het lijden wordt afgeleid, - dat het bewustzijn voortdurend wordt gevuld met 

activiteit zodat er nog maar weinig plaats overblijft voor leed: want het is klein, dat kamertje van het 

menselijke bewustzijn. De machinale activiteit en wat erbij hoort – zoals de absolute regelmaat, de 

stipte, onbezorgde gehoorzaamheid, het definitieve van de levenswijze, het volledig gevuld zijn van de 

tijd, een zeker verlof, ja zelfs een africhting tot “onpersoonlijkheid”, tot zelfvergetelheid, tot “incuria 

sui”: hoe grondig, hoe subtiel heeft de ascetische priester ze in zijn gevecht met de pijn weten te 

benutten.”28 “Ressentiment” groeit wanneer de mens niet handelt volgens de “machinale activiteit” 

die staat voor absolute regelmaat, stiptheid, gehoorzaamheid en rationaliteit. De irrationele, 

onregelmatige en ongehoorzame mens die de heersende “waarheid” geweld aan doet, moet op 

grond van het “goede” worden bestreden. Dergelijke mensen richten zich niet op de heersende 

(goede) “waarheid” en dit zorgt voor onrust en een gevoel van onveiligheid. Het volgen van 

“machinale activiteiten” om de rust te bewaren bestond al voor de natuurwetenschappelijke 

methode, maar de natuurwetenschappelijke methode heeft de “machinale activiteit” als “waarheid” 

centraal gesteld. De natuurwetenschappelijke methode probeert alles, inclusief de mens, 

voortdurend te reduceren tot empirisch object voor onderzoek en het onderzoek is gebonden aan 

(machinale) procedures (methoden met criteria). Het succes van “waarheid” laat een 

gedisciplineerde mens zien, die gehoorzaam en onpersoonlijk (als toeschouwer) de “waarheid” volgt 

en leeft volgens de regelmaat van deze “waarheid”. De natuurwetenschappelijke methode breekt 

helemaal niet met het “ascetische ideaal” van de christelijke priesters. Nietzsche spreekt29 dan ook 

over de moderne wetenschap en het “ascetische ideaal”30 als twee dingen die groeien op één 

bodem. Hij noemt deze bodem een “overschatting van de waarheid (of juister, op een zelfde geloof 

aan de onschatbaarheid, onvatbaarheid voor kritiek van de waarheid), juist daardoor zijn zij 

noodzakelijkerwijze elkaars bondgenoten”31. Ook sceptici van de wetenschappelijke methode staan 

op dezelfde “Wilsverlammende” bodem. Een sceptische houding ten opzichte van de wetenschap 

laat juist zien dat de wetenschappelijke methode wordt geaccepteerd en nader wordt uitgewerkt; 

het geloof in “waarheid” blijft ook bij sceptici bestaan. Zowel voor de priester, maar ook de moderne 

wetenschapper en de scepticus, is de spreuk “niets is waar, alles is geoorloofd” een onbegaanbare 

route. Het geloof in de mogelijkheid van het verkrijgen van de (goddelijke) “waarheid” wordt nergens 

losgelaten. Voor allen geldt: “een metafysische waarde, een absolute waarde van de waarheid, zoals 

die alleen in dat ideaal gewaarborgd en vastgelegd is (zij staat of valt met dat ideaal)”32.  

(IV) Zie hier het “leven” van de moderne wetenschapper. Hij bezit geen “doel in zichzelf”, maar is als 

zodanig een nuttig werktuig (instrument): “Hij is slechts een werktuig, laten we zeggen: hij is een 
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spiegel, – hij is geen “doel in zichzelf”. De objectieve mens is inderdaad een spiegel: gewend zich te 

onderwerpen aan alles wat gekend wil worden, zonder andere lust dan die het kennen, het 

“afspiegelen” hem verschaft, – hij wacht tot er iets komt en gaat dan voorzichtig liggen, zodat ook 

lichte voetstappen en de sluipende tred van spookachtige wezens niet op zijn oppervlakte en huid 

verloren gaan.”33 De objectieve wetenschapper bezit idealiter geen emoties of instincten, maar hij 

kwantificeert empirische gegevens en legt verbanden tussen gegevens: “Laten we het nauwkeuriger 

bezien: wat is de wetenschappelijke mens? In de eerste plaats een onvoornaam mensentype, met de 

deugden van een onvoornaam, dat wil zeggen niet heersend, niet autoritair en ook niet 

zelfgenoegzaam mensentype: hij is ijverig, hij zoekt geduldig zijn plaats in rij en gelid, hij is gelijkmatig 

en weet maat te houden in zijn capaciteiten en behoeften, hij heeft een instinct voor soortgenoten en 

voor wat zijn soort nodig heeft, zoals het part onafhankelijkheid en groene weide zonder welk hij niet 

rustig kan werken, de aanspraak op eer en erkenning (die in de eerste plaats herkenning, 

herkenbaarheid veronderstelt), de zonneschijn van een goede reputatie, de permanente 

bekrachtiging van zijn waarde en nuttigheid, waarmee het innerlijk wantrouwen, de bodem in het 

hart van alle afhankelijke mensen en kuddedieren, steeds weer overwonnen moet worden.”34 Het 

beeld (representatie/projectie/concept) dat de moderne wetenschapper van zichzelf heeft gemaakt 

is een beeld waarbinnen geen ruimte is voor geloof maar voor onderzoekt. Als onderzoeker hangt hij 

zijn onderzoek niet op aan een hoger ideaal. Een dergelijke positie van de moderne wetenschapper 

typeert juist het geloof in de natuurwetenschappelijke methode en laat zien dat er hier sprake is van 

een nieuw “wetenschapsideaal”35. De “hoogste” waarde van het wetenschapsideaal is het 

voortdurend objectiveren van dingen (objecten) die voor de moderne wetenschap gelijke waarde 

hebben voor onderzoek. Hier wordt een nieuwe variant van het moreel goede beschreven, namelijk 

het volgen van het wetenschappelijke geweten. Dit geweten bestaat uit een eindeloos afdalen dat 

voortdurend objecten van gelijke waarde blijft objectiveren. Volgens Nietzsche laat het leven in een 

stroom een tegengestelde beweging zien. Niet de beweging naar beneden, maar naar de top is 

noodzakelijk. De weg naar de top is geen rechte weg maar een kromme lijdensweg. Eenmaal de top 

bereikt, dan kan de mens de wereld van boven overzien. De essentie van het “objectivisme” als 

filosofische stroming, bestaat uit het toepassen van deze empirische natuurwetenschappelijke 

methode. Deze wetenschappers36 geloven dat de mens in structuren en formules te vangen is door 

“te kijken naar de handelingen van mensen en niet naar de mens zelf”. “Deze moderne wetenschap, 

die, zegt men, als echte realistische filosofie duidelijk alleen in zichzelf gelooft, duidelijk de moed tot 

zichzelf, de wil tot zichzelf bezit en het tot nu toe heel goed zonder God, hemel en negatieve deugden 

heeft kunnen stellen”37 klinkt Nietzsche, net als het christendom, vals in de oren. De moderne 

wetenschap zingt “niet uit de diepte” en ze miskent de zelfervaring als kromme lijdensweg naar de 

top. Het enige bestaansrecht dat aan de moderne wetenschap zou moeten worden toegekend 

volgens Nietzsche, is haar houding ten opzichte van de feitelijke onwaarschijnlijkheden die 

voortkomen uit christelijke dogma’s. Het begrijpen van de natuurwetenschappelijke methode als het 

tegenovergestelde en “als de weg van de goddelozen die rechtstreeks naar de afgrond voert”38 doet 

geen recht aan de “kennis van de voorwaarden en omstandigheden waaruit ze voortgekomen zijn en 

waaronder ze zich ontwikkeld en verschoven hebben” (paragraaf B.II, hoofdstuk 1) en typeert de 

blinde vlek van de moderne wetenschap die geen recht doet aan de zelfervaring.   

(V) De Europese democratie stevent volgens Nietzsche af op een moderne variant van slavernij, 

waarin de sterkeren rijk(er) zullen worden39 en de armen arm(er). De leidende klasse kan zijn 

geweten slechts wegpoetsen door zichzelf als uitdragers van oudere en hogere waarden te zien. De 
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leiders begrijpen zichzelf als de leiders die zorgen voor de lijders en er ontstaat “een groot aantal die 

gehoorzamen in vergelijking tot het kleine aantal die commanderen.”40 Keuzevrijheid is een 

kernwaarde binnen de heersende “waarheid” van de moderne mens. De mens onderzoekt zijn 

mogelijkheden die als objecten voor hem zijn gekomen en hij gebruikt deze objecten om een 

rationele, berekende keuze te kunnen maken. Hier worden de contouren duidelijk van de 

berekenende mens die via keuzevrijheid zijn leven berekenend vorm geeft. Zo is de zorg van leiders 

voor de lijders een keuze van zowel de leider die wil leiden en de lijder die beheerst wil worden. 

Maar keuzevrijheid is vrijheid waarvoor het noodzakelijk is dat de mens zich gedraagt als een 

kiezende, afwegende, berekenende “toeschouwer in een kooi”. Keuzevrijheid is een gereduceerd en 

berekend beeld van vrijheid, geobjectiveerd door de “toeschouwer in een kooi”. Keuzevrijheid is een 

object binnen een onnatuurlijke wereld.   

(VI) Daar waar de mens zichzelf onder strenge controle plaatst in dienst van het wetenschapsideaal, 

daar bezit hij geen idealen meer, behalve het ideaal in dienst te staan van de strenge controle die 

opgelegd wordt vanuit het wetenschapsideaal. De strenge controle van het wetenschapsideaal lijkt 

synchroon te lopen met de strenge controle van de Europese democratie om alle burgers als 

gelijkwaardig object te zien. Het moderne Europa wordt gekenmerkt, volgens Nietzsche, door een 

afkeer voor wantrouwen kwekende “komedianten”, die zich niet ondergeschikt willen maken aan de 

middelmaat van het “goede” en het gelijkwaardige. Het moderne, berekenende individu kiest wel of 

niet voor een religie. Hij kan kiezen voor het atheïsme of voor de leer van Boeddha, maar in alle 

gevallen is het moderne, berekenende individu eerst iemand die kiest en daarna pas iemand die wel 

of niet gelooft. Hier vinden wederom het wetenschapsideaal, dat uitgaat van de mens die altijd eerst 

zijn keuzes berekent. Zoals langzaam duidelijk zal worden, prediken atheïsten net als gelovigen en 

net als de moderne wetenschappers, geen tegenstelling maar staan zij aan de basis van de laatste 

ontwikkelingsfase van een langdurig proces van 2500 jaar “disciplinering van waarheid”. Dat deze 

disciplinering ten slotte de leugen van het geloof in God verbiedt, lijkt een breuk met het verleden, 

maar is uiteindelijk een voortzetting van het geloof in een heersende “waarheid”. De strenge 

controle en de afkeer voor de onbekende, wantrouwen kwekende komedianten verraadt de 

slavenmoraal waar ook, wetenschappers en atheïsten zich mee inlaten. Nietzsche ziet in moderne 

deugd, spiritualiteit en wetenschap een nog verdere verzieking: “In welke mate, als gevolg van een 

eeuwenlange symbiose, gaat de verzieking nog dieper? Moderne deugd, moderne spiritualiteit, onze 

wetenschap zijn allen ziekten.”41  

D. De “bevrijding” van de mens 

De moderne mens berekent (kiest) zijn eigen toekomst op grond van zijn eigen “pijl van verlangen”. 

Zo kan de mens ook kiezen voor de “leer van Boeddha”. Dan is hij eerst een kiezend mens en daarna 

een volger van de “leer van Boeddha”. In zoverre zou de “leer van Boeddha” als keuzemogelijkheid 

beter aansluiten bij de vorige paragraaf. In deze paragraaf wordt op zoek gegaan naar de bevrijding 

van de mens zonder een hoogste waarde hieraan te verbinden. Allereerst wordt de (I) “leer van 

Boeddha” besproken. Ten tweede zal er (II) een onderscheid gemaakt worden tussen “passief 

nihilisme” en “actief nihilisme”. Hier zullen twee centrale concepten worden besproken namelijk de 

“Europese vorm van boeddhisme” en “de Eeuwige Terugkeer van Hetzelfde”. Ten derde wordt (III) de 

waarde van de “Wil”, de “tegennatuurlijke causaliteit” en de “Wil naar waarheid” besproken. Ten 

vierde wordt duidelijk (IV) hoe Nietzsche kijkt naar de moderne “vrije wil”. Hier zal het concept 

“essentiële economische principes” worden besproken. Ten vijfde wordt de (V) positie van de 
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psychologie beschreven. Hier zullen de concepten “DOCTRINE VAN DE WIL NAAR MACHT” en 

“algemene economie van leven” aan bod komen. Als laatste zal er (VI) een opsomming worden 

gegeven van de problemen betreffende (a) de “waarheid” en (b) de psychologie.  

(I) Nietzsche stelt dat de “leer van Boeddha” het egoïsme tot plicht verheft: tot “hoogste” waarde. 

Hoewel zijn filosofische voorbeeld Schopenhauer42 zich verbonden voelde met de leer van Boeddha, 

is Nietzsche minder enthousiast. Nietzsche vond Schopenhauer op dit punt laf, omdat volgens 

Nietzsche Boeddhisten, in het Nirwana, het bestaan probeerden te ontvluchten in plaats van het te 

overwinnen. Het “hoe kom jij los van het lijden?” is voor de leer van Boeddha als een geestelijk dieet. 

Het kent geen dwang, geen categorische imperatief, geen gebed, geen strijd, geen “ressentiment”, 

maar eist rust. Ze stelt de vrije natuur centraal en het zwerversbestaan is geen lijden om in de hemel 

te komen maar een opgaan (a) in deze vrije natuur. Matigheid (b) en selectiviteit (c) zijn noodzakelijk 

als het om eten gaat. Voorzichtigheid is gewenst met betrekking tot alcohol. De zorg voor zichzelf en 

voor de ander is niet nodig. Leidend is (d) de ontwenning (aan de ander). Het egoïsme vindt 

Nietzsche in de “hoogste” boeddhistische waarde, dat de mens zijn eigen geest moet begrenzen en 

reguleren en daarmee niet de ratio, maar de vrije natuur centraal moet stellen. Het grote verschil 

volgens Nietzsche tussen de leer van Boeddha en het christendom is, dat het boeddhisme mild en 

zachtmoedig is, vrijheid kent, geen militarisme predikt en geen wensen heeft. Boeddhisten streven 

niet naar volmaaktheid, want deze is normaal en algemeen. In tegenstelling tot het boeddhisme, 

kenmerkt het christendom zich door het onderwerpen en onderdrukken van mensen en de invoering 

van een gewetensinquisitie. Maar hoe nobel het boeddhisme ook klinkt, vooral in vergelijking tot het 

christendom, toch bezit de leer van Boeddha vormen van disciplinering: (a) De mens moet opgaan in 

de vrije natuur, (b) de mens moet matigen, (c) de mens moet selectief zijn en (d) de mens moet 

ontwennen43.  

(II) Nietzsche ziet de leer van Boeddha als een passieve variant van nihilisme. Het “passieve 

nihilisme” staat voor een afnemen van de geest44 en dit is volgens Nietzsche een teken van zwakte. 

De “leer van Boeddha” probeert de “Wil” uit te putten en de strijd tussen mensen op grond van hun 

individuele waarden op te heffen. Nietzsche wil het tegenovergestelde: “we hebben een doel 

waarvoor niemand twijfelt om mensenlevens op te offeren, om ieder gevaar te riskeren, om al dat 

slecht en verschrikkelijk is op zich te nemen”45. Nietzsche schrijft over het “Europese nihilisme” als 

actieve “Europese vorm van boeddhisme”46. Als de mens ziet dat geen enkele “hoogste” waarde een 

uitkomst biedt, dan zal hij begrijpen dat hij jarenlang voor de gek gehouden is. Nietzsche is op zoek 

naar de man van de toekomst: “Wie zal gaandeweg de sterkste blijken te zijn? De meest gematigde; 

diegenen die geen extreme artikelen van het geloof nodig hebben; zij die niet alleen toegeven, maar 

ook van een redelijke hoeveelheid ongevallen en onzin houden; degenen die over een man kunnen 

denken door zijn waarde aanzienlijk te verminderen zonder dat hij klein of zwak wordt: degenen met 

de beste gezondheid, die evenveel ongelukken hebben overleefd en daarom niet zo bang zijn voor 

ongelukken.”47 Nietzsche begrijpt het moderne Europa als nutteloos. Hij verwart de onnatuurlijke, 

heersende "waarheid“ van het moderne Europa niet met het stromende bestaan: “een expressie van 

het nutteloze van de moderne wereld – niet van de wereld van het bestaan”48. De mens van de 

toekomst begrijpt dat hij telkens voor de gek is gehouden en laat “de Eeuwige Terugkeer van 

Hetzelfde” zien (die Ewige Wiederkunft des Gleichen). Het betekenisloze voor altijd is de meest 

extreme vorm van nihilisme. Voor de zwakkeren is dit inzicht wellicht een vloek, maar volgens 

Nietzsche zorgt dit inzicht voor een zuivering van alle leugens. Na de zuivering kunnen nieuwe 

manieren van denken worden opgepakt. Het enige wat volgens Nietzsche altijd terug zal komen is: 
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“Wil naar macht”49.  

(III) Maar wat houdt een omarming van “Wil naar macht” in? “Heb je karakter, dan heb je ook de 

typische ervaring ervan, die altijd weer terugkomt.”50 Voor Nietzsche leiden zowel de moderne 

ideeën en de in zijn ogen “lachwekkende moderne geest” aan “paralysis agitans”51. Nietzsche laat 

zich over Europa als volgt uit: “Europa is tegenwoordig vooral rijk en inventief op het gebied van 

opwekkende middelen, het schijnt niets zo hard nodig te hebben als stimulantia en sterke drank: 

vandaar ook de enorme handel in valse idealen, die sterkste dranken van de geest, vandaar ook die 

nare, stinkende, leugenachtige, pseudo-alcoholische lucht overal.”52 Wanneer een onnatuurlijke 

wereld de natuurlijke wereld vervangt, ontstaat er een “tegennatuurlijke causaliteit”53. De abstracte 

tegenstelling heeft de mens die leeft in een stroom buitenspel gezet en hem dwingend ontdaan van 

fantasie. Volgens Nietzsche moet de christelijke moraal als “hoogste” waarde worden vernietigd: “zo 

ging het christendom als dogma te gronde, aan zijn eigen moraal” en “zo moet het christendom nu 

ook nog als moraal te gronde gaan, - we staan aan de vooravond van die gebeurtenis.”54. Hetzelfde 

geldt voor de onnatuurlijke wereld van het moderne Europa die als “hoogste” waarde het berekenen 

van de eigen keuzes (keuzevrijheid) heeft. Ook hier geldt dat deze “hoogste” waarde te gronde moet 

gaan. Volgens Nietzsche mag de mens zich niets hoopgevender wensen. Nietzsche vraagt55 zich af 

waarom de mens deze “disciplinering van waarheid” wil. Hij beantwoordt deze vraag door te stellen 

dat we de Waarheid willen weten. Hij noemt dit de “Wil naar waarheid”. De nieuwe centrale vraag 

die hij vervolgens stelt is: Wat is deze “Wil naar waarheid”? De mens neemt veelal vanzelfsprekend 

aan dat de Waarheid bestaat en dat deze eigen gemaakt kan worden, maar hij zou zich moeten 

richten op de “Wil” in plaats van Waarheid. Wat is de waarde van deze “Wil”?, raagt Nietzsche zich 

af. Waarom wil de mens Waarheid en niet onwaarheid? Waar komt de notie van denken vandaan? 

Waarom geloof ik in oorzaak en gevolg (causaliteit)? Wat geeft me het recht om te spreken over een 

ego? Wat geeft me het recht te spreken over een ego als een oorzaak en als de oorzaak van denken? 

Waarom zou dit denken Waarheid zijn? Wordt de mens de “waarheid” opgelegd of bezit hij de 

“waarheid” door zich als toeschouwer tegenover een bepaald object te plaatsen? Volgens Nietzsche 

moet de “Wil” in de “Wil naar waarheid” als “hoogste” waarde een oorsprong hebben uit zichzelf en 

niet uit de tegenstrijdige oorsprong tussen de mens die de “waarheid” voor zich krijgt en die 

“waarom”-vragen stelt. De “Wil” kan geen kenbare bron hebben. De mens moet zich richten op de 

“Wil an sich”: “Uit dit soort redeneringen bestaat het typische vooroordeel waaraan men de 

metafysici van alle tijden kan herkennen; waardeschattingen van dit soort vormen de achtergrond 

van al hun logische procedures; vanuit dit “geloof” zoeken ze naar hun “kennis”, naar iets wat ten 

slotte plechtig “de waarheid” wordt gedoopt”.56 Volgens Nietzsche hebben metafysici nog nooit over 

de “Wil” nagedacht. Als rationaliteit geplaatst zou worden tegenover het instinct, dan wordt de mens 

eerst beïnvloed door zijn instincten en daarna door rationaliteit. De echte meningen van de bewuste, 

rationele mens worden niet ontdekt door een koude, pure en “goddelijke”, onverschillige dialectiek 

tussen het subject en object. Het gaat niet zozeer om hoe de mens “waarheid” kent, maar waarom 

de mens “waarheid” kent.  

(IV) Waar plaatst Nietzsche het (moderne) concept van de vrije wil? Volgens Nietzsche zijn het de 

laag opgeleide mensen, die het verlangen bezitten om volledige verantwoordelijkheid te leggen bij 

de mens zelf als keuzevrij individu. Een diepere uitwerking van deze verlichte keuzevrijheid, brengt 

een gevangen concept van de vrije wil naar boven op grond van een verkeerd gebruik van causaliteit. 

Causaliteit wordt gebruikt om een onderscheid te maken en om een breder begrip te vormen over 

bepaalde zaken. Causaliteit als verklaring zorgt voor verwarringen tussen de onnatuurlijke 
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symbolische wereld van objecten en de natuurlijke, stromende wereld. Deze verwarring komt voort 

uit het mythologische57 handelen van de mens. De vrije wil is volgens Nietzsche een illusie: “Ik lach 

om jouw vrije wil en jouw onvrije ook: wat jullie wil noemen is voor mij een illusie; er is geen wil”58. 

Het zijn de verlichte vrije geesten, die als benoemde vrije geesten zelf ook gemythologiseerd worden. 

Deze vrije geesten zijn volgens Nietzsche de slaven van de mythische, democratische sfeer met al zijn 

“moderne ideeën”59. Deze mythische vrije geesten staan aan de basis van het uitdragen van moderne 

doctrines. Deze vrije geesten zijn als het ware de priesters van de democratie60 en hun evangelie 

bestaat uit gelijke rechten61. Deze mythische vrije wil heeft niets te maken met de “Wil naar macht”, 

die volgens Nietzsche niet gevangen kan worden in een causaal verband. De (amorele) “Wil naar 

macht” gaat vooraf aan causaliteit en voorbij goed en kwaad. De vraag waarom de mens deze 

moderne ideeën en doctrines kent, wordt niet gesteld. Gelijke rechten, gelijkwaardigheid, sympathie 

en zelfbehoud zijn slechts enkele van vele (berekende) uitdrukkingen van de “Wil naar macht” die 

een plek hebben gekregen binnen de Europese democratie. Maar de “Wil naar macht” gaat altijd aan 

alle uitdrukkingen vooraf. De mens moet oppassen62 voor principes die aan de “Wil naar macht” een 

bepaald doel ophangen. Daar waar aan de “Wil naar macht” een doel wordt opgehangen, ontstaan 

volgens Nietzsche “essentiële economische principes”63. Nietzsche spreekt over overbodige 

teleologische principes. Het begrijpen van zelfbehoud als het “kardinale” instinct van de mens is 

slechts een van de vele teleologische principes betreffende het instinct. Het begrijpen van de mens 

en zijn “Wil naar macht” als een teleologisch principe, is typerend aan het utilitaristische denken (van 

en over de mens).  

(V) “Psychologie is de vraag naar het psychische: hiermee wordt die speciale manier van leven 

bedoeld die het worden determineert als “Wil naar macht”.”64 Volgens Nietzsche staat de psychologie 

niet voor wetenschappelijk, experimenteel onderzoek naar de geestelijke processen, of een 

zoektocht naar het hogere leven van de intelligente geest, het heeft ook niets met karakter te 

maken, maar met het poneren van een “DOCTRINE VAN DE WIL NAAR MACHT”65. De psychologie 

denkt de “Wil naar macht” te omarmen, maar het enige dat de psychologie kan beschrijven, is een 

geschiedenis (antropologie) betreffende de “mythologisering”, en daarmee de verschillende wijzen 

van kennen, van de “Wil naar macht” door de tijd heen. De mens kan vanuit zijn gepsychologiseerde 

“Wil naar macht” derivaten afleiden zoals haatgevoelens, bewondering, jaloersheid, gevoel van 

overheersing, etc., die als fundamentele en essentiële “factoren” het leven conditioneren. Deze 

“factoren” worden verder ontwikkeld binnen de “algemene economie van leven”66. De mens wordt 

volgens Nietzsche “zeeziek67” van alle “derivaten”68 van goede en slechte impulsen. 

(VI) Nietzsche zet zich af tegen de “hoogste”, democratische waarde die de mens richting een 

heersende “waarheid” probeert te disciplineren waarbinnen rationaliteit en causaliteit centraal 

staan. Er kan nooit sprake zijn van de “Wil naar macht” als vrije wil. Een dergelijke objectivering van 

de “Wil naar macht” bestaat louter binnen de heersende, moderne “waarheid”. Nietzsche zet zich 

dan ook af tegen de psychologie die volgens hem niets over de “Wil naar macht” kan vertellen, maar 

louter doctrines, de “algemene economie van leven”, kan opstellen. Opsommend zijn er twee 

belangrijke problemen die Nietzsche beschrijft: “waarheid” kan de “Wil naar macht” niet kennen en 

de psychologie kan louter “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT” opstellen.  

E. Het “Europese nihilisme” als bevrijding van de mens 

In deze paragraaf gaat het over het hoopgevende van Nietzsche. Dit hoopgevende wordt als eerste 

uiteengezet als (I) een overwinning op de “disciplinering van waarheid”. Hier zullen de begrippen 
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“Europese nihilisme”, de “Üebermensch” en “Übersteigen” worden beschreven. Vervolgens zal (II) de 

“Üebermensch” als danser die wil “scheppen” en “vernietigen” worden beschreven. Hierna zal de 

danser worden beschreven als iemand die voortdurend (III) in “Wording” is. Als laatste zal (IV) het 

“nihilisme als psychologische staat” worden beschreven.   

(I) Waar wil Nietzsche naartoe? “Men moet zichzelf bewijzen dat men bestemd is voor de 

onafhankelijkheid en het bevelen; en dit op het goede moment. Men moet zijn bewijsvoering niet uit 

de weg gaan, hoewel zij misschien het gevaarlijkste spel is dat men spelen kan – een bewijsvoering 

die ten slotte alleen voor onszelf als getuigen en voor geen andere rechter wordt gegeven.”69 De 

hoopgevende wereld van Nietzsche wordt duidelijk wanneer hij schrijft over het “Europese 

nihilisme”. De christelijke moraliteit en de moderne natuurwetenschap delen eenzelfde bodem: 

“disciplinering van waarheid”. Deze “disciplinering van waarheid” moet overwonnen worden. De 

mens van de toekomst moet leven in een stroom en dit houdt in dat hij zichzelf moet vormen en 

vervolgens “Übersteigen”. Hij alleen is zijn eigen rechter: “Zie, ik leer u de Üebermensch. De 

Üebermensch is de zin der aarde. Uw wil zegge: de Üebermensch zij de zin der aarde. Ik bezweer u, 

mijn broeders, blijft de aarde trouw en gelooft niet degenen, die u van bovenaardse verwachtingen 

spreken. Giftmengers zijn zij, of zij het weten of niet.”70. Niet het “toeschouwen” van objecten maar 

het uitdrukken van de eigen “Wil” moet centraal staan, hoe gevaarlijk het spel des levens hierdoor 

ook wordt. De ware mens voor Nietzsche, de “Üebermensch” (de man van de toekomst), bevrijdt 

zich van iedere “hoogste” waarde. De slavenopstand begint volgens Nietzsche bij de Joden71. Volgens 

Nietzsche hebben de Joden de natuurlijke wereld en onnatuurlijke wereld omgedraaid. De 

“Üebermensch” dient deze omkering weer om te draaien.  

(II) Nietzsche houdt niet van hen die “achter de sterren een reden zoeken om onder te gaan en offer 

te zijn”, maar houdt van diegenen die “tot inzicht wil komen, opdat eenmaal de Üebermensch leve. 

En dus wil hij zijn eigen ondergang”72. De “Üebermensch” moet dansen73: scheppen en vernietigen, 

uitvinden en bouwen. Hij moet “macht Willen”. Hij moet niet niet-willen, zoals de mens zo vaak is 

voorgelogen74. De deugd van de “Üebermensch” is geen algemeen geldend categorisch imperatief, 

maar zijn eigen deugd als “pijl van verlangen” en deze pijl van verlangen wordt in beweging gezet 

door “de Wil als een effect van een opdracht (…) het beslissende kenmerk van zelfbeheersing en 

kracht”75. Volgens Nietzsche draagt de mens chaos in zich en zorgt chaos ervoor dat de mens leert 

dansen en terwijl hij danst gaat hij te gronde, zoals de koorddanser in “Aldus sprak Zarathustra”76. De 

“Üebermensch” wil leven en niet leven. Dit is strijdig met iedere “hoogste” waarde die de “Wil naar 

macht” wil disciplineren en de mens wil reduceren tot slaaf door hem te dwingen de heersende 

“waarheid” te volgen. Het stromende leven en het “Übersteigen” worden door de “hoogste” 

waarden bestempeld als een valse visie77 die moet worden veroordeeld, want de mensen die zich 

laten beheersen door de heersende “waarheid” en de “hoogste” waarden volgen, handelen volgens 

het goede. Maar volgens Nietzsche moet de danser niet stoppen met dansen. Niet deze heersende 

“waarheid”, maar de “Wil naar macht” moet heersen. Zelfs de predikers van de goede “waarheid” 

verraden hun danspassen. De predikers “Übersteigen” op hun manier en gebruiken hiervoor de 

bedrieglijke leugens van de goede “waarheid” om hun eigen “pijl van verlangen” te verwezenlijken.  

(III) Volgens Nietzsche moet de “Üebermensch” zijn dans begrijpen als iets dat afhankelijk is van de 

“Wil”. Terwijl hij78 danst is hij in “Wording”. Het heiligen van een geloof in “krankzinnige 

onverschilligheid” en een blind vertrouwen in “moderne ideeën” en daarmee de gehele “Christo-

Europese moraliteit” is een telkens terugkerend gevaar. De “Üebermensch” idealiseert de lelijkheid 

en niet het algemene goede en laat zich niet begrenzen door zijn herinneringen. De “Üebermensch” 
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wil de “hoogste” waarden herwaarderen79. Zoals de bladeren vallen van de bomen, beschermt hij zijn 

eigen boom en de bomen van de mensheid niet voor de intredende herfst. De kritiek moet dan ook 

omarmt worden en gebruikt. Critici, zoals Immanuel Kant80, zijn gebruiksmiddelen voor, en staan in 

dienst van, de “Üebermensch”. In tegenstelling tot wat er in de Bijbel81 staat, laat Nietzsche in zijn 

boek “Aldus sprak Zarathustra” de eerste contouren van de “Üebermensch” zien, die de diepte in 

moet kijken vanaf de top van de hoogste berg. De “Üebermensch” moet wellicht een criticus, 

dogmatist, historicus, poëet, verzamelaar, reiziger, moralist, vrije geest “Worden”, zodanig dat hij 

met deze verscheidenheid aan ogen, na een lange strijd, dansend de top kan bereiken om vervolgens 

naar beneden te kijken.   

(IV) Om deze tocht te bewandelen zal, volgens Nietzsche, de “Üebermensch” zelf waarden moeten 

scheppen en heersende “hoogste” waarden moeten herwaarderen en eventueel vernietigen. Dit 

scheppen en vernietigen, logisch, politiek, artistiek, is als een “Wil naar onderzoeken”. Waarden 

moeten geschat worden, met argwaan, begrijpelijk en hanteerbaar82. De belangrijke stap die hier 

gezet wordt, is dat Nietzsche het scheppen als berekenen/schatten/kennen beschrijft. Nietzsche lijkt 

zijn “Üebermensch” als een berekenend “Üebermensch” te begrijpen. Het scheppen (berekenen) 

zorgt voor nieuwe waardebepalingen. Waardebepalingen zijn volgens Nietzsche wetten en wetten 

worden dus bepaald door de “Wil naar macht”. Wetten worden bepaald op grond van de geschapen 

(berekende) uitdrukkingen van de “Wil naar macht” van de (berekenende) “Üebermensch”. Het 

scheppen geeft de “Üebermensch” een gevoel van vrijheid, van macht, van vormgeving, richting een 

finale climax: het “nihilisme als psychologische staat”83. Dit houdt in dat de mens moet erkennen dat 

nihilisme het verbruiken van kracht is en dat de “Üebermensch” zich niet langer voor de gek laat 

houden. Het “Worden” van de “Üebermensch” richt zich voortaan op niets en bereikt ook niets84. 

Een systeem dat de mens een geloof opdraagt dat superieur is aan hem voor het welzijn van allen, 

heeft geen plek meer in het geloof van mensen. De “Üebermensch” is in staat in zijn eigen 

individuele, berekende waarden te geloven zonder deze waarden als psychologische behoeftes tot 

object te maken: “De centrale positie van de man van de toekomst bestaat dan ook uit het zichzelf 

verbieden van ieder geloof in welke “ware” wereld dan ook, om vervolgens de realiteit van het 

“worden” als de enige realiteit te begrijpen”. Bestaan heeft hierdoor geen doel of eind meer, eenheid 

verdwijnt en de wereld ziet er waardeloos uit. De “goddelijke”85 manier van denken is om ieder 

geloof, elk iets-voor-waarheid-aannemen, voor noodzakelijk vals aan te nemen, omdat er geen 

“ware” wereld bestaat buiten de psychologische behoeftes. Dit is de enige weg naar de bevrijding 

van de Europeaan. Weg met iedere heersende “waarheid”, weg met valse doctrines en weg met de 

disciplinerende moraal.  
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Hoofdstuk 2: De ontwikkeling van een economische wetenschap 

Waar staan we nu? We begonnen (A) met het onderscheid tussen een “onnatuurlijke wereld van 

perfecte ideeën” en de natuurlijke wereld. Dit onderscheid kwam voort uit “Plato’s socratisme” (A.II). 

Vervolgens werd het concept “disciplinering van waarheid” (A.III) uiteengezet. Plato stond aan de 

basis van 2500 jaar “disciplinering van waarheid”. Niet de ratio die “waarheid” construeert, maar de 

tragiek moest weer centraal gesteld worden. (A.IV)  

Het gevolg van de “disciplinering van waarheid” (B.I) was het ontstaan van “de moraal van het 

medelijden” (B.II). De algemeen heersende waarden stonden voor het goede. Om de angst van de 

mens weg te kunnen nemen, moest de mens zich ondergeschikt maken aan het goede.  

Een antropologie van de “Europese waarheid” (C) laat de overwinning van Plato’s socratisme zien 

binnen het christendom (C.I). Ook het christendom had een onnatuurlijke wereld nodig. Nietzsche 

bekritiseerde Immanuel Kant (C.II.a), omdat hij Kant een onpersoonlijke toeschouwer vond en de 

categorische imperatief (C.II.b.) nodig had. De toeschouwer verhoudt zich onpersoonlijk ten opzichte 

van dingen als objecten in de wereld om deze vervolgens te vangen binnen een onnatuurlijke wereld. 

Nietzsche verzet zich tegen de idee dat deze onnatuurlijke wereld een objectieve “waarheid” 

herbergt, die als zodanig de mens moet beheersen (disciplineren). Nietzsche ziet in Kants 

categorische imperatief een valse sluiproute naar een zelfverplichtende en “Wilsverlammende” 

moraal. Nergens wordt volgens Nietzsche duidelijk waar de categorische imperatief vandaan komt. 

Het is de moderne natuurwetenschap (C.III) die het concept van de “toeschouwer”, die de dingen in 

de wereld objectiveert, omarmt. Daar waar de natuurwetenschappelijke, empirische methode 

centraal wordt gesteld, moet de onderzoeker (moderne wetenschapper/C.IV) zich voortaan gedragen 

zoals de natuurwetenschappelijke, empirische methode hem opdraagt. Dit typeert de “machinale 

activiteit” (C.III) van de gedisciplineerde onderzoeker. Het concept van moderne tijd wordt 

vervolgens beschreven als een gevolg van het centraal stellen van de natuurwetenschappelijke 

methode en de daardoor ontstane “machinale activiteiten” van mensen als toeschouwers. De laatste 

halte is de moderne, berekenende mens (C.VI) die als quasi-onderzoeker in dienst staat van de 

heersende “waarheid” (van de natuurwetenschappelijke, empirische methode). Zijn “machinale 

activiteit” bestaat uit het berekenen van zijn eigen keuzes (C.V) en het verantwoordelijk zijn voor 

deze keuzes. Hij heeft immers keuzevrijheid.   

Duidelijk wordt dat de mens helemaal niet bevrijd wordt door voorwaarden zoals keuzevrijheid en 

verantwoordelijkheid. De mens moet zich namelijk eerst gedragen als beheersbare toeschouwer om 

zich vervolgens “vrij” te kunnen achten. Wat Nietzsche wil is “actief nihilisme” (D.II) en hij noemt dit 

ook wel de “actieve vorm van boeddhisme”. De waarde van de “Wil” (D.III) laat zich niet vangen in 

moderne concepten zoals een mythische vrije wil (D.V). Alle “essentiële economische principes” 

doen geen recht aan de “Wil”. Hetzelfde geldt voor de psychologie (D.VI) die de uitdrukkingen van de 

“Wil” probeert te vangen in “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT”. Wil de mens zich bevrijden dan 

zou deze de waarden van alle “essentiële economische principes” en “doctrines” van de 

“psychologie” en Kants categorische imperatief moeten herwaarderen.   

Herwaarderen kan het vernietigen van oude waarden en het scheppen van nieuwe waarden tot 

gevolg hebben. De dansende “Üebermensch” (E.II) wil scheppen en vernietigen en terwijl hij dit doet 

is hij voortdurend in “Wording” (E.III). Als we Nietzsches concept “nihilisme als psychologische staat” 

(E.IV) bereiken en de “Üebermensch” is verwezenlijkt, dan heeft de mens de “disciplinering van 

waarheid” (E.I) overwonnen. Wil hij niet dansen, maar passief de “waarheid” van het goede volgen, 

dan blijft hij een slaaf gevangen in een kooi.   
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Vanuit “de waarde van de “Wil”“ (D.III) en de “psychologie” (D.V) kunnen we de vraag stellen of (A) 

de “black box”-economen, die het “objectivisme” en/of de “instrumentalistische” benadering 

aanhangen binnen de economische wetenschap, in staat zijn de “Wil naar macht” vrij te laten. 

Tevens moeten we de vraag stellen of (aan de andere kant) de psychologie zijn intrede moet doen 

binnen de economische wetenschap. Wellicht is het beter om arbitraire doctrines over de “Wil naar 

macht” buiten de economische wetenschap te laten. Als laatste zal de vraag gesteld worden naar de 

positie van de ethiek en een zelf-verplichtend principe binnen de economische wetenschap. Drie 

vragen kunnen er nu gesteld worden: (a) “Lukt het de “black box”-economen om de “Wil naar 

macht” vrij te houden van “doctrines” over hoe de mens handelt?”, (b) “Wat zijn de gevolgen van het 

toelaten van de psychologie binnen de economische wetenschap voor de “Wil naar macht”?” en (c) 

“Wat zijn de gevolgen van het toelaten van ethiek voor de “Wil naar macht”?”. De vragen zullen 

worden beantwoord in de afsluitende paragraaf van dit hoofdstuk. 

A. De verzelfstandiging van de economie 

Deze paragraaf zal, als inleiding van een nieuw wetenschapsconcept van de economie, de 

Aristotelische concepten “oikonomia” en chrematistiek centraal stellen. Hier zal de lijn van Guide 

Berns in zijn boek “Kringloop en woekering” worden gevolgd. Deze lijn is noodzakelijk voor de 

uitwerking van de positie van Heidegger in hoofdstuk 3. Ten eerste (I) wordt de morele begrenzing 

van de economie door de heersende waarden van de polis (stad) besproken. Vervolgens zal (II) de 

letterlijke betekenis van “oikonomia” als de wet van de huishouding worden besproken. Binnen het 

huishouden heeft ieder instrument een gebruikswaarde. Ten derde zal (III) de chrematistiek als 

geldverwervingskunst worden besproken. De chrematistiek valt buiten de morele begrenzing van de 

polis en staat aan de basis van de moderne economische wetenschap.   

(I) De economie moest volgens Aristoteles begrensd worden door de polis. De mens maakt (poiesis) 

zelf en handelt (praxis) met andere mensen binnen de polis (stad of verder doorgetrokken een 

cultuur). Het individuele maken (scheppen) van instrumenten aan de ene kant en de handelingen van 

de mens aan de andere kant worden begrensd door de heersende waarden binnen de polis. Een 

handeling die plaatsvindt in relatie met elkaar is praktisch van aard. De mens stelt zichzelf doelen en 

ontleent hier een waarde aan. Het ene doel wordt hoger gewaardeerd dan het andere doel. De inzet 

van de instrumentele ratio is alsof “het maken” gekoppeld wordt aan het doel dat de mens zichzelf 

stelt. Aristoteles wil, in tegenstelling tot Nietzsche, de heersende waarden van de polis bovenaan de 

hiërarchie plaatsen. De polis bepaalt de grens waarbinnen de mens kan maken en handelen.   

(II) De economie wordt gebonden aan “(...)de regels volgens welke de goederen, die nodig zijn voor 

het leven, worden toegeëigend en beheerd.”86 Het oud-Griekse woord voor economie is “oikonomia” 

en “oikonomia” betekent letterlijk huishoudkunde. Volgens Aristoteles hebben mensen behoeftes en 

deze dienen bevredigd te worden. Deze bevrediging vindt plaats binnen het huishouden, waar 

bezittingen een eigen plek hebben: “De economie betreft dus bij uitstek de sfeer van het eigene en 

binnenste. Zij betreft de wereld in zoverre die omheind is. Binnen deze omheining is de wereld 

“geprivatiseerd” in de dubbele betekenis van dit woord. Zij is uitgesloten van de openbaarheid, waar 

de mens gezien en gehoord kan worden door andere mensen – het domein van de praxis; zij verschaft 

de mens een beschermde plaats voor eigendommen en voor levensuitingen die niet gezien en 

gehoord dienen te worden, zoals leed en liefde.”87  Ieder huishouden gebruikt zijn verkregen 

instrumenten binnenshuis en daarmee krijgen de producten een gebruikswaarde. Het gaat 

Aristoteles er dan ook om voldoende geld te verdienen om instrumenten aan te schaffen en 
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vervolgens genoeg tijd beschikbaar te hebben om deze binnenshuis met elkaar te gebruiken. Een 

gebruikswaarde wordt begrensd door zijn eigen doel (telos).   

(III) “als het geld eenmaal uitgevonden is, verschijnt er ten gevolge van de noodzakelijkheden van de 

ruil de andere vorm van chrematistiek, de handelsvorm, die zich manifesteert (…) door te zoeken 

vanwaar en hoe, door de ruil, de meeste winst verkregen zou kunnen worden.”88 Voor Aristoteles is 

de chrematistiek (geldverwervingskunst) iets anders dan de door de polis begrensde economie. De 

chrematistiek is onbegrensd: “Geld denatureert en ontgrenst de economie als zijn oppotfunctie wordt 

uitgebuit.”89 De chrematistiek zorgt voor een productie van goederen die zich niet richt op de 

gebruikswaarde, maar op de ruilwaarde. Voor Aristoteles is een begrensde morele economie 

redelijkerwijs noodzakelijk. Volgens Aristoteles zijn de voorstanders van de chrematistiek niet uit op 

het goede leven.  

B. Waarde als economische categorie 

Descartes heeft ervoor gezorgd dat de denkende mens centraal komt te staan. Dit laat het nieuwe 

ideaal zien dat sinds Descartes overheerst. “Waarheid” staat niet meer boven de mens, zoals de 

“waarheid” waarbinnen een morele begrenzing vanuit de polis een plek had, maar moet vanaf nu 

door de mens zelf gevonden (of beter gezegd berekend) worden. Allereerst wordt (I) het gevolg van 

de mens die zijn eigen waarden als voorkeuren berekent, belicht. Vervolgens wordt duidelijk (II) hoe 

de chrematistiek centraal wordt gesteld.    

(I) Omdat de mens, als individu, op zichzelf is aangewezen en zijn waarden voortdurend moet 

herwaarderen en herschikken, ordenen etc., kan er niet meer gesproken worden over “hoogste” 

waarden die algemeen gelden, maar van voortdurend veranderende waarden als berekende 

voorkeuren. Alle “hoogste” waarden worden vernietigd en vervangen door eigen individuele 

voorkeuren90.   

(II) Omdat de handelingen (uitdrukkingen) van de mens (“Wil naar macht”) centraal worden gesteld 

en niet de “morele begrenzing van de polis”, wordt er ruimte geboden aan de chrematistiek. Geld is 

niet meer een middel om de nodige instrumenten aan te schaffen en te verbruiken binnen de eigen 

huishouding, maar een doel op zich. Geld heeft als doel meer geld te creëren (geld te vermeerderen). 

Hier ontvouwt zich het opvorderende karakter van het “meer Willen”. “Macht Willen” betekent 

voortaan “meer macht Willen”. De “pijl van verlangen” van de mens bestaat voortaan uit het 

berekenen van de beste manier om “meer geld” te krijgen. Alle objecten, die de mens gebruikt voor 

zijn berekeningen, zijn als variabelen van gelijke waarde. De variabelen dienen de berekening. Voor 

de berekening heeft niets een uitgesproken “hoogste” waarde: objecten als variabelen zijn voor de 

berekening betekenisloos en hebben geen onderscheidende waarde in vergelijking met andere 

objecten. “Hoogste” waarden bestaan niet voor de mens die “meer macht” en “meer geld” wil. 

C. Carl Menger & de economie als empirische wetenschap 

In deze paragraaf wordt econoom en filosoof Carl Menger, grondlegger van de zeer invloedrijke 

Oostenrijkse school besproken. Als eerste wordt (I) de omarming van de natuurwetenschappelijke 

methode door de economie als empirische wetenschap belicht. Om van de economie een empirische 

wetenschap te kunnen maken, moest Menger een aantal stappen zetten. De eerste stap was (II) het 

benoemen van het nut van goederen. Vervolgens maakte Menger (III) een onderscheid tussen 

goederen van eerste orde en goederen van hoge orde. Dit onderscheid (a) laat een causaal verband 

zien, (b) stelt de subjectieve waardering centraal, (c) zorgt voor onzekerheid daar waar de 
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voorkeuren niet kunnen worden bevredigd en (d) maakt van tijd een probleem. Vervolgens zal de (IV) 

“metafysering” van de “subjectieve waarneming” centraal staan. Als vijfde zal (V) het streven van 

Menger aan bod komen, gebaseerd op het idee dat rationele mensen uiteindelijk hetzelfde zullen 

kiezen. Hier komen de concepten (a) “exacte wetten van de coördinatiemechanismen” en (b) 

“theoretisering van de relatie tussen individuele activiteiten” aan bod. Vervolgens zal duidelijk 

worden hoe de (VI) bijverschijnselen (c) onzekerheid en (d) tijd door Menger worden opgeheven. Het 

laatste stuk zal gaan (VII) over de tijdelijkheid van de theorie van Menger zelf en dient als kritiek op 

Mengers positie.   

(I) In “de principes van de economie” schrijft Menger het volgende: “Deze methode van onderzoek, 

die universeel geaccepteerd is in de natuurwetenschappen, heeft tot zeer goede resultaten geleid en 

wordt als zodanig ten onrechte de natuurwetenschappelijke methode genoemd. Het is, in 

werkelijkheid, een methode die gemeenschappelijk is voor alle terreinen van empirische kennis en zou 

de empirische methode genoemd moeten worden. Het onderscheid is belangrijk, omdat elke methode 

van onderzoek zijn eigen specifieke karakter heeft uit de aard van het gebied van kennis waarop het 

wordt toegepast. Het zou onjuist zijn om een natuurwetenschappelijke oriëntatie op onze wetenschap 

toe te passen.”91 Menger stelt daarom dat de overname van de empirische methode door de 

economische wetenschap geen kopie is van de natuurwetenschappelijke methode. Het empirische 

onderzoek, als algemene methode, moet centraal staan binnen alle takken van de wetenschap. 

Iedere tak moet hier op eigen wijze invulling aan geven. Menger wilde de abstracte theoretisering 

van de klassieke school betreffende de economie weerleggen en vervangen door een economische 

wetenschap die de empirische methode omarmt. Daartoe zal de economische wetenschap concrete 

feiten als objecten in de wereld moeten aanschouwen. Deze objecten worden vervolgens als 

kennisobjecten gevangen binnen encyclopedieën, artikelen, internet en andere “media”. Deze 

poging om tot een empirische, economische wetenschap te komen, heeft grote gevolgen voor de 

positie van de mens binnen dit, zoals later zal blijken, nieuwe allesomvattende, economische 

waardensysteem.   

(II) “De waarde is een oordeel dat de economiserende mens velt over de betekenis van de goederen 

die tot zijn beschikking staan.”92 Volgens Menger is een “goed” een ding dat behoeftes kan 

bevredigen. Dit is een “economisch goed” naar gelang het aanbod schaars is. De mens berekent het 

ding als nuttig en passend bij zijn voorkeuren. Omdat de waarde van dingen wordt bepaald door hun 

nut om de behoeftes van mensen te bevredigen, komen voornamelijk direct consumeerbare 

goederen in aanmerking voor een waardering.   

(III) Omdat voor het produceren van direct consumeerbare goederen veelal goederen nodig zijn die 

niet direct consumeerbaar zijn, maakt Menger een onderscheid tussen consumeerbare goederen van 

eerste orde en goederen van hoge orde. Goederen van hoge orde zijn goederen die de goederen van 

eerste orde mogelijk maken. Maar hoe kan de mens in zijn beoordeling een “economisch goed” 

willen, dat niet direct zijn behoeftes bevredigt en daarom ook niet direct aansluit bij zijn voorkeuren? 

De goederen van eerste orde zijn het gevolg van goederen van hoge orde. Er wordt (a) een causaal 

verband tussen de verschillende orden verondersteld. Als de goederen van hoge orde op hun beurt 

weer afhankelijk zijn van goederen van nog hogere orde, dan is de laatste en hoogste orde: (b) de 

subjectieve waardering (de subjectieve berekening) door de mens. Er is een causaal verband: de 

machines van hoge orde maken de productie van machines van eerste orde mogelijk. Uiteindelijk is 

het de mens als “machine van hoogste orde” die bepaalt welke machines als nuttig worden 

gewaardeerd.   
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Aangezien de consument veelal direct zijn behoeftes bevredigd wil hebben en zich richt op 

consumeerbare goederen van de eerste orde, maken de goederen van hoge orde hem onzeker. (c) 

Deze onzekerheid ervaart hij niet direct door een confrontatie met goederen van hoge orde. De 

onzekerheid zit in (d) de tijd. Een onmiddellijke bevrediging kent niet of nauwelijks tijd, terwijl het 

productieproces een lange tijd in beslag kan nemen. De tijd kan veranderen, kan zorgen voor 

onvoorziene omstandigheden, en kan geen duidelijkheid geven of het geproduceerde product nog 

wel voldoet aan de behoeftes van de mensen op het moment dat het consumptiemiddel beschikbaar 

is. De technologie kan wellicht het productieproces verkorten, maar niet opheffen. Produceren kost 

tijd en juist deze stromende tijd laat de consument onzeker achter.   

(IV) “Wij daarentegen hebben de goederen als middel voor menselijke doeleinden te begrijpen, hun 

samenhang in het doelgerichte bewustzijn van de economiserende mens (hun teleologische 

samenhang) te onderzoeken en daarvan de wetten te bepalen”.93 Vooraf aan het menselijke 

“handelen” gaat het streven naar een doel en volgens Israel Kirzner is dit teleologische, doelgerichte, 

principe het fundament van het denken van de Oostenrijkse school. Volgens Menger moeten de 

oorzakelijke relaties worden doorgetrokken, inclusief de mens zelf en zijn doelgerichte waardering. In 

hoofdstuk 1 kwamen de concepten “essentiële economische principes” (D.IV) en “algemene 

economie van leven” (D.V) aan bod. Menger wil empirisch “essentiële economische principes” vinden 

door de handelingen van individuen te objectiveren. Volgens Menger komen bepaalde economische 

verschijnselen voor, wanneer verschillende individuele activiteiten met elkaar in contact komen. 

Volgens Menger moet de econoom de economische verschijnselen en de handelingen van de 

mensen met elkaar in verband brengen.   

(V) “Dankzij de vooruitgang van de menselijke geest is deze geleidelijk in staat de natuur van de mens 

en van de dingen beter te begrijpen, zodat de mens ertoe wordt gebracht zich steeds meer te voegen 

naar een rationele uitoefening van de economie.”94 Als de mens zijn natuur begrijpt en zich rationeel 

gaat gedragen, dan is het logisch dat alle mensen uiteindelijk dezelfde behoeftes willen bevredigen, 

althans zo lijkt Menger te redeneren. Het streven is om alle mensen hun ratio in te laten zetten, om 

uiteindelijk eenzelfde consistente conclusie voort te brengen. Steeds intensiever en steeds weer 

moet de mens worden opgedragen zijn rede in te zetten. Hier komt Plato’s socratisme weer naar 

boven. Iedereen wordt gedisciplineerd richting een onnatuurlijke “waarheid” die de mens opdraagt 

uiteindelijk de ratio steeds weer en intensiever in te zetten. Iedereen zal uiteindelijk dus ook dezelfde 

consumptiegoederen willen. Dezelfde berekeningen zorgen voor eenzelfde conclusie: het “Willen” 

wordt richting hetzelfde gedisciplineerd. Volgens Menger willen rationele mensen uiteindelijk 

hetzelfde, mits ze allemaal de (a) “exacte wetten van de coördinatiemechanismen” en de (b) 

“theoretisering van de relatie tussen individuele activiteiten” begrijpen.   

(VI) Het (c) gevoel van onzekerheid heeft geen plek binnen het concept van de rationele mens en 

moet als zodanig worden beschouwd als een “bijverschijnsel”. De “ver-rationalisering” van de mens 

wordt de nieuwe “hoogste” waarde van een nieuwe heersende (economische) “waarheid”. De mens 

staat in dienst van deze “waarheid”, omdat hij wordt gedisciplineerd richting de rationele mens en 

als zodanig houdt hij het systeem in stand. Voor (d) “tijd” geldt hetzelfde. De mens hoeft niet meer 

bang te zijn voor de tijd die het langdurende productieproces beïnvloedt. Onzekerheid en tijd spelen 

geen rol meer binnen het concept van de ver-rationaliseerde mens. De “exacte wetten van het 

coördinatiemechanisme” zijn in een wereld met louter rationele individuen de enige weg naar 

“waarheid”. In een dergelijke ideale wereld zullen rationele individuen altijd hetzelfde willen. Het 

verleden staat als (geschiedkundig) object in dienst van deze “waarheid”. De toekomst staat ook in 
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dienst van deze (voorspellende) “waarheid”. Als alles is geobjectiveerd dan worden waarden 

gereduceerd tot rationele en berekende waarden (voorkeuren). Het vergelijken van geldende 

waarden in het nu met die van de toekomst of het verleden wordt daarmee irrelevant. Onzekerheid 

is geen voortvloeisel van een rationele waardering maar van emotionele bijverschijnselen. Waarden 

als voorkeuren worden niet gevormd op grond van irrationele willekeur, maar op grond van 

rationele, berekende voorkeuren.   

(VII) Maar vult Menger hier de mens niet in als een rationele mens die “de exacte wetten van de 

coördinatiemechanismen” en de “theoretisering van de relatie tussen individuele activiteiten” moet 

leren begrijpen? Maakt hij daarmee niet de mens (en zijn “Wil tot macht”) tot object? Klopt deze 

invulling van de mens wel? Is, net als de bijverschijnselen, Mengers theorie zelf niet tijdelijk en zorgt 

deze tijdelijkheid niet juist voor onzekerheid? Volgens Guido Berns laat deze onzekerheid zien dat er 

altijd een studie nodig is naar de werking van de psyche: “Als namelijk het ware en het geldige een 

zaak van oordelen is, dan komt het erop aan te weten hoe het menselijke psychisme werkt als het 

oordelen velt en zich dus, zoals Aristoteles in De anima, te wenden tot de psychologie.”95 De vraag is 

dan ook wanneer op grond van rationele processen, de ultieme definitie van de mens en zijn “Wil 

naar macht” wordt bereikt? Wat heeft het individu aan “de exacte wetten van de 

coördinatiemechanismen” als hij voortdurend moet streven naar de perfecte definitie? Om John 

Maynard Keynes aan te halen: “Uiteindelijk zijn we allemaal dood” (In the long run we are all dead). 

Menger lijkt af te stevenen op een economische rationaliteit als absolute “waarheid” die alle trekken 

heeft van een “essentialisme”. De “ver-rationalisering” van de mens wordt als een verplichtende 

doctrine uitgedragen. Wanneer Mengers theorie wordt vergeleken met de werkelijke, reële wereld, 

ontstaat er alsnog een gevoel van onzekerheid. Daar waar Mengers “essentialisme”, dat stelt dat 

rationele mensen uiteindelijk hetzelfde willen, wordt vergeleken met de werkelijke wereld, ontstaat 

er een discrepantie tussen “waarheid” en werkelijkheid. Ook Mengers economische 

wetenschapstheorie loopt het risico door de tijd heen te moeten worden aangepast. Wie kan met 

zekerheid zeggen wanneer de perfecte economische wetenschapstheorie is opgesteld?  

D. Het loslaten van het streven naar zekerheid 

Deze paragraaf zal zich richten op verschillende economen die op eigen wijze een bijdrage hebben 

geleverd aan de economische wetenschap. We zullen zien dat de “essentialistische” economische 

wetenschapsfilosofie van Menger aangevuld of weerlegd kan worden vanuit verschillende posities. 

Menger probeerde een route te vinden richting een “waarheid”, waarbinnen rationeel kiezende 

mensen uiteindelijk voor hetzelfde zullen kiezen, waardoor onzekerheid en tijd als bijverschijnselen 

konden worden weggezet. Dit streven van Menger wordt door latere economen steeds meer 

losgelaten. Wel blijft het verband tussen de handelingen van de mens en de daaraan gekoppelde 

(bij)verschijnselen het object van empirische studie binnen de economische wetenschap. De 

irrationele bijverschijnselen van individuen worden door de economen die een formele, economische 

wetenschap aanhangen, weggestopt in een “black box”. Deze “black box” is het object voor 

psychologen om tot arbitraire doctrines te komen, maar verdient volgens de “black box”-economen 

geen plek binnen de formele, economische wetenschap96. Als eerste zal worden ingegaan op (I) de 

positie van Lionel Robbins. Robbins heeft een aantal voorwaarden nodig die zijn positie 

ondersteunen. Deze voorwaarden, (a) de “schaarste-conditie”, (b) “efficiëntie” en (c) een 

“soortgelijke technische omgeving” zullen verder uitgewerkt worden. Vervolgens zal de (II) “meta-

norm van de efficiëntie” worden behandeld als een niet falsifieerbaar97 ethisch dogma.   
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(I) Lionel Robbins bewandelt de gangbare route binnen de formele, economische wetenschap die de 

“black box” buiten de economische wetenschap wil houden. De materiële definitie van de 

economische wetenschap, die de oorzaken van materiële welvaart bestudeert en waarvoor een 

studie naar de “black box” noodzakelijk is, wordt vervangen door een formele definitie die het 

gedrag van mensen wil bestuderen door empirisch de handelingen van de mens tot object van studie 

te maken. De materiële (klassieke) definitie wordt door Robbins vervangen omdat een dergelijke 

definitie de economische wetenschap dwingt arbitraire doctrines betreffende de “black box” (Wil 

naar macht) op te stellen. Door de formele, economische wetenschap boven de materiële 

economische wetenschap te plaatsen ontstaat er een waarde-neutrale economische 

wetenschapsbeoefening. Rationele keuzes van het individu worden als rationeel bestempeld, daar 

waar de keuzes aansluiten bij de formele, economische wetenschapstheorie. Deze formele theorie 

kent geen economisch doel, ze heeft geen inhoudelijke bepalingen, ze kent geen inhoudelijke 

waarden en kent ook niet zoiets als winstmaximalisatie (het moderne wetenschappelijke geweten is 

de weg naar de afgrond, C.IV., hoofdstuk 1). De “machinale activiteit” (C.III, hoofdstuk 1) van de 

econoom als onderzoeker bestaat uit het objectiveren van de handelingen van de mens en de daaruit 

voortkomende economische verschijnselen. De “machinale activiteit” van de mens bestaat uit het 

passend worden van het gedrag conform de formele, economische wetenschapstheorie. Het 

empirisch objectiveren van de handelingen van de mens kan volgens Robbins alleen als er sprake is 

van een (a) schaarste-conditie: “Economie is de wetenschap die het menselijk handelen bestudeert als 

een relatie tussen doeleinden en schare middelen met verschillende gebruiksmogelijkheden.”98 De 

middelen om doelen te bereiken zijn beperkt. De formele economische wetenschap moet volgens 

Robbins het menselijke gedrag onder een schaarste-conditie objectiveren. Als er, volgens99 Robbins, 

verschillende doelen te onderscheiden zijn, de tijd en de middelen beperkt zijn, er alternatieven 

beschikbaar zijn en aan ieder doel een verschillend nut wordt toegekend, dan laat het gedrag de 

keuze van de mens zien. Voor Robbins is schaarse aanwezigheid van middelen om de persoonlijke 

doelen te bevredigen door keuzes te maken, een alom tegenwoordige100 conditie. Volgens Robbins is 

er geen psychologische kant aan schaarste: “Er is geen onafhankelijk “psychologische” (of, wat dat 

betreft, “fysiologische”) kant aan schaarste. Het maakt niet uit wat hun fundamentele make-up is, of 

het nu aangeboren of verworven is, mensen in soortgelijke technische omgevingen zullen soortgelijke 

gewoonten en instituties ontwikkelen.”101 Of deze “make-up” nu wordt getypeerd als egoïstisch of 

altruïstisch of als aangeboren of verworven, is voor de formele, economische wetenschap 

onbelangrijk. In beide gevallen is er sprake van verschillende doelen met beperkte middelen. Het 

enige wat wordt aanbevolen is (b) “efficiëntie”, maar daarvoor is wel een (c) “soortgelijke technische 

omgeving” nodig. Robbins sluit bij Menger aan wanneer hij stelt dat mensen in een “soortgelijke 

technische omgeving”, soortgelijke gewoonten en instituties zullen ontwikkelen, maar Menger lijkt 

dit streven in tegenstelling tot Robbins als een belangrijke opdracht te zien. Door aan de “black box” 

een efficiëntiecriterium te verbinden zegt Robbins toch iets over de “black box”. Deze formele, 

economische “waarheid” disciplineert de mens richting het efficiëntiecriterium en de “waarheid” kan 

zich louter nog efficiënt en rationeel ontwikkelen. Robbins verantwoordt dit efficiëntiecriterium door 

te verwijzen naar het gezonde verstand, dat rationeel handelen altijd zal waarderen boven 

irrationeel en impulsief handelen. Omdat het efficiëntiecriterium (als waarderingsmaatstaf) altijd 

geldend is, is het volgens Robbins dan ook onverschillig voor andere efficiëntiecriteria. Maar is zijn 

toepassing dan ook waardevrij? 

(II) Daar waar ieder mens efficiënt afweegt, is er geen sprake van een scheiding tussen prescriptie102 
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en descriptie103. Alle handelingen worden begrepen als de uitkomst van een efficiënte afweging en 

omdat dit geldt voor alle handelingen is het efficiëntiecriterium niet falsifieerbaar. Dit is het kenmerk 

van een ethisch dogma. Als het efficiëntiecriterium waardevrij is, dan wordt deze onkritisch 

toegepast en ontstaat er een illusoir efficiëntiecriterium als norm zonder dat men weet of het 

individu efficiënt gemeten of afgewogen heeft. Na Robbins wordt de scheiding tussen prescriptie en 

descriptie opgeheven, waardoor de economische wetenschap steeds meer lijkt te verzinken in deze 

illusie. Particuliere doelen worden weggezet in de “black box”. De klassieke thema’s “winstmotieven” 

en “nutsmaximalisatie” behoren niet meer tot het economische rationaliteitsconcept. Het 

efficiëntiecriterium is zelf de waarderingsmaatstaf. Maar formele doelrationaliteit kent toch geen 

doel? Waarom wordt het criterium van efficiëntie als “meta-norm” dan naar boven gehaald? 

Waarom moeten rationele handelingen omschreven worden met een maximalisatiemodel? Het blijft 

toch de consument die kiest en (zijn nut) maximaliseert? Geldt dit niet voor elke beslisser? De “black 

box” van de kiezer blijkt niet zo eenvoudig omzeild te kunnen worden, ook niet door Robbins. De 

“black box” moet een “meta-norm van de efficiëntie” worden opgelegd. 

E. De voorspelbaarheid van de kiezer 

Vanuit de formele, economische wetenschap wordt vervolgens de volgende stap gezet richting het 

loslaten van ieder psychologisch element door Paul Samuelson en Milton Friedman. De “black box” 

wordt steeds leger gemaakt. Allereerst zal de (I) behavioristische positie van Paul Samuelson 

betreffende de voorkeuren van de mens als consument worden uitgewerkt. Vervolgens wordt het 

duidelijk dat het (II) voorkeursordeningsproces van de mens (actor) betekenisloos is voor de formele, 

economische wetenschap. Een vervolg op deze betekenisloze voorkeursordeningen is de (III) 

instrumentalistische visie die stelt dat de voorspellende waarde van de economische 

wetenschapstheorie van belang is, waardoor de economische wetenschapstheorie slechts een 

middel is om tot goede voorspellingen te komen.   

(I) “Tien jaar geleden stelde ik voor dat de economische theorie van het gedrag van de consument 

grotendeels kan worden gebouwd op het begrip “revealed preference”. Door het vergelijken van de 

kosten van verschillende combinaties van goederen bij verschillende prijssituaties, kunnen we afleiden 

of een bepaalde partij goederen de voorkeur heeft boven een andere partij. De individuele cavia 

onthult, door zijn marktgedrag, zijn voorkeur-patroon alsof er een consistent patroon is”.104 In 1948 

wordt het artikel “Consumption Theory in Terms of Revealed Preference” door Samuelson 

gepubliceerd. Samuelson probeert net als Robbins en Menger alle niet-objectiveerbare elementen 

(black box) van het gedrag te omzeilen. Met zijn “revealed preference” theorie probeert Samuelson 

de voorkeuren van consumenten zichtbaar te maken door hun keuzes in kaart te brengen. Deze 

behavioristische wijze van analyseren van gedrag beperkt zich tot het bestuderen van de relatie 

tussen de omgeving van de actor en zijn reactie hierop. Hier ontsluit zich langzaam een cruciale 

breuk met het verleden. Het rationaliteitsconcept van de efficiënte, berekenende mens (homo 

economicus) wordt overbodig. De mens (actor) hoeft helemaal niet meer rationeel te handelen. Hij 

hoeft ook geen weloverwogen en zelfbewuste keuzes te maken. Zijn gevoelens zijn ook niet meer 

van belang.  

(II) Daar waar de mens geen of in mindere mate bewuste afwegingen maakt of hoeft te maken, 

worden voorkeursordeningen binnen de “black box” betekenisloos voor de economische 

wetenschap. Op grond van geen of in mindere mate bewuste afwegingen, kan het proces in de “black 

box” alle mogelijke vormen aannemen, zonder dat hier enige bewuste berekening aan vooraf hoeft 
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te gaan. Daar waar de uitkomsten van psychologische processen alleen nog maar conform de 

voorspellingen hoeven te zijn, daar is ieder proces van voorkeursordening binnen de “black box” 

ontdaan van betekenis en daarmee betekenisloos voor de economische wetenschap en zijn 

voorspellende waarde.   

(III) “Ik wil niet impliceren dat de bevraagde studies van de motieven en overtuigingen van 

zakenmensen en anderen over de krachten die hun gedrag beïnvloeden nutteloos zijn voor alle 

doeleinden binnen de economie.(…) Wat hun suggestieve waarde in dit opzicht is, lijkt mij bijna 

volledig nutteloos als middel voor het testen van de geldigheid van de economische hypothesen.”105 In 

1976 wint Milton Friedman de Nobelprijs voor de economie. Een aantal jaren later is zijn denken 

duidelijk aanwezig binnen de neoliberale, westerse wereld die op dat moment de politieke 

wereldagenda lijkt te beheersen. Hans Achterhuis zegt ongeveer 20 jaar later over dit neoliberalisme: 

“Als er enig utopisch paradigma is dat sinds de jaren zeventig van de vorige eeuw onze moderne 

wereld totaal heeft veranderd, dan is het wel het neoliberalisme.”106 Is er hier sprake van een 

utopisch paradigma, omdat het niet-falsifieerbare, utopische, dogmatische efficiëntiecriterium 

rigoureus wordt toegepast binnen de formele, economische wetenschapstheorie? Niet helemaal. 

Voor Friedman doet het er niet toe of de veronderstellingen in de “black box” geldig of efficiënt zijn, 

maar of de formele, economische hypothesen geldig zijn. De economische hypothesen dienen 

empirisch toetsbaar te zijn en vervolgens goede voorspellingen op te leveren. De mens hoeft zelf 

geen rationele beslissing meer te maken. Het is voldoende als hij volgens de vuistregels van de 

economische theorie handelt. Hierdoor wordt de relatie tussen de economische veronderstellingen 

en de economische werkelijkheid verbroken. Een dergelijke breuk kenmerkt de instrumentalistische 

stroming: een theorie is slechts een middel voor goede voorspellingen. Maar kan de mens zich los 

denken van een theorie? George Stigler & Gary Becker staan in deze instrumentalistische traditie. Op 

grond van een geobserveerde werkelijkheid doen ze voorspellingen voor de toekomst. De eerder 

genoemde problemen betreffende de tijd en de voorwaarde van een efficiëntiecriterium en het 

gegeven dat iedere consument in staat moet zijn zijn voorkeuren te maximaliseren doen Stigler & 

Becker af als ““as if”-premissen”. Het enige wat telt is de voorspellende waarde, maar, zoals Bert van 

de Ven in “Rationaliteit en ethiek in de onderneming” terecht aangeeft, komt deze “…voorspellende 

waarde komt als het ware uit de lucht vallen.”107 

F. De handelingseconomen 

De handelingseconomen staan tegenover de “black box”-economen. Er zullen twee posities worden 

besproken. Enerzijds Herbert Simon die de psychologie (her)introduceert en anderzijds Amartya Sen 

die een zelfverplichtend principe poneert. Als eerste wordt (I) Simon besproken. Simon bekritiseert 

het concept van de berekenende en kiezende mens als “homo economicus” en wil dit vervangen 

door een concept dat hij (a) “design” noemt. Vervolgens maakt hij duidelijk dat er niet zomaar sprake 

is van een (b) “informatieprobleem”, maar dat de “homo economicus” als berekenende mens slechts 

in zeer eenvoudige situaties tot rationele berekeningen kan komen. Simons alternatief is (II) 

“Bounded rationality”, waardoor de psychologie alsnog wordt geïntroduceerd. Ten derde (III) wordt 

Amartya Sen en het concept “commitment” besproken. Vervolgens wordt het (IV) concept “free 

riders” besproken en wordt het duidelijk dat het ontkennen van een zelfverplichtend principe niet 

meer mogelijk is. Als laatste zal Sen aantonen dat (V) een inconsistente voorkeursordening geen 

bijverschijnselen is, maar een vorm van intelligentie.  

(I) In “Theories of bounded rationality” uit 1972 spreekt Herbert Simon over het begin van een 
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zoektocht. Deze zoektocht behelst een versimpeling van een probleem door de mens. Details worden 

tijdelijk aan de kant gezet en de mens stelt een (a) schematisch plan (design) op. “klassieke 

keuzetheorie heeft zich bezig gehouden met keuze tussen gegeven alternatieven; design houdt zich 

bezig met de ontdekking en uitwerking van alternatieven”108. Wanneer het plan verder is uitgewerkt 

kunnen de details opnieuw weer worden opgepakt.109 Simon geeft hier een kritiek op het 

neoklassieke rationaliteitsconcept van de “homo economicus” die stelt dat de mens de cognitieve 

competentie bezit om informatie te verwerken. Het is zeer de vraag of de “homo economicus” aan 

iedere mogelijke consequentie een nut kan verbinden en of hij de precieze aard van de 

consequenties kan vaststellen. Daarnaast moet de rekenkundige vaardigheid die noodzakelijk is om 

verschillende consequenties ten opzichte van elkaar te ordenen en juist af te wegen gerelativeerd 

worden. Simon stelt dat er een totaal tekort is aan bewijsmateriaal om het concept van de “homo 

economicus” te kunnen bevestigen. Neumann en Morgenstern tonen aan dat mensen alleen in zeer 

eenvoudige en doorzichtige situaties nut maximaliseren. Dit sluit aan bij Simons verhaal over de 

schaker die eerst een versimpeld design ontwerpt op grond van een uitgezette strategie en pas in het 

eindspel concrete zetten zet, wanneer de keuzes niet te complex meer zijn en de situatie inzichtelijk 

is geworden. In complexere situaties blijkt de mens inconsistente keuzes te maken. Simon overtuigt 

wanneer hij stelt dat de werkelijkheid te gecompliceerd is voor de cognitieve (reken)capaciteiten van 

de “homo economicus”. De economische wetenschap heeft complexiteit altijd geplaatst binnen het 

domein van de omgeving en nooit nagedacht over de beperkingen van de cognitieve 

(reken)capaciteiten van de “homo economicus”. “Black box”-economen spreken over complexiteit, 

binnen het domein van de omgeving, als een te overwinnen (b) “informatieprobleem”110.  

(II) Simon gaat op zoek naar alternatieven. Informatie zal altijd incompleet zijn. Een algemene 

consistente utiliteitsfunctie kan niet bestaan: “Theorieën die beperkingen van de 

informatieverwerkingscapaciteiten van de actor opnemen kunnen theorieën van “bounded 

rationality” genoemd worden.”111 Men zal op zoek moeten gaan naar alternatieven die tevreden 

stellen en niet de pretentie hebben optimale alternatieven te zullen vinden. Centraal moet dan ook 

niet het utopische optimale zijn, maar een procedure die zorgt voor bevrediging. Deze procedure 

stelt geen extreme, utopische eisen aan de capaciteiten van de besluitvormer. Via Simon wordt de 

route gevonden naar een omarming van het heuristische proces die de berekenende zoekactiviteit 

stuurt. Dit procesmodel van besluitvorming en de daaraan gekoppelde zoekactiviteit zorgt voor een 

(her)introductie van psychologische veronderstellingen binnen de economische wetenschap. Zelfs de 

meeste critici van Simon verwerpen de neoklassieke mythe van perfecte rationaliteit en het 

maximalisatieprincipe.   

(III) In de zomer van 1977 publiceert Amartya Sen het artikel “Rational Fools: A Critique of the 

Behavioral Foundations of Economic Theory”. Sen ontwikkelt een kritiek op het rationaliteitsconcept 

van de “homo economicus”, maar niet door het vizier te richten, zoals Simon, op de beperkte 

rationale (reken)capaciteiten van de mens, maar op grond van “commitment” (betrokkenheid). "Een 

consistente kiezer kan iedere mate van egoïsme hebben die we kunnen specificeren. Het is natuurlijk 

waar dat in het bijzondere geval van zuivere keuze van de consument ten opzichte van particuliere 

goederen, de “revealed preference” theoreticus probeert de “utility”-voorkeur van de persoon te 

relateren aan zijn eigen bundel van goederen. Deze beperking komt niet voort uit een garantie dat hij 

zich alleen bezighoudt met zijn eigen belangen, maar uit het feit dat zijn eigen consumptie bundel - of 

die van zijn gezin - de enige bundel is waarover hij directe controle heeft in zijn kiesproces. De kwestie 

van egoïsme blijft volledig open. "112 Sen maakt een onderscheid tussen “commitment” en 
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sympathie. Sympathie is volgens Sen het “probleem van interdependentienut”. Lust of onlust bij 

andermans nutsbeleving staat hier centraal. Maar “commitment” staat voor een intrinsieke 

motivatie die voortkomt uit een plichtsbesef om een bepaalde morele norm te volgen. Iemand kan 

op grond van dit plichtsbesef een ander alternatief kiezen113. Het nutsmotief op grond van 

eigenbelang hoeft niet het enige motief te zijn. Het volgende voorbeeld van Sen over de verdeling 

van twee appels maakt duidelijk waar het hem over gaat: “Het contrast tussen sympathie en 

betrokkenheid kan worden geïllustreerd met het verhaal van twee jongens die twee appels vinden, 

een grote en een kleine. Jongen A vertelt jongen B, “Kies jij.” B pakt onmiddellijk de grote appel. A is 

overstuur en staat zichzelf de opmerking toe dat dit grofweg oneerlijk was. “Waarom?” vraagt B. 

“Welke zou jij hebben gekozen als jij zou moeten kiezen in plaats van mij?” “De kleinere, natuurlijk”, 

antwoordt A. B zegt nu triomfantelijk: “Waar maak je je dan zo druk om? Dat is degene die je hebt 

gekregen.” B wint natuurlijk deze argumentatieronde, in feite zou A niks verliezen door de keuze van 

B als zijn eigen hypothetische keuze van de kleinere appel was gebaseerd op sympathie in 

tegenstelling tot betrokkenheid. De woede van A laat zien dat dit waarschijnlijk niet het geval 

was.”114 Volgens Sen zijn er redelijke argumenten die het zelf-beperkende karakter van 

handelingsnormen (morele principes) onderbouwen, op grond waarop een opzettelijke beperking 

van instrumentele en egoïstische mogelijkheden kan plaatsvinden. De categorische imperatief van 

Kant is een dergelijk zelf-beperkend principe, maar Sen beschouwt de categorische imperatief als een 

“bot instrument”115 waar we ons niet op moeten blind staren. Volgens Sen is de categorische 

imperatief van Kant gebaseerd op het boek “The theory of Moral Sentiments” van Adam Smith. Kant 

refereert116 regelmatig naar dit werk van Smith. Wat hebben mensen nodig, qua instituties, rekening 

houdend met de verschillen tussen mensen en hun verschillende “precommitments”117? Het lijkt Sen 

niet te gaan om een machinaal118 volgen van de categorische imperatief, maar om het richten op de 

mens. Volgens Sen maximaliseert een roker die stopt met roken, zijn persoonlijke nutsbeleving niet, 

maar stopt hij wellicht voor zijn eigen gezondheid en die van anderen.   

(IV) Wanneer Sen het probleem van “free riders”119 benoemd, dan laat hij zien dat zelf-beperkende 

principes voor het individu uiteindelijk goed zijn voor de gemeenschap, maar als de mens zijn 

verwachte oordelen niet uitgebreid genoeg kan schatten, dan zal hij het gemeenschappelijke project 

wellicht afwijzen. “Free riders” zijn dan ook een soort van parasieten binnen de gemeenschap, die bij 

gebrek aan rekencapaciteiten ten koste van de samenleving het eigenbelang denken na te streven als 

hun particuliere “pijl van verlangen”. Maar toch maakt de mens keuzes, niet op grond van een 

complex uitgerekende keuze, maar op grond van plichtsbesef en “commitment”. De formele, 

economische wetenschap lijkt hier niet aan voorbij te kunnen en zal zich alsnog wellicht moeten 

richten tot de “black box”.  

(V) Daarnaast kunnen veranderende voorkeursordeningen door de tijd opgevat worden als een vorm 

van intelligentie. Het individu past zijn voorkeursordening aan zodanig dat hij een rijkere en/of 

verfijndere smaak ontwikkelt. De rationele keuzetheorie en daarmee een formele, economische 

wetenschap, kan de inconsistente voorkeursordening niet meer afdoen als een irrationeel en 

betekenisloos bijverschijnsel. Er is een criterium nodig dat toekomstige voorkeuren kan evalueren en 

niet wordt beïnvloed door de handelingen van de mens. Maar ieder redelijk evaluatiecriterium wordt 

zelf weer beïnvloed door handelingen van mensen. Daar waar mensen met elkaar communiceren, 

wordt het handelen beïnvloed en daarmee ook ieder redelijk evaluatiecriterium. Maar de hardheid 

van de betekenisloze methode van de formele, economische wetenschappelijk lijkt langzaam plaats 

te maken voor redelijke evaluatiecriteria in het omgaan met onzekerheid nu en in de toekomst. 
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G. Een Nietzscheaans perspectief op de ontwikkeling van de economische wetenschap 

“Nog erger, de laatste dertig jaar hebben politici en bureaucraten op deze wereld, de economie 

beschouwt als de enige bron van wijsheid als het gaat over de manier hoe de moderne 

samenleving moet worden geregeerd. De wereld is gemaakt naar het beeld van de econoom.”120 

Terugkijkend is er een duidelijk onderscheid gemaakt tussen enerzijds “black box”-economen die de 

“Wil naar macht” wegzetten als een ondoordringbare “black box” en anderzijds de 

handelingseconomen die de vraag hoe mensen tot handelingen komen willen toelaten binnen de 

economische wetenschap. “Black box”-economen proberen van de economische wetenschap een 

formele, empirische wetenschap te maken en laten een dergelijke vraag niet toe. Het toelaten van 

deze vraag zou zorgen voor een acceptatie van arbitraire “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT”. 

(A) “Lukt het de “black box”-economen om de “Wil naar macht” vrij te houden van determinaties 

over hoe de mens handelt?”. Handelingseconomen bekritiseren het rationaliteitsconcept van de 

“black box”-economen en stellen zich de vraag hoe mensen tot hun voorkeuren komen. Hier staan 

twee vragen centraal: (B) “Wat zijn de gevolgen van het toelaten van de psychologie voor de “Wil 

naar macht”?” en (C) “Wat zijn de gevolgen van het toelaten van de ethiek voor de “Wil naar 

macht”?”.   

Ten eerste (I) wil ik Nietzsches concepten “actief” en “passief” nihilisme terughalen. Wat betekenen 

deze twee concepten voor de positie van de economische wetenschap en de mens die zijn “Wil naar 

macht” uitdrukt? Ten tweede (II) zal de formele, economische wetenschap, gebaseerd op het 

“objectivisme”, verder worden uitgediept richting een kritiek op de “black box”-economen. Ten 

derde (III) zal de economische wetenschap die de psychologie en de ethiek toelaat worden uitgediept 

richting een kritiek op de handelingseconomen. Vervolgens zal (IV) vanuit een Nietzscheaans 

perspectief duidelijk worden, wat de gevolgen zijn voor de “Wil naar macht” vanuit de posities van 

de “black box”-economen en de handelingseconomen. Als laatste (V) wordt de vraag gesteld waarom 

het zijn van een “Üebermensch” voor maar weinig mensen is weggelegd.   

(I) Als de mens het geloof in een beschermende hoogste waarde opgeeft door een herwaardering 

van hoogste waarden dan zijn er twee mogelijke wegen namelijk de “actieve” en de “passieve” vorm 

van nihilisme. “Actief nihilisme” staat voor een sterker wordende geest die het onbekende wil 

scheppen en ieder bekend geloof in een hoogste waarde wil vernietigen. “Passief nihilisme” staat 

volgens Nietzsche voor het verval van de “Wil naar macht” en het afnemen van zijn scheppende en 

vernietigende daad. Daar waar de mens louter de wereld passief ondergaat en het “bekende” wil 

behouden door het scheppende en het vernietigende te bestrijden, raakt de “Wil naar macht” 

uitgeput. De bestaande wereld zal volgens Nietzsche actief betreden en bestreden worden met 

scheppende en vernietigende uitdrukkingen van de “Wil naar macht”. De actieve “Üebermensch” 

gaat deze strijd aan en wil zijn scheppende en vernietigende kracht maximaal laten gelden. Niet de 

kracht, maar de passieve leer moet vernietigd worden. Het gaat hier over de vraag of de “Wil naar 

macht” wordt uitgeput door de economische wetenschap als passieve leer door enerzijds de “black 

box”-economen en anderzijds de handelingseconomen.  

II. “Black box”-economen hebben gemeen dat ze, in Nietzsches woorden, “essentiële economische 

principes” opstellen door de handelingen van de mens te objectiveren door middel van empirisch 

onderzoek, waardoor er, zoals we hebben kunnen lezen, een doel wordt opgehangen aan de “Wil 

naar macht”. “Black box”-economen streven niet naar het invullen van de “Wil naar macht”, maar 

zonder dat ze zich hiervan wellicht bewust zijn, doen ze dit wel. De eerste serieus besproken inzet 
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kwam van Carl Menger. Hij vatte het menselijk handelen teleologisch op. Menger schrijft in 

“Principes van de economie” uit 1871: “Alle dingen zijn onderworpen aan de wetten van oorzaak en 

gevolg”121. Een formele, economische wetenschap brengt al deze doelen in kaart door zich te richten 

op empirisch waarneembaar gedrag van mensen. Hiervoor moet een (1) causaal verband worden 

verondersteld tussen de intrinsieke doelen van mensen en hun uiteindelijke handelingen. Tevens 

moet er sprake zijn (2) schaarste en (3) relaties in een (4)´soortgelijke technische omgeving´. Omdat 

er sprake is van een (1) causaal verband, (2) schaarste, (3) relaties in een (4) “soortgelijke technische 

omgeving”, zal de mens zijn voorkeuren altijd zo (5) efficiënt mogelijk ordenen en op grond van deze 

efficiënte ordening rationeel handelen. Aan al het handelen gaan dus rationele voorkeursordeningen 

vooraf. Dit is de aanname die men doet als “black box”-economen uitgaan van de mens als “homo 

economicus”. Hoewel het zeer de vraag is of de bovenstaande punten (altijd) opgaan, gaan de “black 

box”-economen er vanuit dat de “homo economicus”, in staat is alle mogelijkheden voor zich te 

brengen om vervolgens de meest efficiënte keuze te berekenen. Een onjuist beeld van alle 

mogelijkheden ontstaat volgens “black box”-economen door een “informatieprobleem”. Als het 

“informatieprobleem” wordt opgeheven, dan zijn alle intrinsieke uitdrukkingen van de “Wil naar 

macht” rationeel. Irrationele en inefficiënte keuzes worden begrepen als tijdelijke bijverschijnselen.  

De laatste stap wordt gezet wanneer de instrumentalistische visie wordt toegelaten binnen de 

formele, economische wetenschap. Het rationaliteitsconcept van de mens als “homo economicus” 

wordt volledig losgelaten. Handelingen moeten voortaan op behavioristische wijze worden 

onderzocht. Empirische feiten betreffende de handelingen van mensen zijn slechts instrumenten, die 

de voorspellende waarde van de theorie dienen te bevestigen. Het is irrelevant of deze instrumenten 

correct of incorrect zijn. Het gaat niet om de realiteit, maar om de (6) voorspellende waarde van de 

economische theorie. Als alle feiten geobjectiveerd zijn, en dus het informatieprobleem wordt 

opgeheven, dan kunnen ze als instrument dienen om de uitdrukkingen van de “Wil naar macht” te 

voorspellen. Terug naar vraag (A): “Lukt het de “black box”-economen om de “Wil naar macht” vrij te 

houden van determinaties over hoe de mens handelt?”. Als de “Wil naar macht” door “black box”-

economen wordt gereduceerd tot een efficiënt handelende “Wil naar macht” dan kan worden 

gesteld dat het de “black box”-economen niet lukt de “Wil naar macht” vrij te houden van het 

opstellen van “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT”. Het objectiveren van alle doctrines van de wil 

naar macht definieert niet de “Wil naar macht”, maar laat slechts een antropologie van de 

“mystificering” van de “Wil naar macht” zien. Het definiëren van de “Wil naar macht” is volgens 

Nietzsche onmogelijk. Het geloof in de formele, economische wetenschap laat hierdoor een verval 

richting “essentialisme” zien. Ook de instrumentalistische visie lukt het niet om de “Wil naar macht” 

vrij te houden. Het is de onpersoonlijke onderzoeker die niet leeft in de stroom, maar als 

toeschouwer objecten verzamelt voor studie. De discrepantie tussen de formele, economische 

wetenschap en de realiteit wordt alleen maar groter. De mens verwordt tot een object (nuttig 

instrument) die de voorspellende waarde dient te bevestigen. Irrationele mensen handelen niet 

conform de “goede”, voorspellende waarde. Er ontstaat hier een onnatuurlijke wereld waarbinnen 

de voorspellende waarde de “hoogste” waarde is en de “Wil naar macht” beheerst. Maar zoals 

eerder al duidelijk werd, komt deze voorspellende waarde uit de lucht vallen.  

III. De handelingseconomen Herbert Simon en Amartya Sen bekritiseren het rationaliteitsconcept van 

de “homo economicus” van de “black box”-economen, maar beiden op hun eigen manier. Simon laat 

de psychologie en Sen de ethiek toe binnen de economische wetenschap. Volgens Simon beschikt de 

“homo economicus” niet over de noodzakelijke rekenvaardigheid om in complexe situaties een 
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rationele keuze te maken. Neumann en Morgenstern tonen aan dat de mens slechts in zeer 

eenvoudige situaties in staat een (5) efficiënte keuze te maken. En als de mens de noodzakelijke 

rekenvaardigheid bezit, dan bestaat er nog altijd het informatieprobleem. Er is nooit sprake van een 

(4) “soortgelijke technische omgeving”. Omdat deze omgeving voortdurend verandert, zou de mens 

voortdurend op zoek moeten gaan naar informatie en nooit tot een rationele keuze kunnen komen. 

Het is voor Simon dan ook zeer de vraag of de mens in staat is aan elke mogelijke consequentie een 

nut toe te dienen. Simon gaat op zoek naar hetgene dat vooraf gaat aan de keuze en vraagt zich af 

hoe de mens zijn behoeftes kan bevredigen. Wat voorafgaand aan de keuze kan worden gevonden 

door een heuristisch proces. Een heuristisch proces zorgt voor een (her)introductie van de 

psychologie. Terug naar vraag (B): “Wat zijn de gevolgen van het toelaten van de psychologie voor de 

“Wil naar macht”?”. De psychologie is volgens Nietzsche geen wetenschappelijk, experimenterend 

onderzoek naar de geestelijke processen of de weg naar het hogere leven van de intelligente mens. 

Volgens Nietzsche streeft de psychologie naar een kenbare definitie van de “Wil naar macht” en ook 

hier is er sprake van het streven naar een “DOCTRINE VAN DE WIL NAAR MACHT”.  

Sen richt zich niet op een herinvoering van een heuristisch proces, maar op “commitment” als 

metavoorkeur. Volgens Sen wordt het handelen van de mens niet louter bepaald door eigenbelang 

maar ook door “commitment”. Mensen kunnen “committed” handelen volgens morele principes die 

zij aanhangen. Sen introduceert hiermee de ethiek en daarmee een zelf-beperkend, moreel principe 

binnen de economische wetenschap. Morele principes verschillen van het hebben van “sympathie” 

voor de ander. Op grond van morele principes kan de mens kiezen voor een minder efficiënte keuze. 

Terug naar vraag (C): “Wat zijn de gevolgen van het toelaten van de ethiek voor de “Wil naar 

macht”?”. Nietzsche vond een zelfverplichtend principe, zoals bij Immanuel Kant, een sluiproute 

(C.II., hoofdstuk 1). Nietzsche ziet in iedere zelfbeperking een nieuwe hoogste waarde. Ook Sen zorgt 

voor een herinvoering van een hoogste, zelfverplichtende, waarde “commitment”, die de “Wil naar 

macht” geweld aan doet door de “Wil naar macht” te disciplineren. De “Wil naar macht” is niet 

moreel of immoreel, maar amoreel.   

(IV) Waarom laat de mens zijn “Wil naar macht” disciplineren? Wanneer Sen spreekt over een 

intelligente mens die zich door de tijd ontwikkelt, laat hij zien hoe de mens een nieuwe berekening 

kan maken die als zodanig zijn handelen beïnvloedt. Handelingen kunnen daardoor inconsistent 

lijken in vergelijking met eerdere handelingen. Deze ogenschijnlijke irrationele, inconsistentie laat 

juist zien dat de mens in “Wording” is en zich ontwikkelt. Nietzsche noemt deze intelligentie mens de 

“Üebermensch”. Deze “Üebermensch” wil “Übersteigen” door zijn “Wil naar macht” voortdurend 

actief uit te drukken. Deze actieve uitdrukking wordt gekenmerkt door een voortdurend scheppen en 

vernietigen en laat de intelligentie mens in “Wording” zien. De “Wordende” “Üebermensch” laat zijn 

“Wil naar macht” niet disciplineren. Zowel door de empirische methode van de “black box”-

economen als door het inlaten van de psychologie door handelingseconoom Simon en het poneren 

van een zelfverplichtende moraal door Sen, wordt de “Wil naar macht” beheerst. De “Üebermensch” 

conformeert zich niet passief aan een (nieuwe) leer en laat zich dan ook niet beheersen. Nietzsche 

staat voor “actief nihilisme”: “het betekenisloze voor altijd” (Die Ewige Wiederkunft des Gleichen). 

  

(V) Waarom is het zijn van een “Üebermensch” maar voor weinig mensen weggelegd? De passieve 

leer van enerzijds de “black box”-economen en anderzijds de handelingseconomen worden 

beschermd omdat ze het “bekende” vertegenwoordigen. Beide posities binnen de economische 

wetenschap passen hierdoor binnen Nietzsches concept van de slavenmoraal. De slavenmoraal zegt 
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“ja” tegen het “bekende” en “nee” tegen het “onbekende”. De economische wetenschap van 

vandaag behoort tot het “bekende”. Net als de slavenmoraal vindt de economische wetenschap 

zichzelf voortdurend de beste ten koste van het “onbekende”. Het “onbekende” staat voor nieuwe 

scheppingen die de bekende wereld als zodanig kunnen vernietigen. De “Wil naar macht” wil zich 

uitdrukken door te scheppen en te vernietigen en mag dan ook nooit worden gedisciplineerd richting 

een bekende slavenmoraal en dus ook niet richting de leer van een onpersoonlijke, onnatuurlijke, 

economische wetenschap. Maar waarom wil de mens zekerheid? Waarom beschermt hij het 

“bekende” en bestrijdt hij het “onbekende”? De passieve, zwakke mens laat zijn angst overheersen, 

door zijn “Wil naar macht” te laten beheersen door de bekende, heersende “waarheid”. De “Wil naar 

macht” wordt door de angst voor het (angstaanjagende) “onbekende” richting middelmatigheid 

gedisciplineerd en ontdaan van zijn scheppende en vernietigende kracht. Een perspectief vanuit 

Nietzsche laat zien dat de mens en daarmee de “Wil naar macht” door zowel de “black box”-

economen als de handelingseconomen onrecht wordt aangedaan.  
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Hoofdstuk 3: Heideggers “Techniek-kritiek” 

Waar staan we nu? Er werden twee posities binnen de economische wetenschap bekritiseerd vanuit 

een Nietzscheaans perspectief. Allereerst de formele, economische wetenschap die pretendeert de 

“Wil naar macht” als “black box” naast zich neer te kunnen leggen, maar hier uiteindelijk in faalt en 

alsnog “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT” moet toelaten. Er moest een (1) causaal verband 

tussen de intrinsieke doelen van mensen en hun uiteindelijke handelen zijn. Ook moest er sprake zijn 

van (2) “schaarste”, van (3) “relaties” in een (4) “soortgelijke technische omgeving” en uiteindelijk 

werd de “Wil naar macht” een (5) efficiëntiecriterium opgelegd met als argument dat eenieder met 

gezond verstand tot een dergelijk criterium zou komen. Uiteindelijk werd de formele, economische 

wetenschapstheorie volledig losgetrokken van de mens en werd een instrumentalistisch perspectief 

omarmd en de (6) voorspellende waarde als “hoogste” waarde centraal gesteld. Vervolgens hebben 

we de handelingsfilosofen binnen de economische wetenschap besproken die respectievelijk de 

psychologie en de ethiek toelieten. De psychologie zorgde voor arbitraire “DOCTRINES VAN DE WIL 

NAAR MACHT” (D.V., hoofdstuk 1) en de ethiek (C.II., hoofdstuk 1) voor een zelfverplichtend principe 

als nieuwe “hoogste” waarde. Zowel de routes van de psychologie en de ethiek moesten volgens 

Nietzsche worden bestreden. Waar Nietzsche naar streeft is “nihilisme als psychologische staat” 

(E.IV., hoofdstuk 2) en hij ziet hierin een breuk met de pessimistische filosofen (A.IV., hoofdstuk 1) 

die een onnatuurlijke wereld nodig hebben (A.IV., hoofdstuk 1). De “hoogste” waarden moesten 

worden geherwaardeerd (E.III., hoofdstuk 1). De “Üebermensch” laat zich niet langer voor de gek 

houden door een heersende “waarheid”. Het “Worden” (E.IV., hoofdstuk 1) richt zich voortaan op 

niets en begrijpt dat het niets zal bereiken. Het gaat Nietzsche om pure “Wil naar macht”, die niet 

wordt ingeperkt door externe randvoorwaarden, zoals een efficiëntiecriterium, de arbitraire 

doctrines van de psychologie of een zelfverplichtend principe als ‘hoogste’ waarde.  

A. Nietzsches “Europese nihilisme” als laatste metafysica. 

Als eerste wordt in deze paragraaf de positie van Martin Heidegger uitgewerkt. Heidegger ziet (I) in 

Nietzsches “Europese nihilisme” geen breuk, maar de eindfase van een lange ontwikkeling van 

“waarheid” en deze “waarheid” omarmt het “waarden-denken”. Ten tweede zal de (II) vraag “hoe 

kunnen we het “niets” voor ons brengen, zonder het “waarden-denken” toe te passen?” worden 

gesteld. Hier staat het begrip “poneren” centraal. Via de concepten “verveling”, “liefde” en 

uiteindelijk “Angst” wordt het “niets” voor ogen gebracht. Ten derde wordt (III) het Cartesiaanse 

totaalsysteem (Ge-stell)122 beschreven. Binnen dit Totaalsysteem komt de mens als subject naar 

boven. Het uiteindelijke doel is om de verhouding tussen (2) Nietzsches “waarheid” inclusief zijn 

concept van het “nihilisme als psychologische staat” te plaatsen tegenover (1) het “niets” als de 

grond van waaruit deze “waarheid” is voortgekomen, om vervolgens de “machinale activiteiten” 

(C.III., hoofdstuk 1) van de mens als subject gevangen in het Totaalsysteem als “Wereldbeeld” 

(Weltanschauung) duidelijk voor ogen te krijgen. Vervolgens worden (IV) de “machinale activiteiten” 

van het subject verder uitgewerkt als manier om zichzelf niet meer bang te denken. Als vijfde zal de 

(V) gealiëneerde mens worden besproken aan de hand van de twee door Heidegger genoemde 

voorbeelden “de waterkrachtcentrale” en “de boswachter”. Duidelijk zal worden dat de mens niet 

louter de techniek gebruikt, maar dat de techniek ook de mens als subject in het Totaalsysteem 

gevangen houdt. Als laatste zal (VI) de “ontologische differentie” worden besproken en de daarbij 

horen de concepten “ontisch”, “ontologisch” en “erzijn” (Dasein).   
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(I) “Iemand komt tot een dergelijk oordeel alleen als hij faalt in het vatten van de essentie van de 

“Üebermensch” die over de man van het verleden heen stapt. De man van het verleden zoekt naar 

idealen en idealisaties “boven” hem en heeft deze ook nodig. De “Üebermensch”, aan de andere kant, 

heeft het “boven” en het “bovennatuurlijke” niet meer nodig, omdat hij alleen zichzelf wil, en niet 

alleen maar een bijzonder aspect, maar als de meester van absolute administratie van macht.”123 

Nietzsches uitspraak “God is dood”124 staat volgens Heidegger voor twee belangrijke ontwikkelingen. 

Enerzijds (a) het verlies van macht van de christelijke God en anderzijds (b) het verlies van een 

transcendentale, betekenisvolle wereld die de mens zijn doel verschaft. Nietzsche ziet in de “man 

van het verleden” een gevangen man in een onnatuurlijke, transcendentale, betekenisvolle wereld. 

De “Üebermensch”125 (de man van de toekomst) wil alleen zichzelf en niet de last van een 

onnatuurlijke waarheid dragen. Volgens Heidegger staat dit nihilisme aan het einde van een lange, 

historische ontwikkeling van een transcendentale, betekenisvolle wereld. Nietzsche breekt niet met 

“waarheid”, maar ziet de eindfase van de ontwikkeling van “waarheid” voor zich. Dit einde gaat 

gepaard met een nieuwe, heersende “waarheid”126, die vraagt om een (her)waardering 

((her)berekening) van “hoogste” waarden. Het “verlies van betekenis” wordt de nieuwe betekenis 

van deze laatste, heersende “waarheid”. De voorheen heersende (christelijke) “waarheid” wordt 

vervangen door een “waarheid” binnen de mens die zijn eigen “waarheid” berekent. De mens houdt 

zich voortaan vast aan een heersende “waarheid”, waarin het “waarden-denken” centraal komt te 

staan.  

(II). “Komen waarden naar boven uit de wil naar macht? Zeker, maar we zouden opnieuw een fout in 

het denken begaan als we nu waarden wensen te denken alsof ze iets zijn “naast” de wil naar 

macht.”127 Het “waarden-denken” bestaat volgens Heidegger niet “naast” de “Wil naar macht”. Hier 

lijkt hij aan te sluiten bij Nietzsche, wanneer Nietzsche stelt128 dat causaliteit niet vooraf kan gaan aan 

de “Wil naar macht”. Volgens Heidegger is de “Wil naar macht” “niets” (nihilistisch) en het “niets” is 

niet als “iets”, en dus ook niet als een “causaal verband”, waardeerbaar. Het “niets” is geen negatie 

van “iets”, want dit zou impliceren dat het “niets” iets (de negatie) zou moeten zijn. Door het “niets” 

als “iets” te waarderen, wordt niet alleen het “waarden-denken” omarmd, maar daarmee ook de 

weg naar “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT”129. De instrumentalistische, objectieve, formele 

economische wetenschap richt zich op de uitdrukkingen (handelingen) van de “Wil naar macht”, 

maar kan nooit130 zonder het stellen van “DOCTRINES VAN DE WIL NAAR MACHT” en verwordt 

daardoor tot een “leer” die vanuit een Nietzscheaans perspectief zou moeten worden 

ge(her)waardeerd. Dat deze “leer” het (her)waarderen en de berekenende mens heeft ingebed in 

zijn theorie, doet niet af aan het gegeven dat er hier nog steeds sprake is van een heersende 

“waarheid”. Heidegger bekritiseert net als Nietzsche de moderne wetenschap wanneer hij schrijft dat 

de “wetenschap niets wil weten van het “niets”“131. De moderne wetenschap omarmt juist het 

“niets”, wanneer ze “niets” wil weten over “niets”. Ook voor de economische wetenschap is “het 

essentiële niet-denken van de essentie van het niets”132 relevant. Maar “Hoe kunnen we het “niets” 

voor ons brengen, zonder het “waarden-denken” toe te passen? Nihilisme is niet alleen het proces van 

devalueren van de hoogste waarden, noch eenvoudig het terugdraaien van deze waarden. Het 

poneren van deze waarden in de wereld is al nihilisme.”133 Het gaat niet om de feitelijke handelingen 

die naar boven komen uit het “niets” en de “hoogste” (christelijke) waarden willen vernietigen. Het 

gaat om het “poneren” van deze handelingen als proces. Het is Nietzsches danser134, de 

“Üebermensch”, die voortdurend in het actieve proces van scheppen en vernietigen staat. Het 

“poneren” vanuit het “niets” (Wil naar macht) wil Heidegger niet als berekend object leren kennen. 
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Heidegger probeert het “niets voor zich brengen door het totale Zijn te generaliseren om vervolgens 

deze totaliteit ongeldig te maken. Heidegger geeft een aantal voorbeelden135 hoe het “niets” voor 

ons gebracht kan worden zonder het “waarden-denken” in te zetten. Allereerst benoemt hij de 

“verveling” als het gevoel dat “niets” de mens nog weet te raken. Vervolgens benoemt hij de “liefde” 

als datgene dat de totaliteit zonniger kan maken. Uiteindelijk komt Heidegger uit bij “Angst” om het 

“niets” voor zich te brengen. Ieder Zijn zal ooit verzinken in het “niets” waaruit het zelf ooit naar 

boven is gekomen. Dus ook de mens zal ooit verzinken in het “niets”. Wanneer de mens de “Angst” 

ervaart dat hij alles dreigt te verliezen, dan heeft hij het verzinken136 in het “niets” voor zich 

gebracht. Het is de “Angst” te verzinken in het “niets” die de “Wil” in beweging brengt, zodanig dat 

de “Wil” kan scheppen en vernietigen. Op deze wijze tracht Heidegger niet opnieuw de uitdrukkingen 

van de “Wil naar macht” op een berekenende manier binnen een “waarheid” te vangen137. Het is (1) 

“niets”, de nihilistische “Wil”, die aan de basis staat van iedere (2) “waarheid”. Het (1) “niets” gaat 

dus altijd vooraf aan iedere (2) “waarheid”. De (2) “waarheid” kan nooit haar oorsprong uit het (1) 

“niets” objectiveren.   

(III) Heidegger richt zich op het ontstaan van de mens als “subject”138 en daarvoor grijpt hij terug op 

Descartes. De mens als subject vooronderstelt een mens die, volgens Heidegger, in dienst staat van 

de “waarheid” van het Totaalsysteem. De scheiding tussen “Res extensa” en “Res cogitans” door 

Descartes is hier de oorzaak van. Het centraal stellen van het denken (Cogito ergo sum) zorgt ervoor 

dat het “nihilisme als psychologische staat” richting de laatste, heersende “waarheid” kan 

ontwikkelen. Hier ontvouwt zich het verschil tussen mens en subject. De mens als subject drukt zich 

dienstig uit, zodanig dat hij zijn doelen kan bereiken door berekenend (en wellicht efficiënt/rationeel) 

te denken binnen het Totaalsysteem. Het Totaalsysteem laat dit type mens als subject niet vrij, maar 

disciplineert “het” richting de heersende “waarheid”. Het subject wordt opgedragen voortdurend 

berekenend te denken. Het verplichtende en disciplinerende karakter van het Totaalsysteem dat het 

subject het berekenende denken wil opdringen, is datgene wat het “opvorderende karakter van de 

techniek” wordt genoemd. Het berekenende denken kan in deze context ook vertaald worden als 

technisch denken. Het subject staat voor het Totaalsysteem stil. Het gevangen subject mag zich 

gevangen in het Totaalsysteem berekenend vrij denken. Dit berekenende denken is, binnen dit 

Totaalsysteem, altijd in beweging en dwingt het subject voortdurend mee te bewegen. Deze 

gevangenschap binnen het Totaalsysteem, verplicht het subject voortdurend te ordenen, 

categoriseren en definiëren. Het subject moet iedere keer opnieuw de nieuwe realiteit schatten om 

vervolgens de toekomst te kunnen voorspellen. Nietzsches “Üebermensch” wordt hierdoor 

gereduceerd tot een pragmatisch subject dat de strijd en de uitdrukkingen van de “Wil naar macht” 

begrijpt als een efficiënt ordenen, categoriseren, definiëren en berekenen van persoonlijke 

voorkeuren binnen het Totaalsysteem. Alle mogelijke voorkeuren representeren objecten. Iedere 

object bezit een definitie. Iedere definitie bezit een bepaalde omschreven essentie. Ook persoonlijke 

voorkeuren zijn objecten die een omschreven essentie bezitten. Het “representeren van objecten” 

bestaat altijd binnen de onnatuurlijke wereld van het Totaalsysteem. Deze gerepresenteerde 

voorkeuren bestaan alleen als omschreven beelden, of zoals Nietzsche zou zeggen “valse projecties 

van dingen”139, binnen het Totaalsysteem140. Het efficiënt ordenen van voorkeuren is niets anders 

dan het efficiënt ordenen van beelden (projecties) binnen het Totaalsysteem. Het subject dat louter 

nog berekenend denkt, laat zich voortaan omringen door beelden. Ook het Totaalsysteem zelf wordt 

een Wereldbeeld, dat telkens als beeld (her)berekend ((her)waardeerd) moet worden. De 

berekenende “DOCTRINE VAN DE WIL NAAR MACHT”, gevangen binnen dit “Wereldbeeld”, beeldt de 
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“Wil naar macht” uit als een categorie met een bepaalde essentie (betekenis/definitie). Gevangen in 

dit “Wereldbeeld” wordt het subject steeds “intensiever” veroverd door het Totaalsysteem: “…hoe 

intensiever en hoe meer het gevolg van de wereld tot de mens staat als veroverd, hoe meer objectief 

de objecten lijken, hoe meer het subject naar boven komt, en hoe meer indringend, observaties en het 

doceren over de wereld, verandert in een doctrine van de mens in antropologie.”141. Het subject 

plaatst zich binnen het Wereldbeeld en is onverschillig voor de disciplinering van de heersende 

“waarheid” van het Totaalsysteem, dat het berekenende denken centraal stelt.   

(IV) Het subject is een type mens dat, gevangen in het Totaalsysteem, de heersende “waarheid” van 

het berekenende denken heeft omarmd als manier om zich veiliger te kunnen voelen. Bij een gevoel 

van onveiligheid dwingt het Totaalsysteem het subject om het berekenende denken nog intensiever 

in te zetten om een nog “beter” (efficiënter geordender, etc.) beeld van het Totaalsysteem te 

construeren. Zo kan het Totaalsysteem telkens weer zichzelf “verbeteren” op grond van zijn eigen 

heersende “waarheid”. Het subject denkt vervolgens zichzelf zekerheid te verschaffen wanneer hij 

zich (steeds intensiever) laat beheersen door dit Totaalsysteem. Het subject denkt dat “het” niet 

meer bang142 hoeft te zijn en uiteindelijk zal “het” proberen de “angst”143 en de ontstaande onrust 

weg te berekenen. Het subject ontkent zijn angst, door te geloven in het berekenende denken als 

“hoogste” waarde. Het subject wil niet in aanraking komen met onberekenbare, irrationele, 

onvoorspelbare, inconsistente mensen, want zij zijn gevaarlijk. Deze inconsistente, irrationele 

mensen worden als lastig begrepen of zelfs voor misdadigers of komedianten144 uitgemaakt145. De 

vraag “Waarom is het zijn van een “Üebermensch” maar voor weinig mensen weggelegd?”146, kan 

worden beantwoord op grond van de onduidelijkheid die bestaat hoe het subject als “Üebermensch” 

zich kan onttrekken aan het Totaalsysteem dat doet alsof de “Üebermensch”, als subject, vrij is in het 

uitdrukken van zijn “Wil naar macht”. Wanneer Nietzsche schrijft: “Denken is voor ons geen middel 

van “weten”, maar van het beschrijven van een gebeurtenis, het ordenen, het beschikbaar maken 

voor ons gebruiken: dat is wat we denken vandaag over denken: morgen misschien iets anders.”147, 

wordt het denken puur economisch en berekenend. Nietzsche lijkt de “Üebermensch” binnen het 

Totaalsysteem te plaatsen. Is Nietzsche nu inconsistent? Schreef hij niet eerder: “…met respect voor 

de waardering van dingen, verdient het instinct meer autoriteit dan rationaliteit, die volgens 

motieven en een “Waarom”, wil waarderen en handelen, zogezegd, conform het doel en de 

nutsfunctie.”148? Is Nietzsche nu irrationeel, onberekenbaar en onbetrouwbaar? Is hij een misdadiger 

of wellicht de komediant waar niemand mee in aanraking wil komen? De “Üebermensch” moest toch 

zijn “eigen pijl van verlangen” volgen en niet een “heersende” waarheid? Maar wellicht had 

Nietzsche, een halve eeuw later, dezelfde conclusie getrokken als Heidegger. Nietzsche leefde in een 

stroom en inconsistentie kan juist een teken van intelligentie (en ontwikkeling) zijn. Het typeert de 

moderne mens dat ze geen oog meer heeft of wil hebben voor inconsistentie als mogelijk gevolg van 

ontwikkeling en intelligentie.   

(V) Zelfs wanneer het berekenende denken berekent dat het niet-berekenende denken omarmd zou 

moeten worden, dan is het niet-berekenende denken in een dergelijke context altijd ondergeschikt 

aan het berekenende denken dat daaraan vooraf gaat. Dit is het omgekeerde van wat eerder is 

beschreven149: “het (1) “niets” gaat dus altijd vooraf aan iedere (2) “waarheid”. De “waarheid” kan 

nooit zijn oorsprong uit het “niets” objectiveren.” Omdat het berekenen zelf niet berekend kan 

worden, blijft er, gevangen in het Totaalsysteem, altijd een schaduw hangen over de zijnden. 

Nietzsche sprak over deze omkering150 als een ontwikkeling, die door de “Üebermensch” weer 

teruggedraaid zou moeten worden. Het berekenende denken kan niets zeggen over het “niets”. Hier 
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laat het subject zich zien als “zijnde” blind voor het steeds intensievere verval in het berekenend 

denken. Volgens Heidegger is de techniek niet louter instrumenteel, maar zorgt de techniek er ook 

voor dat de “waarheid” (alitheia) verschijnt op een instrumentele manier. Het subject ervaart het 

opvorderende karakter van de techniek als iets neutraals (net als het efficiëntiecriterium in E.I., 

hoofdstuk 2). De mens wordt gevangen genomen door een Totaalsysteem met een heersende 

“waarheid” die hem als subject dwingt instrumenten steeds beter (efficiënter) te gebruiken om zijn 

particuliere doelen te verwezenlijken. Maar de techniek is, volgens Heidegger, niet “DE” maar een 

van de vele manieren van het openbaren van “waarheid”. Een prachtig voorbeeld geeft Heidegger 

wanneer hij spreekt over de waterkrachtcentrale151 en de boswachter. De waterkrachtcentrale aan 

de Rijn gebruikt waterkracht om de turbines te laten draaien. Het draaien van de turbines zet de 

machines in beweging. De machines produceren hierdoor stroom. Stroom wordt via kabels verspreid. 

Op deze wijze wordt de natuur uitgedaagd door de techniek. De natuur staat voortaan in dienst 

(Bestand) van de techniek152. Wanneer Heidegger spreekt over de boswachter 153 wordt het verschil 

tussen mens en machine (subject) duidelijk. De boswachter inspecteert, net zoals zijn grootvader, de 

bomen, terwijl hij door het bos loopt. Maar de boswachter van vandaag moet zijn paden doorlopen, 

omdat hij in dienst staat van de houtindustrie. De houtindustrie is noodzakelijk om te voldoen aan de 

vraag naar papier. Papier wordt geleverd aan kranten en tijdschriften en deze bepalen onze publieke 

opinie. Hoewel de boswachter zich wellicht niet bewust is van dit proces, kan hij nooit zoals de 

waterkrachtcentrale alleen maar (als machine) in dienst staan van het systeem. De boswachter die in 

dienst staat van het systeem zou een slaafse positie binnen het systeem innemen. De mens is meer 

dan een dienstbaar subject (middel/machine) in de totale keten van opvordering. De mens gebruikt 

op zijn beurt de techniek als middel om nieuwe technieken in beweging te brengen. Zonder de mens 

zou technologie zinloos en bewegingsloos zijn. Het “niets”, van waaruit de technische manier van 

openbaren naar boven is gekomen, blijft mysterieus en als zodanig de opvorderende beweging 

voortzetten.  

(VI) Het gevaar volgens Heidegger bestaat dat de moderne mens de techniek als “DE” manier ziet om 

“waarheid” te openbaren, waardoor hij steeds intensiever verzinkt in het Totaalsysteem. Heidegger 

wil duidelijk maken dat de mens tussen het berekende zijn en het Zijn in staat. Maar het subject lijkt 

daar niet tussen te zijn, maar slaafs ondergeschikt te zijn binnen “DE” berekenende (technische) 

manier van “waarheid” openbaren en verliest zich daardoor in het voortdurend berekenen (van zijn 

voorkeuren). “Het erzijn is een zijnde dat niet zomaar te midden van andere zijnden voorkomt. 

Veeleer is het ontisch uitzonderlijk doordat het dit zijnde in z’n zijn om dit zijn zelf gaat. Tot die 

zijnsgesteldheid van het erzijn behoort dan echter dat het in z’n zijn een zijnsverhouding heeft tot dit 

zijn. En dat wil weer zeggen dat het erzijn zichzelf op een of andere wijze en meer of minder 

nadrukkelijk in z’n zijn verstaat. Het is eigen aan dit zijnde dat het met en door z’n zijn voor zichzelf is 

ontsloten. Zijnsverstaan is zelf een zijnsbepaaldheid van het erzijn. Het ontisch uitzonderlijke van het 

erzijn is erin gelegen dat het ontologisch is. Ontologisch-zijn wil hier nog niet zeggen: een ontologie 

ontwikkelen. Als we dus de benaming ontologie voorbehouden aan het expliciete theoretische vragen 

naar het zijn van het zijnde, moeten we het bedoelde ontologisch-zijn van het erzijn voorontologisch 

noemen. Maar dat betekent geenszins zoiets als eenvoudigweg ontisch zijnd, maar zijnd op de wijze 

van een verstaan van zijn.”154 Het “voorontologisch” verstaan van erzijn (Dasein) is een 

zijnsbepaaldheid van het erzijn op een bepaalde wijze (doctrine). De wereld laat een voortdurende 

stroom van zijnswijzen zien. De mens begeeft zich in deze voortdurende stroom van zijnswijzen. Hij 

onderscheidt zich van alle zijnden buiten hem, maar kan ook niet zonder deze zijnden. Heidegger 
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spreekt over “ontologische differentie” als het verschil tussen Zijn (ontisch) en de “doctrines” 

betreffende het zijn (ontologisch). Het erzijn als (voor)ontologisch zijn waarderen, is de weg naar een 

doctrine betreffende erzijn, zoals een onnatuurlijke wereld een doctrine is van de werkelijke wereld. 

Ook hier155 geldt dat het “ontische” altijd vooraf gaat aan het “ontologische”. Een “waarheid” kan 

nooit zijn oorsprong uit het “niets”, het erzijn, objectiveren en tot zijnswijze maken. Heidegger 

beschrijft156 vier voorwaarden van het subject, wanneer hij Descartes en Nietzsche met elkaar in 

verband brengt. (1) Het subject kent zichzelf en onderscheidt zich bewust van anderen. (2) De mens 

staat in een bepaalde “waarheid” waarin wordt omschreven wat het subject wel en wat het subject 

niet is. (3) Er bestaan beelden van het Zijn van zijnden. (4) Het subject moet de waarheid betreffende 

deze beelden van het Zijn van zijnden gebruiken als een middel om zichzelf als subject te kunnen 

berekenen. Heidegger stelt vervolgens de vraag: “hoe kunnen mensen zich juist gedragen richting 

zijnden als ze zijnden als Zijn moeten ervaren, wanneer de relatie met Zijn nog niet voor de mens is 

gebracht?”157. Volgens Heidegger houdt de mens zijnden vast, maar op hetzelfde moment houdt hij 

ook de relatie met Zijn vast. Heidegger spreekt dan ook over: “(…) we staan in de differentiatie van 

zijnden en Zijn”158. De mens is zich veelal niet bewust van haar positie tussen zijnden en Zijn en het 

behouden van een relatie met Zijn en het omarmen van zijnden op hetzelfde moment. Heidegger 

schrijft “het blijkt een differentiatie te zijn wiens differenties niet zijn gedifferentieerd en waar geen 

differentiator voor “bestaat” en waarvoor geen regio van differentiatie is geconstitueerd.”159 Het is de 

differentiatie van zijnden en Zijn dat het definiëren en ervaren van Zijn mogelijk maakt. De mens kan 

de essentie van “waarheid” omschrijven als “iets” dat zijnden als zodanig richting een definitie brengt 

(ontologie). Ontologie is afhankelijk van de mens waar zijnden en Zijn samenkomen. “Differentie” is 

het concept dat duidelijk maakt dat zijnden en Zijn van elkaar worden onderscheiden, maar aan de 

andere kant met elkaar zijn verbonden. Deze verbondenheid kan alleen niet verbonden worden met 

een handeling of differentiatie. Het benoemen van “ontologische differentie” maakt het noodzakelijk 

om het fundament van “ontologie” te onderzoeken. Volgens Heidegger laat de “ontologische 

differentie” zien dat vanuit de ontologie de mens “niets” kan zeggen over Zijn160. De vier 

voorwaarden van het subject laten niet het noodzakelijke onderzoek naar het fundament van 

ontologie zien: het “niets”. Ook voor Nietzsches laatste “waarheid” gelden de woorden van 

Heidegger: “Bovendien, als metafysica altijd bevestigt dat wezen het meest universele en dus leegste 

concept is, en dus een concept dat niet nader te bepalen is, blijft het waar dat iedere fundamentele 

metafysische positie Zijn denkt richting zijn eigen interpretatie.”161 Iedere tijd bezit zijn eigen 

interpretatie van Zijn. De “fundamentele metafysische positie” in de moderne tijd interpreteert Zijn 

als een leeg concept (black box). Maar deze interpretatie is onjuist, aangezien er telkens weer inhoud 

wordt gegeven aan het Zijn. Alleen al het interpreteren van Zijn als niet te interpreteren is een 

interpretatie. Net als de formele, economische wetenschap, lukt het de moderne tijd niet om het Zijn 

als leeg concept recht te doen, zonder criteria te verbinden aan het Zijn.   

B. De mens binnen de moderne economische wetenschap 

Als eerste wordt (I) het karakter van de opvorderende techniek zeer breed geïnterpreteerd in het 

licht van het begrip “Machtsteigerung”. Vervolgens wordt (II) het karakter van de opvorderende 

techniek doorgetrokken naar de formele, economische wetenschap van de “black box”-economen. 

Ten derde wordt (III) het karakter van de opvorderende techniek doorgetrokken naar de 

economische wetenschap van de handelingseconomen die enerzijds de psychologie en anderzijds de 

ethiek willen toelaten. Als vierde (IV) zal betekenis van de “ontologische differentie” beschreven 
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worden aan de hand van de “black box”-economen en de handelingseconomen. Als laatste (V) zal de 

centrale vraag “Wat is de betekenis van Heideggers kritiek op het “Europese nihilisme” bij Nietzsche 

voor een kritische reflectie op het economische rationaliteitsbegrip?” worden besproken. 

(I) Kan het opvorderende karakter van de techniek breed worden doorgetrokken? Als er een causaal 

verband moet zijn tussen instrumenten van eerste orde en van hoge orde, dan is er ook een causaal 

verband tussen berekenend denken dat nieuw berekenend denken voortzet. Het subject berekent 

zijn voorkeur om vervolgens nieuwe berekeningen te maken, zodanig dat hij zijn hoogste voorkeur 

kan bevredigen. Hetzelfde geldt voor kennis. De gegeven kennis moet vermeerderd worden. Oude 

kennis is nodig om nieuwe kennis daarop te baseren. Dit proces van “vooruitgang” (opstapeling) laat 

de “ver-rationalisering” van de mens als subject zien162. Het subject wordt opgedragen overal het 

berekenende denken in te zetten en daar waar het twijfelt, nog intensiever het berekenende denken 

in te zetten. De twijfel zorgt voortdurend voor het stellen van “waarom”—vragen. Het subject 

gelooft in de essentie van de berekenende mens (homo economicus) en staat open voor twijfel, 

hopende ooit het correcte antwoord te kunnen berekenen op de laatste “waarom”-vraag 

betreffende de invulling van mens en de “Wil naar macht”. Het zou inconsistent en irrationeel zijn als 

het subject niet open zou staan voor de twijfel. Maar de mens kan niet gevangen worden in een 

Totaalsysteem dat hem verplicht altijd zijn voorkeuren te berekenen163 en te geloven in de twijfel 

terwijl het finale antwoord uit blijft. Het verlangen om macht als hoogste “waarde” (wellicht als 

laatste antwoord op de laatste vraag) te hebben, meer dan geluk en plezier, is een “DOCTRINE VAN 

DE WIL NAAR MACHT” en laat een van de vele valse “hoogste” waarden zien binnen de economische 

wetenschappen en de heersende, moderne “waarheid”. Volgens Heidegger staat het “Willen” in “de 

Wil naar macht” voor een voortdurend “meer Willen” van macht en niet voor hopen of wensen of 

wat voor andere “valse projecties” dan ook. “Willen” staat voor het steeds weer en steeds meer 

“macht Willen hebben over” iets: “iedere Macht is alleen macht, voor zover en zolang ze Meer-

Macht, met andere woorden “Machtsteigerung”, is.”164 Het voortdurende “Worden” van de 

“Üebermensch” kent geen einde, waardoor de “Machtsteigerung” voortdurend opnieuw zal 

plaatsvinden. Dit proces noemt Nietzsche: “de eeuwige terugkeer van hetzelfde” (die ewige 

Wiederkehr des Gleichen) en Heidegger: “het grondkarakter van het Zijn als Wil naar macht” (Der 

Grundcharakter des Seienden als Wille zur macht)165. De “Machtsteigerung” werkt breed door in de 

wereld. Niet alleen staat de “Wil naar macht” voor “meer macht Willen”, maar er kan ook gesproken 

worden van een “steigerung” (meer Willen) van kennis (kennisvermeerdering), technologie 

(productieproces van producten van hoge orde naar producten van eerste orde), inzet van de ratio 

(ver-rationalisering), gezondheid (langer leven) maar ook van de chrematistiek 

(geldvermeerderingskunst). Het Totaalsysteem laat in ruime zin de “Machtsteigerung” zien.  Het 

subject berekent hoe het meer kan krijgen. Een totale opvordering van alle mensen als berekenende 

subjecten, uit zich op onder andere de hierboven genoemde, verschillende wijzen en laat zien hoe de 

“Machtsteigerung” zich op verschillende manieren openbaart binnen het Totaalsysteem.   

(II) De “black box”-economen hebben gemeen dat ze “essentiële economische principes” willen 

opstellen door de “derivaten van impulsen” (handelingen van de mens) te objectiveren door middel 

van empirisch onderzoek. “Black box”-economen veronderstellen dat er een causaal verband166 is 

tussen intrinsieke doelen en de uiteindelijke handelingen. Er moet ook sprake zijn van schaarste en 

van relaties in een “soortgelijke technische omgeving”. Tevens zal de mens zijn voorkeuren altijd zo 

“efficiënt” mogelijk berekenen om zijn behoeftes zo goed mogelijk te bevredigen. Alle niet 

berekende handelingen worden begrepen als bijverschijnselen en zijn als zodanig irrelevant voor de 



40 
Wat is de betekenis van Heideggers kritiek op het “Europese nihilisme” bij Nietzsche voor een kritische reflectie op het economische 
rationaliteitsbegrip? 

 

formele, economische wetenschap. Wanneer er sprake is van onrust door verkeerde voorspellingen, 

dan heeft de mens nog niet de beschikking over voldoende informatie en spreken “black box”-

economen over een “informatieprobleem”. Het Totaalsysteem stelt vervolgens als doel een 

“steigerung” van kennis en als middel de inzet van de ratio. De “ver-rationalisering” van de mens 

door het Totaalsysteem, laat een steeds intensievere inzet van de ratio door het subject zien in “het” 

streven naar voldoende informatie en daarmee nog meer (kennis)objecten als beelden. Nog dieper 

zal het subject zichzelf verliezen in de noodzaak om het berekenende denken in te zetten in zijn 

zoektocht naar informatie, definities, waardering, bescherming en uiteindelijk de rationele, goede, 

heersende “waarheid”. Maar telkens lijkt de stromende realiteit zich anders te ontwikkelen dan de 

onnatuurlijke wereld, en dus ook de formele, economische wetenschap, met zijn beelden167 duidelijk 

kan maken. In het verschil tussen de stromende realiteit en de onnatuurlijke wereld vindt het 

“crisisgevoel” zijn oorsprong. De mens zou zich meer moeten bezinnen op de “ontologische 

differentie” tussen de stromende realiteit en de onnatuurlijke beelden van deze stromende realiteit. 

Het subject zit gevangen in zijn onnatuurlijke “Wereldbeeld”, terwijl de mens zich kan bezinnen op 

zijn positie “tussen” de stromende realiteit en het berekende beeld.   

(III) (a) Herbert Simons “Bounded rationality” werd eerder beschreven als antwoord op de fouten die 

ontstonden bij het omarmen van de “homo economicus”. Simons reactie op de “homo economicus” 

laat juist het opvorderende karakter van de techniek (het stapelen van berekeningen op 

berekeningen) binnen de economische wetenschap zien. Simon komt met het concept “Design”, 

maar dit heeft als gevolg dat een heuristisch proces wordt ingevoerd, waardoor de economische 

wetenschap alsnog de psychologie (en haar doctrines) moet omarmen. Wanneer de mens zijn eigen 

“Wil naar macht”, in een heuristisch proces tot object (doctrine) maakt, dan loopt hij wederom het 

risico gealiëneerd te geraken in zijn eindeloze (objectiverings- en) berekeningsverplichting die hem 

wordt opgedragen gevangen in het Totaalsysteem. De mens zal zich tijdens dit heuristische proces 

bewust moeten zijn van het verschil tussen zijn (ontisch) niet-objectiveerbare “Wil naar macht” en 

zijn (ontologisch) geobjectiveerde “Wil naar macht” als beeld binnen de heersende, moderne 

“waarheid”. Het subject loopt het risico voortdurend zijn “Wil naar macht” tot beeld te (moeten) 

maken, waarop nieuwe beelden betreffende de “Wil naar macht” kunnen worden gebouwd. Het 

opvorderende karakter van de techniek zorgt ervoor dat het subject wordt gedwongen steeds dieper 

af te dalen, waardoor de mens steeds verder gealiëneerd zal geraken in plaats van dat hij de rust zal 

vinden. Bewustwording van de “ontologische differentie” tussen het inzicht in de “Wil naar macht” 

als gerepresenteerd beeld en de ondefinieerbare, niet-representeerbare “Wil naar macht” kan er in 

ieder geval voor zorgen, dat de mens zich niet volledig verliest in het voortdurend voorhouden van 

een onjuist beeld van zichzelf (zelfreflectie). Amartya Sen komt met het zelfverplichtende principe 

“commitment” als metavoorkeur. Wanneer Heidegger stelt dat Nietzsches “nihilisme als 

psychologische staat” het einde van de ontwikkeling van “waarheid” in een onnatuurlijke wereld is, 

dan is dit niets anders dan een afdaling van de “waarheid” van polytheïstisme, via het 

monotheïstisme, verder naar beneden om zich uiteindelijk op te sluiten in de mens zelf 

(subjectivisme/individualisme). In een moderne tijd construeert de mens als subject zijn eigen 

waarheid. In de moderne tijd staat het subject centraal. De zelfverplichtende moraal “commitment” 

is een van de vele uitdrukking van de amorele, nihilistische “Wil naar macht”. “Commitment” wordt 

slechts geaccepteerd voor zover de individuele berekening het concept “commitment” toelaat. 

Hoewel wellicht het omarmen van “commitment” na een complexe berekening het meest rationeel 

lijkt, is een dergelijke berekening voor de meeste subjecten te complex. Wanneer het berekenen van 
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het wel of niet accepteren van “commitment” te complex168 is, zal het berekenende subject 

afrekenen met het “irrationele” concept “commitment”. Het berekenende denken laat het subject 

hopeloos achter wanneer het subject beperkte rekencapaciteiten heeft. Maar het Totaalsysteem 

verwacht wel van het subject dat het zelf verantwoordelijk is voor iedere eigen keuze.  

(IV) het subject gaat niet op zoek naar Waarheid, maar denkt richting de heersende “waarheid” die 

staat voor het berekenende denken als “DE” wijze om “waarheid” (alitheia) te openbaren. Wil de 

mens zich los denken van het Totaalsysteem, dan moet hij zichzelf begrijpen als iemand die “(…)staat 

in de differentiatie van zijnden en Zijn”169. Niet het gebrek aan (zelf)beheersing van en door de mens 

maar onbekendheid met “ontologische differentie” zorgt voor onzekerheid (crisis). Een begrip van 

“ontologische differentie” kan ervoor zorgen dat de mens begrijpt dat er in alle tijden altijd 

“waarheden” hebben bestaan die vanuit de eigen “fundamentele metafysische positie” Zijn richting 

de eigen “waarheid” disciplineert. Deze doctrines van Zijn moet niet begrepen worden als een 

absolute, eeuwigdurende waarheid, maar als de wijze hoe Zijn wordt gevangen binnen de wijze hoe 

men denkt over de “waarheid”. Iedere “waarheid” kent dus haar eigen “zijnsbepaaldheid” van het 

Zijn. Iedere tijd heeft zijn eigen “waarheid” die het (ontische) Zijn, probeert te vangen in een 

(ontologisch) beeld van Zijn. Of het nu gaat over de vooronderstellingen betreffende de “Wil naar 

macht” (eigenbelang/efficiënt/boven-rationeel) vanuit de formele, economische wetenschap of het 

verschil tussen het beeld van de eigen “Wil naar macht” en de werkelijke “Wil naar macht” of de 

berekende aanvaarding of afwijzing van het concept van “commitment”, in alle gevallen bezit de 

mens, zich begevend tussen Zijn en zijnden, de drijvende kracht (Wil naar macht) om het 

Totaalsysteem en het opvorderende karakter van de techniek te plaatsen en de berekende beelden 

te relativeren. De mens kan zich bewust worden van deze “ontologische differentie” door creatieve 

vragen te stellen en te reflecteren op deze ontologische differentie. De stuwende kracht van de mens 

op de techniek bestaat uit de vrijheid te scheppen en vernietigen vanuit het “niets”, zoals geen enkel 

ander “iets” in de wereld dat kan. Reflectie op en bewustwording van deze vrijheid en van de 

ontologische differentie brengen de mens tussen zijnden en Zijn170 en dit is de plek waar de mens 

thuishoort. Een bezinning op de positie van de mens tussen zijnden en Zijn krijgt in de moderne tijd 

en binnen de economische wetenschap ten onrechte nauwelijks tot geen aandacht.  

(V) “Wat is de betekenis van Heideggers kritiek op het “Europese nihilisme” bij Nietzsche voor een 

kritische reflectie op het economische rationaliteitsbegrip?” Nietzsches laatste metafysica is een leer 

die het betekenisloze “niets” gevangen houdt in een Totaalsysteem. Binnen dit Totaalsysteem heerst 

het opvorderende karakter van de techniek en het berekenende denken als enige wijze om 

“waarheid” te openbaren. Steeds intensiever raakt het subject gevangen door het Totaalsysteem dat 

“het” wil verstikken en ontdoen van irrationele, inconsistente, tijdelijke en onberekenbare 

bijverschijnselen die “objectief” worden waargenomen in het gedrag. Hier wordt de 

“Machtsteigerung” gereduceerd tot een “steigerung” van het gebruik van de ratio. Het uitdrukken 

van de “Wil” richt zich in eerste instantie op het inzetten van de ratio die op zijn beurt vraagt om 

meer inzet van de ratio. Deze reductie van “Machtsteigerung” richting een “steigerung” van het 

gebruik van de ratio, laat een mens als subject zien binnen het Totaalsysteem dat hem het 

berekenende denken oplegt. Voor het Totaalsysteem wordt de mens berekend als subject en op deze 

wijze, zijn alle subjecten voor het Totaalsysteem gelijk. De mens staat voor het Totaalsysteem stil. 

Alle mensen moeten berekenend denken. Een andere beweging in het denken is niet mogelijk. 

Binnen het Totaalsysteem is de mens als subject “vrij” om zijn berekeningen te maken en is 

vervolgens altijd zelf verantwoordelijk voor de eigen, berekende keuzes in relatie tot de goede, 
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heersende “waarheid” die als rationeel wordt begrepen. Het subject is “vrij” zich irrationeel en 

daarmee onverantwoordelijk te gedragen, maar dan is dit een eigen keuze zich niet te houden aan de 

rationele “goede” en heersende “waarheid”. Het gevangen subject binnen het Totaalsysteem is blind 

voor het verplichtende karakter van de techniek die “het” vanuit het Totaalsysteem wordt 

opgedragen. De mens als subject raakt op deze manier gealiëneerd van wie hij is. De “Wil” wordt 

uitgeput. De mens is meer dan een machine die in dienst staat van het Totaalsysteem dat stelt dat de 

mens consistent en rationeel moet berekenen. De gealiëneerde mens moet zich bevrijden van (het 

geloof in) dit Totaalsysteem, dat de mens tot subject wil reduceren. De subjectieve “Wil” die meer 

wil berekenen, is niet “iets” neutraals zoals het moderne subject veelal vanzelfsprekend aanneemt, 

maar een reductie en een “DOCTRINE VAN DE WIL NAAR MACHT”. De “black box”-economen en de 

handelingseconomen in de economische wetenschap bewegen beiden binnen het Totaalsysteem en 

omarmen beiden het berekenende denken. Er is geen verschil tussen aan de ene kant de “black box”-

economen die de mens berekenen als een efficiënt, rationeel wezen of de mens de voorspellende 

waarde als “hoogste” waarde willen opleggen en aan de andere kant de handelingseconomen die 

enerzijds een zelfverplichtend principe willen opleggen (die het subject in zijn berekening dient te 

accepteren als voorkeur) en anderzijds “doctrines” willen formuleren over hoe de mens zijn 

voorkeuren berekent. Zowel de “black box”-economen als de handelingseconomen stellen het 

berekenende denken centraal. Ze bewegen zich louter anders binnen het Totaalsysteem. Het naast 

elkaar leggen van deze verschillende uitdrukkingen lijkt op het eerste gezicht incommensurabel 

(onderling onvergelijkbaar) binnen het Totaalsysteem, maar laat vooral het gevangenschap binnen 

het Totaalsysteem zien. Het omarmen van deze incommensurabiliteit laat een omarming van het 

meten (als onmeetbaar) en dus het berekenende denken zien. Voor het Totaalsysteem staan de 

“black box”-economen en de handelingseconomen net als het subject stil. Het Totaalsysteem wil 

alles meetbaar maken en geeft “niets” de ruimte om zich los te denken van het berekenende 

denken, maar dan moet het “niets” deze ruimte ook pakken. Voor Heidegger is de “Wil naar macht” 

het onberekenbare “niets” van waaruit de kracht voortkomt om te scheppen en te vernietigen. De 

mens is “vrij” om te scheppen en te vernietigen binnen het Totaalsysteem, maar moet zich niet 

gevangen laten nemen door het berekenende denken als de enige manier om “waarheid” te 

scheppen, want dan verworden alle nieuwe scheppingen en vernietigingen tot een product van 

eenzelfde “waarheid”. De mens kan zich bewust worden van de blinde vlek van alle gevangenen 

binnen het Totaalsysteem voor de stromende wereld. De mens moet zich los denken van het 

geestdodende, “Wilsverlammende”, stress-oproepende, bereken(en)de en onnatuurlijke 

Totaalsysteem. Dit kan de mens alleen door zichzelf te begrijpen als een Zijn dat staat tussen Zijn en 

zijnden. Tussen de economische wetenschap, het economische rationaliteitsbegrip en de realiteit. 

Het antwoord op de economische crisis vraagt om een bezinnend denken door de mens over zijn 

positie tussen Zijn en zijnden. Het bezinnende denken is de ware weg naar (be)rust(ing) en wellicht 

het beste antwoord op de hedendaagse crisis.  

Robert-Jan Gruijthuijzen 
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Eindnoten: 

                                                           
1
 Het boek, 2 Corinthiërs 1, vers 9. 

2
 Eigen vertaling: “I [ . . . ] understand myself as the first tragic philosopher, that is, the most extreme opposite 

and antipode of a pessimistic philosopher. Before me [ . . . ] tragic wisdom was lacking; I have looked in vain for 
signs of it even among the great Greeks in philosophy, those of the two centuries before Socrates. I retained 
some doubt in the case of Heraclitus, in whose proximity I feel warmer and better than anywhere else. The 
affirmation of passing away and destroying, which is the decisive feature of a Dionysian philosophy; saying yes 
to opposition and war; becoming, along with the repudiation of the very concept of being —all this is clearly 
more closely related to me than anything else thought to date.”, Ecce Homo, The birth of tragedy, paragraaf 3, 
F. Nietzsche 
3
 Voor een verdere verdieping van de geschiedenis van 2500 jaar “disciplinering van waarheid” refereer ik naar 

het boek “The Will to Power”, Book One: European Nihilism, deel II. Waarin bijvoorbeeld in paragraaf 95 wordt 
gesproken over “The Three centuries”, de 17de, 18de en 19e eeuw. Hij legt hierin ook verbanden tussen 
“socialisme” en de onderdrukking van de “Wil naar macht” (paragraaf 125) en de prachtige strijd tussen cultuur 
en civilisatie (paragraaf 121).  
4
 Nietzsche gebruikt ook vaak de woorden temmen en domesticeren in plaats van disciplineren. Verder zijn er 

nog vele varianten te vinden die dezelfde betekenis lijken te hebben.  
5
 “Eerst zult ge de sirenen ontmoeten, die eenieder betoveren, die geraakt in hun buurt. Voor de man, die komt 

in hun nabijheid, is de thuiskomst verkeken, als hij niet op zijn hoede is, maar naar hun stem luistert. Hij zal noch 
zijn vrouw noch zijn kinderen terugzien, die zich al verheugden op zijn komst. Met de betovering van hun lied, 
dat zij zingen waar zij zitten op een hooggelegen weide, die met het verblekend gebeente van hun slachtoffers 
bezaaid is, brengen zij de onvoorzichtige in hun ban. Zeil dus snel voorbij die gevaarlijke plaats, en opdat 
niemand uwer mannen hun vervoerend gezang zal kunnen horen, moet ge hun oren met bijenwas verzegelen, 
na die eerst gesmolten te hebben. Doch mocht ge zelf hun toverlied willen horen, laat u dan aan handen en 
voeten vastbinden aan de grote mast. Vrij kunt ge dan genieten van de dubbelzang der Sirenen. Maar zeg het 
uw mannen tevoren, dat ze nòg vaster nu binden naar mate gij dringender smeekt om ontbonden te worden.”  
(Circe aan Odysseus). Nietzsche interpreteert deze tekst als volgt: “Odysseus hoort het immense, maar om 
zichzelf te behoeden accepteert hij de ketenen van de cultuur“ (Safranski, Rüdiger, Nietzsche, een biografie van 
zijn denken, Olympus, s.l., 2006, 71). De mens ervaart het leven als hij leeft in de stroom van de natuurkrachten 
en zich niet inlaat met het rusteloze binnen de ketenen van de cultuur. Nietzsche ziet zichzelf als een tragische 
filosoof die in de stroom wil leven en daarmee de natuurkrachten wil ervaren.  
6
 Eigen vertaling: “…in respect to the valuation of things, instinct deserves more authority than rationality, 

which wants to appreciate and act according to motives, according to a “Why,” that is to say, in conformity to 
purpose and utility”. (Voorbij goed en kwaad, paragraaf 191, F. Nietzsche) 
7
 “All the values by means of which we have tried so far to render the world estimable for ourselves and which 

then proved inapplicable, and therefore devaluated the world (…) the results of certain perspectives of utility, 
designed to maintain and increase human constructs of domination – and they have been falsely projected into 
the essence of things. What we find here is still the hyperbolic naïveté of man: positing himself as the meaning 
and measure of the value of things”. “The Will to Power”, Book One: European Nihilism, paragraaf 14, F. 
Nietzsche 
8
 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 201, F. Nietzsche 

9
 The Will To Power, book one “European Nihilism”, paragraaf 44, F. Nietzsche 

10
 “Voorbij goed en kwaad, paragraaf 262, F. Nietzsche 

11
 De genealogie van de moraal, Eerste verhandeling “Goed en kwaad”, “goed en slecht”, paragraaf 6, F. 

Nietzsche 
12

 Nietzsche noemt deze algemene goede waarden ook wel “décadence-waarden”. “Décadence-waarden” 
delen het kenmerk dat ze de mens een waarheid wil opdienen. “De antichrist, paragraaf 6, F. Nietzsche”.  
13

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 49, F. Nietzsche 
14

 Het Boek, Bijbel, Psalmen 18, vers 47. 
15

 In “Voorbij goed en kwaad” spreekt Nietzsche over: “L”EFFET C”EST MOI. What happens here is what 
happens in every well-constructed and happy commonwealth, namely, that the governing class identifies itself 
with the successes of the commonwealth”. De succesvolle mensen identificeren zich met het succes van de 
gemeenschap en wil iemand succesvol zijn, dan lijkt dit veelal de enige juist weg te zijn.  
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 Het is niet voor niets dat Nietzsche refereert  naar de Russische schrijver Dostojefski wanneer hij duidelijk wil 
maken dat “hoogste” waarden een “mengelmoes van sublieme, kinderlijke en zieke elementen” zijn. Het was 
Dostojefski die het befaamde hoofdstuk “De Grootinquisiteur”, in het boek “De gebroeders Karamazov”, 
schreef over de terugkomst van Jezus Christus ten tijden van de Spaanse inquisitie. De Grootinquisiteur, de 
leider van de inquisitie, ziet van een afstand dat Jezus is teruggekomen en dat hij wederom wonderen verricht. 
In de kathedraal van Sevilla brengt Jezus een 7 jarig meisje tot leven. (In de bijbel staat een identiek verhaal 
over Jezus die een meisje tot leven brengt ). De Grootinquisiteur laat Jezus direct oppakken. In de gevangenis 
bezoekt de grootinquisiteur Jezus Christus en legt hem uit, waarom hij niet zit te wachten op een terugkomst 
van Jezus Christus. Jarenlang, zo stelt de Grootinquisiteur, heeft de Katholieke kerk gepoogd het christelijke 
ideaal te verwezenlijken. De Katholieke kerk werd opgericht en opgelegde dogma’s bleken onvermijdelijk. Op 
het moment dat de rust is ontstaan en de dogma’s de mensen hebben gedisciplineerd stelt de grootinquisiteur 
dat een duizenden jaren durende missie is afgerond. De Grootinquisiteur begrijpt dat het katholicisme en de 
kerk als instituut slechts imperfecte interpretatie zijn van de “hoogste” macht, de “HERE”, maar om toch zijn 
dogmatische instituten en zijn “waarheid” in stand te kunnen houden, wil de Grootinquisiteur Jezus wederom 
ter dood veroordelen. Zelfs Jezus Christus, de zoon van de HERE, het vlees en bloed, het “allerhoogste” waarop 
de Grootinquisiteur zijn bestaan en zijn instituties incluis dogma’s baseert, wordt “in dienst” gesteld van deze 
nieuwe “waarheid” die niet het “allerhoogste” maar het instituut en zijn dogma’s voorop stelt. 
17

 Nietzsche gebruikt in plaats van slaven ook vaak de woorden volk, kudde, gepeupel en plebs. 
18

 “Uiteindelijk kunnen zij tegen de arme mensen toch niet op, omdat de Here hen beschermt”, Psalmen 14, vers 
6.  
19

 ““De genealogie van de moraal”, Eerste verhandeling “Goed en kwaad”, “goed en slecht”, paragraaf 9, F. 
Nietzsche 
20

 Het Boek, Bijbel, Mattheüs 15, vers 9. 
21

 Nietzsche noemt Immanuel Kant ook wel spottend de “Chinees van Köningsbergen” (Voorbij goed en kwaad, 
paragraaf 210/”Antichrist”, paragraaf 11) 
22

 Behalve op Plato en Kant heeft Nietzsche op nog veel meer filosofen kritiek. Zo wordt regelmatig René 
Descartes door Nietzsche bekritiseerd. Nietzsche noemt Descartes oppervlakkig: “Men zou misschien  een  
uitzondering  moeten maken voor  Descartes, de  vader van het rationalisme (en dus de grootvader van de  
Revolutie),  die alleen de rede autoriteit toekende:  maar de rede is slechts een instrument, en Descartes was 
oppervlakkig” (Voorbij goed en kwaad, paragraaf 191, F. Nietzsche). Maar denk ook aan de “hocus-pocus” van 
de mathematische vorm van Spinoza, Fichte, Augustinus en Liebniz. 
23

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat betekenen ascetische idealen?”, paragraaf 6, F. 
Nietzsche 
24

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 42, F. Nietzsche 
25

 De antichrist, paragraaf 10, F. Nietzsche 
26

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat is het ascetische ideaal?”, paragraaf 24, F. Nietzsche 
27

 Het begrip “machinale activiteit” is een begrip dat later door Heidegger zal worden beschreven en 
aangehaald als het opvorderende karakter van de techniek.  
28

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat betekenen ascetische idealen?”, paragraaf 18, F. 
Nietzsche 
29

 In “Voorbij goed en kwaad”, paragraaf 54, spreekt Nietzsche over: “De moderne filosofie is als 
kennistheoretische  scepsis, verhuld of openlijk,  antichristelijk: ofschoon, het zij voor verfijnde oren  gezegd, 
geenszins antigodsdienstig. Eertijds geloofde  men namelijk aan “de  ziel” zoals  men ook aan  de  grammatica 
en het  grammaticaal subject  geloofde: men zei, “ik”  is voorwaarde, “denk” is predikaat en voorwaardelijk  – 
denken is een activiteit waarbij een subject als oorzaak gedacht moet worden.” 
30

 Ascetisch ideaal is het ideaal dat stelt dat de mens moet afzien van genot en comfort.  
31

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat is het ascetische ideaal?”, paragraaf 25, F. Nietzsche 
32

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat is het ascetische ideaal?”, paragraaf 24, F. Nietzsche 
33

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 207, F. Nietzsche 
34

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 206, F. Nietzsche 
35

 Nietzsche noemt dit in zijn “genealogie van de moraal”, het ascetische ideaal. Omdat er nog regelmatig 
gesproken zal worden van moderne tijd, moderne wetenschap, wil ik ook in dit licht spreken van modern ideaal 
in plaats van het ascetische ideaal. 
36

 Onder invloed van Ayn Rand, zal haar favoriete discipel Alan Greenspan laten zien, waartoe dit objectivisme 
in staat is.  
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 “De genealogie van de moraal”, Derde verhandeling “Wat betekenen ascetische idealen?”, paragraaf 23, F. 
Nietzsche 
38

 De Bijbel, Psalmen 1, vers 6.  
39

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 242, F. Nietzsche 
40

 Eigen vertaling: “a great number who obey in proportion to the small number who command”, Voorbij goed 
en kwaad, paragraaf 199, F. Nietzsche 
41

 Eigen vertaling: “To what extent sickliness, owing to the symbiosis of centuries, goes much deeper: modern 
virtue, modern spirituality, our science, as forms of sickness“, The Will to Power, Book One: European Nihilism, 
paragraaf 50, F. Nietzsche. 
42

 “To what extent Schopenhauer’s nihilism still follows from the same ideal that created Christian theism. – One 
felt so certain about the highest desiderata, the highest values, the highest perfection that the philosophers 
assumed this as an absolute certainty, as if it were a priori: “God” at the apex as a given truth.”, The Will to 
Power”, Book One: European Nihilism, paragraaf 17, F. Nietzsche. Voor Nietzsche is “God” en zijn “hoogste” 
waarden geen “a priori” “given truth”. Nietzsche verzet zich tegen de machteloze conclusie die Schopenhauer 
trekt uit deze “given truth”, dat we verdoemd zijn om “vrij” te zijn. Deze machteloosheid lijkt aan te sluiten bij 
het boeddhisme, waar Schopenhauer veel sympathie voor voelde. Schopenhauer had zelfs een Boeddhabeeld 
in zijn studeerkamer en hij noemde zichzelf een volgeling van Boeddha en prees in een brief uit 1975 “de 
Soetta Nipata” en noemde deze tekst uitstekende lectuur. Hier moet wel gezegd worden dat Nietzsche 
Schopenhauer ook regelmatig volgt alsof het zijn grote leermeester is. Nietzsche deelt de uitspraak van 
Schopenhauer dat “The deeper the corruption of reason, the more necessary the doctrine of negation”. 
Nietzsche vervangt zelf “negation” in “salvation”. The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 
83, F. Nietzsche   
43

 Veelal wordt tegenwoordig meditatie gezien als het weerstand bieden tegen verstorende emoties. Nietzsche 
zou juist deze emoties, de instincten centraal willen stellen. 
44

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 22, F. Nietzsche 
45

 Eigen vertaling: “we have a goal for which one does not hesitate to offer human sacrifices, to risk 
every danger, to take upon oneself whatever is bad and worst“, The Will to Power, Book One: European 

Nihilism, paragraaf 26, F. Nietzsche 
46

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 55, F. Nietzsche 
47

 Eigen vertaling: “Who will prove to be the strongest in the course of this? The most moderate; those who do 
not require any extreme articles of faith; those who not only concede but love a fair amount of accidents and 
nonsense; those who can think of man with a considerable reduction of his value without becoming small and 
weak on that account: those richest in health who are equal to most misfortunes and therefore not so afraid of 
misfortunes“. The Will to Power”, Book One: European Nihilism, paragraaf 55, punt 12, F. Nietzsche 
48

 Eigen vertaling: “an expression of the uselessness of the modern world – not of the world of existence””. The 
Will to Power”, Book One: European Nihilism, paragraaf 33, F. Nietzsche 
49

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 55, punt 8, F. Nietzsche 
50

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 70, F. Nietzsche 
51

 Ziekte van Parkinson. 
52

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat is het ascetische ideaal?”, paragraaf 26, F. Nietzsche 
53

 De antichrist, paragraaf 25, F. Nietzsche 
54

 De genealogie van de moraal, Derde verhandeling “Wat is het ascetische ideaal?”, paragraaf 28, F. Nietzsche 
55

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 1, F. Nietzsche 
56

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 2, F. Nietzsche 
57

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 21, F. Nietzsche 
58

 Aldus sprak Zarathustra, XII, 267 
59

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 203, F. Nietzsche 
60

 “Whether we call it "civilization," or "humanising," or "progress," which now distinguishes the European, 
whether we call it simply, without praise or blame, by the political formula the 
DEMOCRATIC movement in Europe—behind all the moral and political foregrounds pointed to by such formulas, 
an immense PHYSIOLOGICAL PROCESS goes on, which is ever extending the process of the assimilation of 
Europeans, their increasing detachment from the conditions under which, climatically and hereditarily, united 
races originate, their increasing independence of every definite milieu, that for centuries would fain inscribe 
itself with equal demands on soul and body,—that is to say, the slow emergence of an essentially SUPER-
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NATIONAL and nomadic species of man, who possesses, physiologically speaking, a maximum of the art and 
power of adaptation as his typical distinction.”, “Voorbij goed en kwaad”, paragraaf 242, F. Nietzsche 
61

 “With equal right they might call themselves critics, and assuredly they will be men of experiments. By the 
name with which I ventured to baptize them, I have already expressly emphasized their attempting and their 
love of attempting is this because, as critics in body and soul, they will love to make use of experiments in a 
new, and perhaps wider and more dangerous sense? In their passion for knowledge, will they have to go further 
in daring and painful attempts than the sensitive and pampered taste of a democratic century can approve of? 
– There is no doubt these coming ones will be least able to dispense with the serious and not unscrupulous 
qualities which distringuish the critic from the skeptic.”, “Voorbij goed en kwaad”, paragraaf 210, F. Nietzsche 
62

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 13, F. Nietzsche 
63

 Voorbij goed en kwaad, hoofdstuk 1, paragraaf 13, F. Nietzsche.  
64

 Eigen vertaling: “Psychology is the question of the psychical: that is, of what is living, in that particular sense 
of life that determines becoming as “will to power” uit “Nietzsche”, by Martin Heidegger, Volumes Three and 
Four, volume IV, part one, chapter 4, “Cosmology and Psychology”, vertaald door David Farrell Krell. 
65

 Voorbij goed en kwaad, hoofdstuk 1, paragraaf 23, F. Nietzsche. 
66

 Voorbij goed en kwaad, hoofdstuk 1, paragraaf 23, F. Nietzsche. 
67

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 23, F. Nietzsche 
68

 Dit woord wordt gebruikt door Nietzsche in “voorbij goed en kwaad”, paragraaf 23, en in de lijn van dit 
paper, is het een woord dat ik letterlijk wil overnemen in plaats van het woord “afgeleiden”. 
69

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 41, F. Nietzsche 
70

 Aldus sprak Zarathoestra, Eerste deel, paragraaf 2, F. Nietzsche 
71

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 195 
72

 Aldus sprak Zarathoestra, Eerste deel, paragraaf 4, F. Nietzsche 
73

  “You must have chaos within you to give birth to a dancing star”, “Thus spoke Zarathustra”, Prologue 5, F. 
Nietzsche  
74

 “(…)want zulke mensen dienen niet de belangen van Christus, maar die van henzelf. Zij zetten altijd hun eigen 
zin door en als u niet oppast, hebben zij u zo omgepraat. Zij misleiden de eenvoudige gelovigen met 
huichelachtig gepraat.”, Statenbijbel, nieuwe testament, Romeinen 16, vers 18. 
75

 The Gay science, Bk, V, 1886; V, 282, F. Nietzsche 
76

 “Zarathoestra echter bleef staan en vlak naast hem viel het lichaam, zwaar verminkt en gebroken, maar nog 
niet dood. Na een wijle kwam de verpletterende tot bewustzijn terug en hij zag Zarathoestra naast zich 
geknield. “Wat doet gij, sprak hij uiteindelijk, ik wist al lang, dat de duivel mij een beentje wilde lichten. Nu 
sleept hij mij naar de hel: wilt gij “t hem beletten?”. “Op mijn woord, beste vriend,” antwoordde Zarathoestra, 
“dat alles is er niet, waarvan gij spreekt: er is geen duivel en geen hel. Je ziel zal nog eerder dood zijn dan je 
lichaam: vrees niets meer!”. De man keek wantrouwig op. “Als gij de waarheid spreekt, zei hij, dan verlies ik dus 
niets, als ik het leven verlies. Ik ben niet veel meer dan een dier, dat men heeft leren dansen, door slagen en 
karig eten.” “Toch niet, sprak Zarathoestra, je hebt uit het gevaar je beroep gemaakt; daar is niets verachtelijks 
in. Nu ga je aan je beroep te gronde; daarvoor zal ik je met mijn handen begraven.” “, “Aldus sprak 
Zarathoestra”, Eerste deel, paragraaf 6, F. Nietzsche 
77

 De antichrist, paragraaf 9, F. Nietzsche 
78

 Nietzsche ziet in dit licht de wordende Duitser als de ideale man van de toekomst: “De Duitser zelf is niet, hij 
wordt, hij “ontwikkelt zich”. “Ontwikkeling” is derhalve dé Duitse  vondst, dé  voltreffer in  het grote rijk der 
filosofische formules: – een  gezaghebbend begrip,  dat  in vereniging  met Duits bier en Duitse  muziek aan de  
verduitsing van heel  Europa  werkt.”, “Voorbij goed en kwaad”, paragraaf 244, F. Nietzsche 
79

 Nietzsche spreekt in “Jenseits: von Gut und Böse” over “Umwertung der bisherigen Werte”. 
80

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 210, F. Nietzsche 
81

 “Laten Wij afdalen en hun verschillende talen geven, zodat zij elkaar niet meer begrijpen”, Genesis 11, vers 7. 
De mens wordt verdeeldheid gegeven en gaat deze uit de weg door verschillende volkeren, verschillende 
leefruimten te geven. “Jezus ging de berg af en vele mensen liepen met Hem mee. Er kwam een melaatse man 
naar Jezus toe. Die viel voor Hem op de knieën, keek naar Hem op en zei: “Here, als U het wilt, kunt U mij 
genezen.” Jezus raakte de man aan. “Ik wil het,” zei Hij. “Wordt weer gezond.” Hij had het nog maar net gezegd 
of de melaatsheid was verdwenen.”, Mattheüs 8, vers 1,2 en 3. De grote Jezus daalt af om de lijdende mens te 
helpen. 
82

 Voorbij goed en kwaad, paragraaf 211, F. Nietzsche 
83

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 12(A), F. Nietzsche 
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 Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 4, “Nihilism”s Three 
Forms”, vertaald door David Farrell Krell. 
85

 The Will to Power, Book One: European Nihilism, paragraaf 15, F. Nietzsche 
86

 Kringloop en woekering, Deel 1, Hoofdstuk 1: “Eindeloosheid en grens van de economie”, paragraaf 1.1“De 
huishouding: Aristoteles”, G. Berns 
87

 Kringloop en woekering, Deel 1, Hoofdstuk 1: “Eindeloosheid en grens van de economie”, paragraaf 1.1 “De 
huishouding: Aristoteles”, G. Berns 
88

 Politica, 1257b1-5,  Aristoteles 
89

 Kringloop en woekering, Deel 1, Hoofdstuk 1: “Eindeloosheid en grens van de economie”, paragraaf 1.1 “De 
huishouding: Aristoteles”, G. Berns 
90

 Veelal spreekt men ook over preferenties in plaats van voorkeuren. 
91

 Eigen vertaling: “This method of research, attaining universal acceptance in the natural sciences, led to very 
great results, and on this account came mistakenly to be called the natural-scientific method. It is, in reality, a 
method common to all fields of empirical knowledge, and should properly be called the empirical method. The 
distinction is important because every method of investigation acquires its own specific character from the 
nature of the field of knowledge to which it is applied. It would be improper, accordingly, to attempt a natural-
scientific orientation of our science.” (Principles of economics, C. Menger) 
92

 Grundsätze der Volkwirtschafslehre, p. 86, C. Menger 
93

 Grundsätze der Volkwirtschafslehre, zweite Auflage, p. 21, C. Menger  
94

 Kringloop en woekering, deel 2, Hoofdstuk 6: “Waarde”, paragraaf 6.2 “De Oostenrijkse school”, G. Berns 
95

 Kringloop en woekering, deel 2, Hoofdstuk 6: “Waarde”, paragraaf 6.2 “De Oostenrijkse school”, G. Berns 
96

 “A theory which would teach us to what crystallizations of human activity and what forms of human 
phenomena action oriented to the provision of material needs leads, on the assumption of the free play of that 
powerful economic impulse, uninfluenced by other impulses and other considerations (particularly error or 
ignorance); a theory, especially, which would teach us what quantitative effects would be produced by a 
definite quantity of the influence in question: such a theory simply must provide us with a certain 
understanding. It cannot provide understanding of human phenomena in their totality or of a concrete portion 
thereof, but it can provide understanding of one of the most important sides of human life. The exact theory of 
political economy" is a theory of this kind, a theory which teaches us to follow and understand in an exact way 
the manifestations of human self-interest in the efforts of economic humans aimed at the provision of their 
material needs. It is thus a theory which does not have the task of teaching us to understand generally and in 
their totality social phenomena or even human phenomena, indeed not even those social phenomena which 
are commonly called "economic." It has only the task of affording us the understanding of a special side of 
human life, to be sure, the most important, the economic. On the other hand the understanding of the 
remaining sides of it could only be attained by other theories which would make us aware of the formations of 
human life from the point of view of the remaining propensities (e.g., from the point of view of public spirit, of 
the strict sway of the ideal of justice, etc.).” Investigations into the Method of the Social Sciences, book 1, 
chapter 7, C. Menger. 
97

 Ik gebruik hier het begrip “falsifieerbaar” in plaats van het begrip “falsificeerbaar”, omdat volgens de “Van 
Dale” beide woorden mogen worden gebruikt als het aantonen van onjuistheid, maar dat het begrip 
“falsificeerbaar” ook verwijst naar “vatbaar voor falsificatie”. Falsificatie in deze zin lijkt te refereren naar de 
falsificatie-theorie van Karl Popper. Als het falsificeren binnen een theorie valt, dan kunnen we eindeloos 
discussiëren over deze theorie.  
98

 “Economics is the science which studies human behaviour as a relationship between ends and scarce means 
which have alternative uses.”, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Chapter I, 
paragraph 2, The “Materialist” Definition of Economics, L. Robbins 
99

 “But when time and the means for achieving ends are limited and capable of alternative application, and the 
ends are capable of being distinguished in order of importance, then behaviour necessarily assumes the form of 
choice.”, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Chapter I, paragraph 3, The “Scarcity” 
Definition of Economics, L. Robbins 
100

 “Scarcity of means to satisfy ends of varying importance is an almost ubiquitous condition of human 
behaviour.”, An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Chapter I, paragraph 2, The 
“Materialist” Definition of Economics, L. Robbins.  
101

 “There is no independent "psychological" (or, for that matter, "physiological") side to scarcity. No matter 
what their fundamental make-up, be it inherited or acquired, men in similar technical environments will develop 
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similar habits and institutions.” (An Essay on the Nature and Significance of Economic Science, Chapter II, 
paragraph 6, “The Materialist Interpretation of History, L. Robbins) 
102

 “Richtlijn” (http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/PRESCRIPTIE/1)  
103

 “Beschrijving” (http://www.mijnwoordenboek.nl/puzzelwoordenboek/DESCRIPTIE/1)  
104

 “A DECADE ago I suggested that the economic theory of consumer”s behaviour can be largely built up on the 
notion of " revealed.preference ". By comparing the costs of different combinations of goods at different relative 
price situations, we can infer whether a given batch of goods is preferred to another batch; the individual 
guinea-pig, by his market behaviour, reveals his preference pattern-if there is such a consistent pattern.”, 
Consumption Theory in Terms of Revealed Preference, I. Introduction, Paul A. Samuelson 
105

 “I do not mean to imply that questionnaire studies of businessmen”s or others” motives or beliefs about the 
forces affecting their behavior are useless for all purposes in economics. They may be extremely valuable in 
suggesting leads to follow in accounting for divergencies between predicted and observed results; that is, in 
constructing new hypotheses or revising old ones. Whatever their suggestive value in this respect, they 
seem to me almost entirely useless as a means of testing the validity of economic hypotheses.”, The 
Methodology of Positive Economics, M. Friedman 
106

 De utopie van de vrije markt, H. Achterhuis, hoofdstuk 4 “De familie van utopieën”.  
107

 Rationaliteit en ethiek in de onderneming, hoofdstuk 1, paragraaf 1.3 “De descriptieve functie”, B. van de 
Ven 
108

 “classical decision theory has been concerned with choice among given alternatieves; design is concerned 
with the discovery and elaboration of alternatives.”, Theories of bounded rationality, paragraph 3. “Bounded 
Rationality in Design”, H. Simon 
109

 “In the design of complex objects – a bridge, say, or an airplane – the process has an even more involved 
search structure. Here, the early stages of search take place in highly simplified spaces that abstract most of the 
detail from the real-world problem, leaving only its most important elements in summarized form. When a plan, 
a schematized and aggregated design, has been elaborated in the planning space, the detail of the problem can 
be reintroduced, and the plan used as a guide in the search for a complete design.”, Theories of bounded 
rationality, paragraph 3. “Bounded Rationality in Design”, H. Simon 
110

 “But one area that has not received nearly enough attention is the information problem.”, (Greenspan 
roundtable: The value of reliable information, by Mark Thoma/University of Oregon, Dec 22

nd
 2008. 

http://www.economist.com/blogs/freeexchange/2008/12/the_value_of_reliable_informat  
111

 “Theories that incorporate constraints on the information-processing capacities of the actor may be called 
theories of bounded rationality.”, Theories of bounded rationality, H.A. Simon 
112

 “A consistent chooser can have any degree of egoism that we care to specify. It is, of course, true that in the 
special case of pure consumer choice over private goods, the revealed preference theorist tries to relate the 
person”s “preference” or “utility” to his own bundle of commodities. This restriction arises, however, not from 
any guarantee that he is concerned only with his own interests, but from the fact that his own consumption 
bundle – or that of his family – is the only bundle over which he has direct control in his acts of choice. The 
question of egoism remains completely open.”, Rational Fools, paragraph III, A. Sen 
113

 ““Toch is er iets dat u nog niet hebt gedaan,” zei Jezus. “Verkoop alles wat u hebt en geef het geld aan de 
armen. Daardoor krijgt u een schat in de hemel. Kom daarna terug en ga met Mij mee.” 23 Toen de man dat 
hoorde, ging hij heel verdrietig weg, want hij was erg rijk. 24 Jezus keek hem na en zei: “Wat is het voor rijke 
mensen moeilijk om in het Koninkrijk van God te komen! 25 Het is voor een kameel gemakkelijker om door het 
oog van een naald te gaan, dan voor een rijke om het Koninkrijk van God binnen te gaan.””, Het Boek, de Bijbel, 
Lucas 18, vers 23 tm 25 
114

 “The contrast between sympathy and commitment may be illustrated with the story of two boys who find 
two apples, one large, one small. Boy A tells boy B, "You choose." B immediately picks the larger apple. A is 
upset and permits himself the remark that this was grossly unfair. "Why?" asks B. "Which one would you have 
chosen, if you were to choose rather than me?" "The smaller one, of course," A replies. B is now triumphant: 
"Then what are you complaining about? That”s the one you”ve got!" B certainly wins this round of the 
argument, but in fact A would have lost nothing from B”s choice had his own hypothetical choice of the smaller 
apple been based on sympathy as opposed to commitment. A”s anger indicates that this was probably not the 
case.”, Rational Fools, paragraph IV, A. Sen 
115

 “So I think, yes indeed, the blunt device of categorical imperative, ignoring all argument, will deliver those 
things. But you don”t need such a blunt instrument. Even with a finer instrument, you will be able to agree on 
some things, and those things on which you cannot agree you have to leave behind because there is not yet any 
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agreement on that. That is roughly the position that Smith took and it is roughly the position that I believe is 
correct.” (http://www.christiansarkar.com/2009/10/amartya-sen-the-idea-of-justic.htm)  
116

 In zowel in “The Metaphysics of Morals” en “Antropology” refereert Kant naar Smith. (“Money is therefore” 
(according to Adam Smith) “that material thing the alienation of which is the means and at the same time the 
measure of industry by which human beings and nations carry on trade with one another.”) 
117

 “Whereas ultimately Kant says it”s quite clear that you have these categorical imperatives you must follow, 
institutions aside--if everyone is following categorical imperatives, what will be the best institution?--Smith 
argues that is not the right question. A lot of people want it. What kind of institution do you need here and now, 
taking into account the variety of people and their precommitments?“  
(http://www.christiansarkar.com/2009/10/amartya-sen-the-idea-of-justic.htm) 
118

 “given that you said these machines are much too blunt instruments” 
http://www.christiansarkar.com/2009/10/amartya-sen-the-idea-of-justic.htm 
119

  “The main problem centers on the fact that it is in everybody”s interest to understate the benefit he expects, 
but this understatement may lead to the rejection of a public project which would have been justified if true 
benefits were known. Analysis of this difficulty, some-times referred to as the "free rider" problem, has recently 
led to some extremely ingenious proposals for circumventing this inefficiency within the framework of egoistic 
action.”, Rational Fools, paragraph IV, A. Sen 
120

 Eigen vertaling: “Worse still, over the last thirty years, politicians and bureaucrats of the world over have 
come to regard economic theory as the sole source of wisdom about the manner in which a modern society 
should be governed. The world has been remade in the economist”s image.”, Debunking economics, Steve 
Keen, Preface to the first edition. 
121

 Eigen vertaling: “All things are subject to the law of cause and effect” 
122

 In het gesprek dat Heidegger had met Der Spiegel, spreekt Heidegger over: “De heerschappij van het ‘Ge-
stell’ wil zeggen: de mens wordt ‘gesteld’, aangesproken en uitgedaagd door een macht die in het wezen van 
de techniek openbaar wordt.“, Alleen nog een God kan ons redden, Heidegger, M, blz 54. 
123

 “One arrives at such judgments only if one has failed to grasp that the essence of the Over-man consists in 
stepping out “over” the man of the past. The latter needs and seeks ideals and idealizations “aboven” himself. 
Overman, on the contrary, no longer needs the “above” and “beyond”, because he alone wills man himself, and 
not just in some particular aspect, but as the master of absolute administration of power with the fully 
developed power resources of the earth“, Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, 
part one, chapter 12, “Nietzsche’s “Moral” Interpretation of Metaphysics”, vertaald door David Farrell Krell. 
124

 De vrolijke wetenschap, paragraaf 101, F. Nietzsche 
125

 E.III., hoofdstuk 1 
126

 Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 1, “The Five Major 
Rubrics”, vertaald door David Farrell Krell. 
127

 “Do values therefore arise from will to power? Certainly, but we would be committing another error in 
thought if we now wished to understand values as if they were something “alongside” the will to power”, 
Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 10, “Valuation”, 
vertaald door David Farrell Krell. 
128

 D.IV., hoofdstuk 1 
129

 G.III., hoofdstuk 2 
130

 G.II., hoofdstuk 2 
131

 Eigen vertaling, “What is Metaphysics?”, M. Heidegger, (1929) 
132

 Eigen vertaling: “the essential nonthinking of the essence of the nothing.”, Nietzsche, by Martin Heidegger, 
Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 3, “Nihilism, Nihil, and Nothing”, vertaald door David 
Farrell Krell. 
133

 Eigen vertaling: “Nihilism is not only the process of devaluing the highest values, nor simply the withdrawal 
of these values. The very positing of these values in the world is already nihilism (…). Nihilism is achieved in the 
withdrawal of values, in the aggressive removal of values.“, Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three 
and Four, volume IV, part one, chapter 7, “The Man of Western History”, vertaald door David Farrell Krell. 
134

 E.II., hoofdstuk 1 
135

 “Wat is metafysica?”, M. Heidegger 
136

 Heidegger heeft hier het concept “Sein zum Tode” voor in het leven geroepen. Dit is geen manier om dichter 
bij de dood te komen als zijnde klinisch dood. “Sein zum Tode” is als het ware de drijvende kracht van ieder 
Zijn. Zijn komt vanuit het  “niets” naar boven, ontwikkelt zich, maar verzinkt vervolgens ook in het “niets”. De 
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“Angst” voor het van einde “Erzijn” (Dasein) is een individuele verzinking in het “niets” en kan door niemand 
worden afgenomen. De “Angst” te verzinken is altijd aanwezig in ieder Zijn. 
137

 De voorbeelden zijn wellicht niet heel overtuigend, maar Heidegger opent wel een wereld die vooraf gaat 
aan de onnatuurlijke, berekenende wereld.  
138

 Voor meer inzicht in de kritiek van Heidegger op Descartes en het concept van het “subject” verwijs ik naar: 
“Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 16, “The Cartesian 
Cogito as Cogito Me Cogitare”, translated by David Farrell Krell”. 
139

 A.IV., hoofdstuk 1 
140

  Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 17, “Descartes” 
Cogito Sum” vertaald door David Farrell Krell. 
141

 Eigen vertaling, “The Age of the World Picture”, door Martin Heidegger. 
142

 Heidegger maakt in “Wat is metafysica?” een verschil tussen “Bang zijn voor iets” en de “Angst” te verzinken 
in het “niets.  
143

 Niet te verwarren met het begrip “Angst” bij Heidegger, geschreven met een hoofdletter.  
144

 C.VI., hoofdstuk 1 
145

 Hier refereer ik naar de twee vragen in (G.V. hoofdstuk 2): “Maar waarom wil de mens zekerheid? Waarom 
beschermt hij het bekende en bestrijdt hij het onbekende?” 
146

 G.V., hoofdstuk 2  
147

 “Thinking is for us a means not of “knowing” but of describing an event, ordering it, making it available for 
our use: that is what we think today about thinking: tomorrow perhaps something else.”, “The Will to Power”, 
XIII, note 123, F. Nietzsche 
148

 Eigen vertaling: “…in respect to the valuation of things, instinct deserves more authority than rationality, 
which wants to appreciate and act according to motives, according to a “Why,” that is to say, in conformity to 
purpose and utility”. Voorbij goed en kwaad, paragraaf 191, F. Nietzsche 
149

 A.II., hoofdstuk 3 
150

 E.I., hoofdstuk 1 
151

 “The hydroelectric plant is set into the current of the Rhine. It sets the Rhine to supplying its hydraulic 
pressure, which then sets the turbines turning. This turning sets those machines in motion whose thrust sets 
going the electric current for which the long-distance power station and its network of cables are set up to 
dispatch electricity. In the context of the interlocking processes pertaining to the orderly disposition of electrical 
energy, even the Rhine itself appears to be something at our command.“, The Question Concerning 
Technologie, M. Heidegger, 1954.  
152

 Ik heb vorig jaar het volgende filmpje gemaakt: http://www.youtube.com/watch?v=RMq3WtrkGms. Ik 
raakte geïnspireerd door het winkelcentrum WoensXL in Eindhoven, dat op zondagochtend volledig afgelaten 
was en in afwachting was om de mens te kunnen dienen.  
153

 “The forester who, in the wood, measures the felled timber and to all appearances walks the same forest 
path in the same way as did his grandfather is today commanded by profit-making in the lumber industry, 
whether he knows it or not.  He is made subordinate to the orderability of cellulose, which for its part is 
challenged forth by the need for paper, which is then delivered to newspapers and illustrated magazines.  The 
latter, in their turn, set public opinion to swallowing what is printed, so that a set configuration of opinion 
becomes available on demand.“, The Question Concerning Technologie, M. Heidegger, 1954.  
154

 Zijn en Tijd, door Martin Heidegger, hoofdstuk 1, paragraaf 4 “De ontische voorrang van de zijnsvraag”, 
vertaald door Mark Wildschut. 
155

 Zoals we eerder al lazen: “het (1) “niets” gaat dus altijd vooraf aan iedere (2) “waarheid”. De “waarheid” kan 
nooit zijn oorsprong uit het “niets” objectiveren.” 
156

 Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “Relations with 
beings and the Relationship to Being. The Ontological Difference”, vertaald door David Farrell Krell 
157

 Eigen vertaling: “(…), there is concealed a question of how the being as such can be brought into view by 
man at all, can be experienced and preserved in its determinations, no matter wether man here takes the role of 
subject or of some other essence.”. “Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part 
one, chapter 23, “Relations with beings and the Relationship to Being. The Ontological Difference”, vertaald 
door David Farrell Krell 
158

 Eigen vertaling: “We stand in the differentiation of beings and Being.”, “Nietzsche, by Martin Heidegger, 
Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “Relations with beings and the Relationship to Being. 
The Ontological Difference”, vertaald door David Farrell Krell 
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159

 Eigen vertaling: “Thus it appears to be a differentiation whose differences are not differentiated by any one, 
a differentiation for which no differentiator “is there” and no region of differentiation is constituted, (…)”, 
“Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “Relations with 
beings and the Relationship to Being. The Ontological Difference”, vertaald door David Farrell Krell 
160

 “With such differentiation of Being from beings nothing is said about the inner content of the essence of 
Being.”, Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “Relations 
with beings and the Relationship to Being. The Ontological Difference”, vertaald door David Farrell Krell 
161

 Eigen vertaling: “Furthermore, if metaphysics always affirms that Being is the most universal and therefore 
emptiest concept, and so a concept not to be determined any further, it remains true that every fundamental 
metaphysical position does think Being according to an interpretation all its own.”, Nietzsche, by Martin 
Heidegger, Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “The Ontological Difference” vertaald 
door David Farrell Krell 
162

 D.VI. hoofdstuk 2 
163

 “Nietzsche’s expression “will to power” means to suggest that will as we usually understand it is actually and 
only will to power. But a possible misunderstanding lurks even in this explanation. The expression "will to 
power” does not mean that, in accord with the usual view, will is a kind of desiring that has power as its goal 
rather than happiness and pleasure. “, Nietzsche, by Martin Heidegger, Volumes One and Two, The Will to 
power as art, hoofdstuk 7 Will as Will to power”, vertaald door David Farrell Krell 
164

 “Jede Macht ist nur Macht, sofern sie und solange sie Mehr-Macht, d. h. Machtsteigerung ist. Macht kann 
sich nur in sich selbst, d. h. in ihrem Wesen halten, indem sie die je erreichte Machtstufe, also je sich selbst 
übersteigt und überhöht, wir sagen: übermächtigt.”, Martin Heidegger: Nietzsche II, “V. DER EUROPAISCHE 
NIHILISMUS, Die fünf Haupttitel im Denken Nietzsches”, Klett-Cotta, Stuttgart 1980 
165

 Martin Heidegger: Nietzsche II, “V. DER EUROPAISCHE NIHILISMUS, Die fünf Haupttitel im Denken 
Nietzsches”, Klett-Cotta, Stuttgart 1980 
166

 G.II., hoofdstuk 2 
167

 Deze redenering kan worden doorgetrokken richting alle beelden. 
168

 F.IX., hoofdstuk 2 
169

 Eigen vertaling: “We stand in the differentiation of beings and Being”, Nietzsche, by Martin Heidegger, 
Volumes Three and Four, volume IV, part one, chapter 23, “The Ontological Difference” vertaald door David 
Farrell Krell 
170

 Heidegger spreekt in “De oorsprong van het kunstwerk” over een “Ur-strife” tussen Aarde en Wereld. Deze 
“Ur-strife” moet gevoerd worden door de mens. Vanuit de aarde kunnen scheppingen naar boven komen en 
worden voortgezet in de wereld om vervolgens weer te verdwijnen in de aarde.  


