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2. Inleiding 

 

Mens de; m,v -en het hoogst begaafde wezen op aarde1 

 

De mens, volgens de Van Dale het hoogst begaafde wezen, is al sinds het begin der tijden 

geïntrigeerd door de wereld om zich heen. Eeuwen voor het begin van onze jaartelling stelden 

filosofen al vragen over het hoe en het waarom van alle aspecten van het leven. Het duurde 

echter – volgens de Franse filosoof Michel Foucault (1926-1984) – tot de 19e eeuw voor de 

mens zichzelf centraal kon stellen als object van onderzoek.2  

Foucault deelt de geschiedenis in in drie épistémès.3 Volgens Foucault volgt op het 

épistémè van de Renaissance (tot 1650) en van de Klassieke Tijd (1650-1800) het épistémè 

van de Moderne Tijd (na 1800).4 Het épistémè van de Moderne Tijd wordt enerzijds 

gekenmerkt door historisch besef, anderzijds door de geboorte van ‘de mens’. Onder meer 

door de filosofie van de Duitse filosoof Immanuel Kant (1724-1804) wordt de mens tweeledig: 

‘de menselijke geest krijgt een eigen aard, los van de kennis, […] zij wordt zowel subject als 

mogelijk object van kennis’ 5 . De mens wordt omschreven als ‘een entiteit die zich 

conceptueel onderscheidt van zowel de natuur als het bovennatuurlijke; […] en die zich als 

subject onderscheidt door zijn geest’6. 

De Duitse filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche (1844-1900) valt, volgens de 

tijdsindeling van Foucault, in het épistémè van de Moderne Tijd. Nietzsche gaat in op 

aspecten die van invloed zijn op het leven van de mens, waaronder waarheid, kennis, en 

psychologische fenomenen als de wil, de rede en het bewustzijn.7 Men kan zich echter 

afvragen of ‘de mens’ waarop Nietzsche zich richt, overeenkomt met ‘de mens’ die volgens 

Foucault centraal staat in het épistémè van de Moderne Tijd. Foucault ziet de mens als 

psychologische entiteit, een historisch wezen in een maatschappij die gekend kan worden en 

kan kennen. Hoewel uit Nietzsches interessegebieden blijkt dat hij zich evenwel bezighoudt 

met de mens als psychologische entiteit, is de vraag of Nietzsches benadering van ‘de mens’ 

aansluit bij het concept ‘de mens’ dat Foucault onderscheidt in het Moderne épistémè. De 

                                                
1 Van Dale (2007). Klein woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie. 
2 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 104-110. 
3 ‘Épistémè: bij Foucault de dieptestructuur van het weten’. Uit: Leezenberg, M., & De Vries, G. 
(2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam 
University Press, p. 244. 
4 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 104-110. 
5 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 109. 
6 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 110. 
7 Schacht, R. (1989). Nietzsche on human nature. History of European ideas, 11, 883-892. 
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centrale vraag in dit essay is dan ook in hoeverre Nietzsches benadering van ‘de mens’ 

congruent is met het concept ‘de mens’ dat volgens Foucault kenmerkend is voor het épistémè 

van de Moderne Tijd. Hierbij wordt niet ingegaan op de conclusies die Nietzsche met 

betrekking tot ‘de mens’ trekt, maar op de manier waarop hij met het concept ‘de mens’ 

omgaat. Het gaat dus niet om Nietzsches beeld van de aard van de mens of zijn ‘zelf’8, maar 

om de aard van Nietzsches filosofie.  

In het essay wordt eerst ingegaan op het mensconcept van Foucault. Vervolgens 

wordt de benadering van de mens door Nietzsche behandeld. Ten slotte wordt in de conclusie 

een antwoord geformuleerd op de vraag in hoeverre de benadering van de mens door 

Nietzsche congruent is met ‘de mens’ die volgens Foucault kenmerkend is voor het épistémè 

van de Moderne Tijd.  

 

3. De Mens bij Foucault 

 

Michel Foucault beschouwt de geschiedenis van de kennis als een ‘dieptestructuur’. Hij 

onderscheidt twee radicale breuken in de dieptestructuren van verschillende historische 

perioden. Na dergelijke breuken zijn bepaalde vormen van kennis, hypothesen en 

onderzoeksobjecten mogelijk, die nog geen plaats hadden in de ‘beschikbare conceptuele 

denkkaders’ van de voorgaande periode.9  

De dieptestructuren noemt Foucault épistémès, welke verwijzen naar de onderlinge 

samenhang van ‘dingen’ zoals die in de betreffende periode wordt ervaren. Zoals in de 

inleiding werd vermeld, onderscheidt Foucault drie épistémès. Op het épistémè van de 

Renaissance (tot 1650) en van de Klassieke Tijd (1650-1800), volgt het épistémè van de 

Moderne Tijd (na 1800). In het épistémè van de Moderne Tijd gaat tijd een andere rol spelen 

dan in de voorgaande épistémès. ‘De orde der dingen wordt vanaf nu bepaald door de 

historische krachten waar de dingen deel van uit maken.’10 Historiciteit11 wordt daarmee een 

essentieel element in de wetenschappelijke benadering van de wereld. Een tweede 

verandering in het epistémè van de Moderne Tijd wordt door Foucault geformuleerd als de 

                                                
8 Voor een vergelijking van de benadering van het ‘zelf’ van de mens door Nietzsche en Foucault, zie 
Marshall, J. (2001). A critical theory of the self: Wittgenstein, Nietzsche, Foucault. Studies in 
philosophy and education, 20, 75-91. 
9 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 107. 
10 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 108. 
11 ‘Historiciteit: historische bepaaldheid of veranderlijkheid’. Uit: Leezenberg, M., & De Vries, G. 
(2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam 
University Press, p.246. 
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geboorte van de mens.12 De vraag wordt gesteld naar de transcendentale mogelijkheids-

voorwaarden13 van kennis: hoe is kennis mogelijk? Door deze vraag wordt kennis zowel ‘een 

deel [als] een product van de menselijke geest’14. De menselijke geest wordt hiermee 

tweeledig: enerzijds is zij een kenbaar object, anderzijds is zij een transcendentaal subject, 

datgene dat kan kennen. Deze dualistische notie van de geest werd door Kant geformuleerd, 

als voortbouwing op het als te eenvoudig beschouwde dualisme15 van de Franse filosoof René 

Descartes (1724-1804).16 

Elementair voor ‘de mens’ die volgens Foucault kenmerkend is voor het épistémè van 

de Moderne Tijd, is dus enerzijds zijn historiciteit en anderzijds zijn dualisme. De mens is een 

product van de historische periode waarin hij leeft, en is in die hoedanigheid kenbaar. De 

mens als historische entiteit is dus zowel kenbaar als transcendentaal. 

 

4. De Mens bij Nietzsche 

 

Zoals in de inleiding werd beschreven, valt Nietzsche volgens de tijdsindeling van Foucault in 

het épistémè van de Moderne tijd. Foucault onderscheidt in dit épistémè twee elementaire 

kenmerken: historiciteit en de geboorte van de mens. De vraag is in hoeverre Nietzsches 

benadering van de mens congruent is met deze kenmerken. In zijn werk laat Nietzsche zich 

niet direct uit over Foucaults indeling, aangezien Foucault de épistémès later definieerde dan 

Nietzsche zijn werken schreef. Nietzsche behandelt de door Foucault onderscheiden thema’s 

echter wel. 

Uit diverse werken van Nietzsche blijkt dat hij zich verdiept in het begrip historiciteit, 

en haar invloed op het leven van de mens. Nietzsche heeft zich veelvuldig uitgelaten over de 

ontwikkeling van de menselijke moraal, die hij begrensd ziet door tijd en ruimte.17 Hij 

verwerpt de notie van universaliteit aangaande menselijkheid, begrippen als waarheid, kennis 

                                                
12 Foucault, M. (2006). De woorden en de dingen. Een archeologie van de menswetenschappen.  [1e 
druk: 1966] Amsterdam: Boom. 
13 ‘Transcendentale mogelijkheidsvoorwaarden: de epistemologische condities die empirische kennis 
mogelijk maken’. Uit: Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de 
geesteswetenschappen. [1e druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 252. 
14 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 109. 
15 René Descartes deed de uitspraak Cogito ergo sum, ‘ik denk dus ik ben’. Hiermee creëerde hij een 
onderscheid tussen het menselijk lichaam en de menselijke geest.  
Uit: Descartes, R. (1637). Discours de la méthode. 
<http://www.wsu.edu:8080/~wldciv/world_civ_reader/world_civ_reader_2/descartes.html> Bezocht op 
12 mei 2009. 
16 Leezenberg, M., & De Vries, G. (2007). Wetenschapsfilosofie voor de geesteswetenschappen. [1e 
druk: 2001] Amsterdam: Amsterdam University Press, p. 46-52. 
17 Nietzsche, F. (1989). On the genealogy of morals. [1e druk: 1887] New York: Vintage Books [via 
books.google.com]. 
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en rede zijn altijd historisch van aard.18 Historiciteit ziet Nietzsche niet als begrenzing van de 

menselijke ontwikkeling, maar als beperking danwel mogelijkheid in het bestuderen van de 

mens. Nietzsche ziet historiciteit dus niet als negatief, hij ziet het meer als de riemen waarmee 

geroeid dient te worden. Deze visie blijkt uit het 337e aforisme in De Vrolijke Wetenschap. 

 

 [337] 

De toekomstige ‘menselijkheid´ – Wanneer ik met de ogen van een ver verleden 

tijdperk naar het onze kijk, dan weet ik aan de tegenwoordige mens niets 

merkwaardigers te ontdekken dan zijn eigenaardige deugd en ziekte, genaamd ‘het 

historisch besef’. […] – dit zou toch een geluk moeten opleveren, dat de mens tot nu 

toe nog niet kende. […] en dit goddelijk geluk zou dan heten: menselijkheid!19 

 

Nietzsche ziet historiciteit dus als kenmerk van het leven van de mens, en laat het een 

belangrijke rol spelen in de benadering van de mens. Hij stelt dat de mens niet beschouwd 

moet worden als aeterna veritas, als constant gegeven, maar dat de mens moet worden 

beschouwd als een ‘testimony […] of a very limited period of time’20 Nietzsche werkt dus 

inderdaad met het eerste kenmerk dat Foucault onderscheidt in het épistémè van de Moderne 

Tijd, te weten historiciteit. Daarbij moet worden benadrukt dat Nietzsche zich niet alleen 

bewust is van historiciteit in zijn filosofische benadering van de wereld, maar dat hij 

historiciteit ook een rol toebedeelt in zijn benadering van de mens. Nietzsche ziet de mens als 

historisch bepaald, als product van de historische periode waarin hij leeft, en als zodanig wil 

hij de mens ook benaderen.21 

 

Het tweede kenmerk dat Foucault onderscheidt in het épistémè van de Moderne Tijd is de 

geboorte van ‘de mens’, een dualistische notie van de mens als kenbaar object en 

transcendentaal subject. Of Nietzsches filosofie al dan niet congruent is met dit kenmerk, is 

minder eenvoudig te stellen dan met het kenmerk historiciteit. Op het eerste gezicht zou 

gesteld kunnen worden dat Nietzsche de dualistische visie op de mens in zijn filosofie 

verwerpt. Nietzsche roept filosofen op ‘to translate man back to nature’22. Hij wil de mens 

weer een laten zijn met de natuur, en wil de mens benaderen als onderdeel van de natuur,  

                                                
18 Kuypers, E. (2007). Verscheurd paradijs. Wijsgerige en filosofische verkenningen over een 
ontwortelde cultuur. Apeldoorn: Garant Uitgevers [via books.google.com]. 
19 Nietzsche, F. (1979). De vrolijke wetenschap. [1e druk: 1882] Amsterdam: Arbeiderspers, p. 196. 
20 Nietzsche, F. (1886). Human, all too human; In: Marshall, J. (2001). A critical theory of the self: 
Wittgenstein, Nietzsche, Foucault. Studies in philosophy and education, 20, p. 75. 
21 Marshall, J. (2001). A critical theory of the self: Wittgenstein, Nietzsche, Foucault. Studies in 
philosophy and education, 20, 75-91.  
22 Schacht, R. (1989). Nietzsche on human nature. History of European ideas, 11, p. 883. 
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omdat in de mens ‘fundamental natural principles are powerfully at work’23. Hiermee roept 

Nietzsche op om ‘de mens’ als geheel te benaderen, en niet als dualistische notie. Hij is 

gericht op ‘to naturalise humanity’24. 

Uit voorgaande kan worden geconcludeerd dat Nietzsche het dualisme verwerpt dat 

volgens Foucault kenmerkend is voor ‘de mens’ in het épistémè van de Moderne Tijd. 

Nietzsche legt op een ander vlak binnen zijn benadering van de mens echter wel een 

dualistische visie aan de dag. Dualisme wordt gedefinieerd als ‘leer van twee tegenover of 

onafhankelijk naast elkaar staande beginselen’25. Dualisme in de traditioneel-filosofische zin 

heeft betrekking op de scheiding van lichaam en geest (door Kant uitgebreid naar een 

scheiding van de mens als object en als subject). Nietzsche brengt in zijn benadering van ‘de 

mens’ echter een andere vorm van dualisme aan, te weten een maatschappelijk ofwel 

antropologisch dualisme.26  

Nietzsche onderscheidt ‘a higher humanity which set some human beings above and 

apart from the common run of mankind’27 . Hij deelt de groep ‘de mens’ dus in in 

verschillende maatschappelijke klassen. Tot de ‘hogere mensheid’ horen volgens Nietzsche 

de denkende mensen, de filosofen, zij die ‘master of free will’28 zijn. Groepen die niet in 

aanmerking komen voor het predicaat hogere mensheid zijn onder meer ‘de vrouwen’ en ‘het 

volk’. Deze onderscheiding van verschillende soorten ‘mens’ geeft Nietzsche weer in het 193e 

aforisme in De Vrolijke Wetenschap: 

 

[193] 

Kants geestigheid – Kant wilde op een manier, die ‘iedereen’ voor het hoofd stootte, 

bewijzen dat ‘iedereen’ gelijk had – dat was de heimelijke geestigheid van deze ziel. 

Hij schreef tegen de geleerden ten gunste van het volksverstand, maar voor de 

geleerden en niet voor het volk.29 

 

Nietzsche verwerpt in deze zinnen dus niet alleen het dualisme van Kant, dat uitgaat van  

dualistische ‘mensen’ (waardoor de term ‘iedereen’ mogelijk is: alle mensen werken op 

                                                
23 Nietzsche, F. (1974). The gay science. [1e druk: 1886]; In: Schacht, R. (1989). Nietzsche on human 
nature. History of European ideas, 11, p. 885. 
24 Schacht, R. (1989). Nietzsche on human nature. History of European ideas, 11, p.886. 
25 Van Dale (2007). Klein woordenboek van de Nederlandse taal. Utrecht: Van Dale Lexicografie. 
26 De termen ‘maatschappelijk dualisme’ of ‘antropologisch dualisme’ zijn gedeeltelijk ontleend aan 
Schacht, R. (1989). Nietzsche and philosophical anthropology. In: Pearson, K. (2005). A companion to 
Nietzsche. Blackwell publishing. 
27 Schacht, R. (1989). Nietzsche on human nature. History of European ideas, 11, p.885. 
28 Schacht, R. (1989). Nietzsche and philosophical anthropology. In: Pearson, K. (2005). A companion 
to Nietzsche. Blackwell publishing, p. 125 [via books.google.com]. 
29 Nietzsche, F. (1979). De vrolijke wetenschap. [1e druk: 1882] Amsterdam: Arbeiderspers, p. 149. 
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dezelfde manier), maar hij geeft ook aan dat ‘de mens’ volgens hem bestaat uit verschillende 

groepen, waaronder ‘de geleerden’ en ‘het volk’. 

Deze indeling van de mens in maatschappelijke groepen heeft niet alleen 

consequenties voor Nietzsches benadering van ‘de mens’, het is ook van invloed op 

Nietzsches benadering van zichzelf.30! Nietzsche plaatst zichzélf door de indeling buiten het 

dualisme van Kant. Hij ziet zichzelf als transcendentaal, en anderen (in de vorm van 

maatschappelijke groepen) als kenbaar object. Hijzelf kan alleen worden gekend door zichzelf, 

en niet door een ander.  

Hiermee voegt Nietzsche zich naar een probleem van het dualisme van Kant. In Kants 

dualisme is de mens enerzijds een object dat onderzocht kan worden, en anderzijds een 

subject dat kan kennen op basis van een set intellectuele en emotionele functies. Deze 

scheiding heeft de weg vrij gemaakt voor psychologisering van de mens. Aan het kennend 

subject worden kennende eigenschappen toegekend, waardoor het subject een entiteit wordt 

die formeel alleen door zichzelf gekend kan worden. De mens als object kan altijd maar tot op 

zekere hoogte gekend worden door een algemeen kennend subject: naast zichtbare en dus 

onderzoekbare eigenschappen bevat ‘de mens’ een kern die niet direct observeerbaar en dus 

voor een algemeen kennend subject niet kenbaar is. Deze kern van het object is alleen kenbaar 

door het subject zelf, omdat hij de enige is die hierin ‘naar binnen kan treden’. Diegene die 

zichzelf langs deze weg kent, noemt Nietzsche een Übermensch.31 32 

Door de psychologisering van de mens die door Kant tot een dualistische notie was 

gemaakt, is het lichaam-geestprobleem in het épistémè van de Moderne Tijd vergroot. De 

vraag is of Nietzsche dit oplost door de mens tot natuurlijk wezen te maken. Door de mens uit 

de tweedeling te halen, zou hij formeel kenbaar moeten zijn: door de mens te ‘naturaliseren’ 

wordt hij geobjectiveerd en dus kenbaar. Zoals gezegd haalt Nietzsche deze ‘oplossing’ echter 

bij voorbaat onderuit door zich te bedienen van een maatschappelijk dualisme, waarin alleen 

de hogere mensheid de mogelijkheid heeft zichzelf te kennen.  

De vraag is dus of Nietzsche de dualistische scheiding die Kant heeft aangebracht 

tussen lichaam en geest, verwerpt of accepteert. Enerzijds verwerpt Nietzsche het dualisme 

                                                
30 Vanaf dit punt in paragraaf 4.De Mens bij Nietzsche volgen overwegingen van de auteur. Hierbij 
wordt met klem opgemerkt dat er bij deze overwegingen geen aanspraak wordt gemaakt op ‘waarheid’. 
Ze vormen slechts overdenkingen naar aanleiding van de daarvoor besproken tekst, die werd 
geschreven in het kader van de vergelijking van benadering van ‘de mens’, door Nietzsche en door 
Foucault. De overwegingen hebben alleen betrekking op deze tekst en de literatuur waarnaar in de 
noten is verwezen. Alternatieve interpretaties naar aanleiding van andere bronnen zijn voorbehouden. 
31 Voor een toelichting op de betekenis van Nietzsches begrip Übermensch zie Nietzsche, F. (1999). 
Also sprach  Zarathustra. [1e druk: 1883] Berlijn: De Gruyter; en Huskinson, L. (2004). Nietzsche and 
Jung: the whole self in the union of opposites. Psychology Press, p. 28 ev. 
32 Deze notie haakt aan bij het 149e aforisme in Nietzsches De vrolijke wetenschap (zie p. 7). Nietzsche 
verwerpt Kants notie van ‘iedereen’, van de mens als eenheid. Nietzsche ontkent de notie van 
‘iedereen’ door groepen aan te brengen in ‘de mens’, en door zijn individualistische notie van de 
mogelijkheid voor de hogere mensheid om Übermensch te worden. 
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met zijn streven naar het naturaliseren van de mens. Anderzijds introduceert Nietzsche een 

maatschappelijke vorm van dualisme, waarmee hij aansluit bij het dualisme van Kant, en de 

problemen van dat dualisme accepteert zo niet vergroot.  

Dit is niet alleen van invloed op Nietzsches benadering van ‘de mens’, het heeft ook 

een tweeledige consequentie voor zichzelf. Nietzsche plaatst zichzelf door zijn 

maatschappelijk dualisme in een groep, te weten de maatschappelijke groep ‘de filosofen’. Hij 

dicht deze groep dusdanige eigenschappen toe, dat hij zelf los kan komen van zijn menselijke 

danwel maatschappelijke natuur. Hoewel hij ‘de mens’ dus wil naturaliseren, wil hij zichzelf, 

zijnde filosoof, losmaken van zijn natuur. Hiermee is hij alleen kenbaar door zichzelf in de 

vorm van Übermensch. 

Gesteld kan dus worden dat Nietzsche Kants dualisme niet direct verwerpt, maar dat 

hij er een gelaagdheid in aanbrengt die vergaande gevolgen heeft voor zijn benadering van ‘de 

mens’. ‘De mens’, die in maatschappelijke groepen uiteen valt, kan tot op zekere hoogte 

kennen en is tot op zekere hoogte kenbaar. Hierdoor kan een ontkennend noch een 

bevestigend antwoord worden gegeven op de vraag of Nietzsches benadering van de mens 

congruent is met ‘de mens’ die volgens Foucault centraal staat in het épistémè van de 

Moderne Tijd.  

 

5. Conclusie 

 

De Franse filosoof Michel Foucault deelt de geschiedenis in in drie épistémès. Op het 

épistémè van de Renaissance (tot 1650) en van de Klassieke Tijd (1650-1800) volgt het 

épistémè van de Moderne Tijd (na 1800). In het épistémè van de Moderne Tijd onderscheidt 

Foucault twee centrale elementen: enerzijds wordt het épistémè gekenmerkt door historisch 

besef, anderzijds door de geboorte van ‘de mens’. Volgens de tijdsindeling van Foucault valt 

de Duitse filosoof Friedrich Wilhelm Nietzsche in het épistémè van de Moderne Tijd. In dit 

essay werd nagegaan in hoeverre Nietzsches benadering van het concept ‘de mens’ congruent 

is met ‘de mens’ die volgens Foucault centraal staan in het épistémè van de Moderne Tijd. 

Hierbij werd niet gekeken naar Nietzsches beeld van de aard van de mens, maar naar zijn 

benadering van ‘de mens’.  

Elementair voor ‘de mens’ die volgens Foucault kenmerkend is voor het épistémè van 

de Moderne Tijd, is enerzijds zijn historiciteit en anderzijds zijn dualisme. De dualistische 

benadering van de mens gaat terug op de filosofie van Immanuel Kant, die het dualisme van 

René Descartes uitbreidde. Hij zag de mens als tweeledig: zij is zowel een kenbaar object als 

een transcendentaal subject, datgene dat kan kennen.  

Uit diverse werken blijkt dat Nietzsche in zijn benadering van de mens uitgaat van 

historiciteit. Hij ziet de mens als historisch bepaald, als product van de historische periode 
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waarin hij leeft. Als zodanig wil hij de mens benaderen. Hij ziet historiciteit hierin niet als 

begrenzing van de mens, maar als beperking danwel mogelijkheid voor de bestudering van de 

mens.  

Nietzsches congruentie met de dualistische benadering van de mens zoals door Kant 

wordt voorgesteld, is minder eenduidig. Op het eerste gezicht verwerpt Nietzsche Kants 

dualisme. Hij staat een ‘naturalisering van de mens’ voor: hij wil de mens niet benaderen als 

dualistische notie, maar als natuurlijke entiteit, als eenheid die vanuit natuurlijke krachten 

werkzaam is. In die hoedanigheid is de mens kenbaar. Nietzsche werpt in zijn filosofie echter 

een andere vorm van dualisme op, te weten een maatschappelijk of antropologisch dualisme. 

Hij deelt ‘de mens’ in in maatschappelijke groepen, en onderscheidt daarbij de ‘hogere 

mensheid’. Het predicaat hogere mensheid is van toepassing op de mens die meester is van 

zijn eigen geest, de denker die zich los kan maken van zijn natuurlijkheid. 

De consequentie van deze vorm van dualisme is dat alleen de hogere mensheid 

zichzelf kan kennen. Hiermee worden de termen ‘kennen’ en ‘kenbaar’ die in Kants dualisme 

een centrale rol spelen, in een ander daglicht geplaatst. Door het dualisme van Nietzsche is 

‘het object de mens’ niet meer formeel kenbaar voor ‘het subject de mens’. Omdat er een deel 

van de mens is, een kern, waar alleen het subject zelf toegang toe heeft, is ‘het object’ maar 

tot op zekere hoogte kenbaar en kan ‘het subject’ tot op zekere hoogte kennen. 

Op de vraag of Nietzsche Kants dualistische benadering van de mens accepteert of 

verwerpt, is dus geen eenduidig antwoord mogelijk. Enerzijds verwerpt Nietzsche Kants 

dualisme door te streven naar een naturalisering van de mens. Anderzijds introduceert 

Nietzsche een maatschappelijk dualisme, waarmee hij het probleem van Kants dualisme 

accepteert zo niet vergroot. Op de centrale vraag in dit essay kan, kortom, geen eenduidig 

antwoord worden gegeven. Hoewel Nietzsche in zijn filosofie aandacht besteedt aan de 

elementen die volgens Foucault kenmerkend zijn voor het épistémè van de Moderne Tijd, 

werkt hij de elementen niet zodanig uit dat ze congruent zijn met de ‘de mens’ die volgens  

Foucault kenmerkend is voor het épistémè van de Moderne Tijd. Deze conclusie lijkt inherent 

aan de discipline filosofie: iedere denker geeft aan bestaande filosofische kaders zijn eigen 

invulling. Wellicht is de conclusie zelfs inherent aan ‘de mens’. Bestaande kaders zijn nooit 

genoeg voor het hoogst begaafde wezen op aarde. 

 


