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1! INLEIDING(
 
 

Sartres originaliteit bestond daarin dat hij het bewustzijn een triomfantelijke onafhankelijkheid  

toekende en daarnaast de realiteit het volle gewicht van zijn betekenis gaf. 

– Simone de Beauvoir, in: De bloei van het leven 

 

Sartre bevindt zich in zijn stamcafé, waar hij vanachter een kop koffie met een oplettende houding 

aan een tafel zit. Hij steekt nog een sigaret op, terwijl hij de afwezigheid van zijn vriend Pièrre 

overdenkt. De concrete setting die Sartre gebruikt in zijn hoofdwerk Het zijn en het niet (L’être et le 

Néant) spreekt tot de verbeelding. We lezen niet slechts de woorden van een filosofisch werk, maar 

we krijgen de mogelijkheid tot een kijkje in het hoofd van de concrete persoon Jean-Paul Sartre. 

De overdenkingen hebben een spontaan karakter, die soms tegen de regels van consistentie in lijken 

voort te bewegen. De filosofie krijgt het karakter van een voortdurende bewustzijnsstroom, waarin 

wordt waargenomen, wordt overdacht, wordt gecorrigeerd en soms wordt gefrustreerd. “We 

worden getuige van de onophoudelijke stroom van het bewustzijn, niet omdat Sartre er over schrijft, 

alsof het een object van studie was, maar omdat zijn schrijfarbeid niets meer of minder is dan deze 

bewustzijnsstroom zelf.” (Welten, 2007, p. 56). Sartres filosofie is doordrongen van de concrete 

setting, waarin de filosofische overdenkingen plaatsvinden. Het zijn en het niet wordt geschreven in 

de periode voor de nazistische bezetting in Frankrijk, dat voor Sartre een aanleiding is om de mens 

te bevragen. “Sartre stelt zich als doel een schets te geven van een mens die de verantwoordelijkheid 

voor zijn eigen bestaan op zich neemt.” (Welten, 2007, p. 60).  

Vanuit de achtergrond van de filosofie van de fenomenologie denkt Sartre na over de mens 

en over het bewustzijn. In Het zijn en het niet: proeve van een fenomenologische ontologie wilt Sartre de 

werkelijkheid van de mens ontologisch begrijpen. Zijn werk mondt uit in een onderscheid van twee 

regionen die de werkelijkheid van de mens en de wereld ontologisch typeren; être-pour-soi (voor-

zich-zijn) en être-en-soi (op-zich-zijn). Sartre ontleent deze begrippen in een bepaalde zin aan Hegel. 

Het op-zich en het voor-zich zijn namelijk begrippen die door Hegel gebruikt zijn (an-sich en für-

sich) als een dialectische verhouding. Doorheen Sartres hoofdwerk vinden we vele referenties naar 

Hegel, waarin enerzijds veeleer kritiek wordt geleverd op Hegel, maar anderzijds ook deze 

hegeliaanse kernbegrippen bij Sartre terugkomen. Zo gebruikt Sartre de terminologie van op-zich 

en voor-zich, maar maakt hij ook dankbaar gebruik van de hegeliaanse verhouding tussen heer en 

knecht. De aanwezigheid van een hegeliaanse invloed is niet onopgemerkt gebleven: 

 

There can be no doubt that Hegel was present in Sartres mind during the composition of EN 

[L’être et le Néant]. The work gives ample evidence of his familiarity with Hegel. He quotes 
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from the Science of Logic, the lessen Logic of the Encyclopedia, the Nuremberg writings, and the 

Phenomenology of Spirit in French translations, and argues against Hegel in two major and 

many minor passages. The presence of Hegelian thought in EN is thus no mere theoretical 

coincidence existing without Sartre’s actual cognizance.  

(Hartmann, 1966, p. Xvi) 

 

Hegels terminologie an an-sich-sein en für-sich-sein gaf [Sartre] de mogelijkheid het specifieke 

verschil tussen menselijke existentie en de bestaanswijze van de dingen uit te drukken in 

termen van een ontologie. En de dialectiek van de heer en de knecht bood hem een model 

voor de verhouding tussen mensen onderling, die in Sartres visie verwikkeld zijn in een 

eeuwige strijd om de heerschappij. 

(Groot, 2000, p.16) 

 

Sartre heeft Husserls intentionaliteit nu hegeliaans geïnterpreteerd: in de negatie … schuilt het 

ontwaken van het bewustzijn. 

(Welten, 2007, p. 64) 

 

De invloed van Hegel op Sartre is voornamelijk aanleiding geweest om onderzoek te doen naar de 

dialectische structuren in Sartres werk, waarbij de formele dialectiek, die Hegel in de Logik 

uitwerkt, wordt vergeleken met de mogelijk dialectische verhouding tussen en-soi en pour-soi bij 

Sartre. Zo heeft Klaus Hartmann (1966) deze de dialectiek in Het zijn en het niet onderzocht in relatie 

tot Hegel en komt tot de conclusie: “Sartre’s philosophy in EN (L’être et le Néant] is found to be 

the consistent transformation of Hegel’s Logic, resulting from a rejection of the immanence of 

thought.” (p. 132). De aanwezigheid van Hegel in Sartres werk is hier voornamelijk gericht op de 

formele structuren van dialectiek. Het uitgangspunt staat bij Hartmann (1966) centraal om de 

overeenkomsten in deze structuren te benadrukken.  

In de Appendix van Sartres Ontology voegt Hartmann (1966) echter een interessante 

relativering toe op de ogenschijnlijke overeenkomstigheden tussen de filosofen. Hij maakt hierin 

de vergelijking tussen Sartre en de 19e eeuwse Duitse filosoof Karl Wilhelm Ferdinand Solger. 

Hegel heeft expliciet kritiek gegeven1 op Solgers essay Über Sein, Nichtsein und Erkennen. Hartmann 

(1966) meent dat deze kritiek ook van toepassing kan zijn op Sartre en vat deze als volgt samen:  

 

Hegel notes the emptiness of the abstract determinations applied to concrete content, the static 

contradiction, and the absence of any necessary development of thought to arrive at the requisite 

notions. Solger’s idea of a real positivity of being, as distinct from Hegel’s notion of being, is 

!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
1 In: Über ‘Solgers Nachgelassene Schriften und Briefwechsel’, Vermischte Schriften aus der Berliner Zeit, Sämtliche Werke, 
Jubiläumsausgabe, XX, pp. 132-202. (Indirecte verwijzing uit: Hartmann. (1966). Sartres Ontology. p. 152).  
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reflected in Hegel’s reproach that Solger starts with a “presupposed dualism” which he 

intends to wind up in a “higher reality” in which this dualism will be reconciled. 

(Hartmann, 1966, p. 153) 

 

Ik zal niet ingaan op de vraag of de vergelijking tussen Solger en Sartre een zinnige is, maar wil me 

wel richten op de mogelijke kritiek die vanuit Hegel geleverd kan worden op Sartre. De 

overeenkomstigheden in de dialectiek tussen de filosofen, kan wellicht een eenzijdige benadering 

zijn in het onderzoek naar de verhouding tussen Hegel en Sartre, omdat slechts de formele 

structuren van Hegel worden benadrukt. De dialectiek in Hegel is immers altijd betrokken op een 

bepaalde inhoud, die doordacht wordt. Slechts het richten op de dialectiek zou daarom het negeren 

zijn van Hegels innerlijke betrekking van de methode op de inhoud.  

De suggestie dat er vanuit Hegel fundamentele kritiek geleverd kan worden op Sartre geeft 

aanleiding om te onderzoeken in hoeverre Sartre daadwerkelijk hegeliaans gevat kan worden. In 

dit onderzoek wil ik me dan ook niet richten op louter de formele hegeliaanse structuren van 

dialectiek, maar één kernbegrip centraal stellen om vanuit Hegel op Sartre te reflecteren.  

Aangezien Sartre in Het zijn en het niet vragen stelt naar de mens en de werkelijkheid, waarbij het 

begrip van bewustzijn een fundamentele bouwsteen vormt voor het gehele werk, zal ik het begrip 

van bewustzijn centraal stellen. De vraag hoe Sartres begrip van (zelf)bewustzijn te begrijpen is 

vanuit het perspectief van Hegel, zal ik benaderen aan de hand van passages uit Hegels 

Fenomenologie van de geest en Sartres Het zijn en het niet. Ik zal op Sartres fenomenologische 

behandeling van het (zelf)bewustzijn reflecteren vanuit Hegels overgang van bewustzijn naar 

zelfbewustzijn.  

In hoofdstuk 2, Voorbereiding op het zelfbewustzijn, zal allereerst Hegels ontwikkeling van het 

bewustzijn uiteengezet worden (2A). De verschillende vormen van het bewustzijn zullen in het 

verdere onderzoek dienen als reflectiekader om Sartres begrip van bewustzijn te vatten. Hoofdstuk 

2 zal voortzetten in een uitwerking van Sartres vertrekpunt vanuit de fenomenologie (2B). Daarin 

wordt onder andere besproken hoe Sartre het bewustzijn denkt vanuit de fenomenologie van 

Husserl en hoe hij daar verder zijn eigen correcties op maakt en zijn eigen invulling aan geeft. De 

reflectie vanuit Hegel is telkens ingebed, wanneer Sartre besproken wordt. Hoofdstuk 2 vindt zijn 

slot in een voorlopige conclusie (2C).  

In hoofdstuk 3, Het zelfbewustzijn, bespreek ik de overgang naar het zelfbewustzijn. Ik zal 

me dan ook slechts richten op de overgang en geen volledige uitwerking geven van de volle 

betekenis van het begrip zelfbewustzijn. Hierin komt bij Hegel (3A) de zelfverhouding van het 

zelfbewustzijn aan de orde. De zelfverhouding die bij Sartre aan bod komt (3B) wordt bekeken aan 

de hand van Hegels begrip van de zelfverhouding. In de conclusie (4) wordt er een overzicht 

gegeven van de hoofdpunten van kritiek die vanuit Hegel op Sartre geleverd kan worden.   
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2! VOORBEREIDING(OP(HET(ZELFBEWUSTZIJN(
 

A! DE!ONTWIKKELING!VAN!BEWUSTZIJN!NAAR!ZELFBEWUSTZIJN!BIJ!HEGEL!

 

Bij Hegel staat de vraag centraal hoe substantie gedacht kan worden; hoe men, op een redelijke 

wijze, iets kan identificeren. De gehele ontwikkeling van bewustzijn naar zelfbewustzijn is dan ook 

slechts vanuit deze vraag te begrijpen. Het zelfbewustzijn is een resultante van een reflectie op het 

bewustzijn, waarbij de reflectie volgens een systematische methode uitgewerkt wordt. De beweging 

bestaat steeds uit het stellen van een positie waarop vervolgens gereflecteerd wordt. Deze 

ontwikkeling betreft dus telkens het afwisselen van een binnen- en een buitenperspectief; het 

doordenken van de positie van binnenuit en vervolgens het reflecteren op deze positie vanuit een 

buitenperspectief. Vanuit de positie is er sprake van een natuurlijk bewustzijn die een subjectieve 

zekerheid heeft over wat voor hem substantie is. Het vaststellen van deze subjectieve zekerheid van 

het natuurlijke bewustzijn is dan ook de doordenking vanuit een binnenperspectief. Wanneer de 

reflectie plaatsvindt over het natuurlijke bewustzijn, vanuit een buitenperspectief, wordt er 

nagegaan of zijn subjectieve zekerheid tot waarheid te voeren is.  

De (natuurlijke) bewustzijnsvormen proberen substantie te vatten als het andere; de substantie 

wordt in de objectiviteit gelegd. We zullen zien dat het zelfbewustzijn, daarentegen, substantie 

denkt als het bij-zich-zijn, als zelf. In de zoektocht naar waarheid, naar substantie, vond het 

bewustzijn zijn object in een objectief gegeven werkelijkheid. Het zelfbewustzijn beseft, echter, dat 

substantie niet in een extern object gelegen is, maar in het zelf. Vanuit deze overgang kan men de 

vergelijking maken met empirisme en rationalisme. Voor zover het bewustzijn de substantie in de 

objectiviteit wilt vinden, betreft het een empiristisch moment. Voor zover het zelfbewustzijn de 

substantie in het bij-zich-zijn wilt vinden, betreft het een rationalistisch moment. De verhouding 

tussen het bewustzijn en het zelfbewustzijn kan echter niet als een loutere tegenstelling gevat 

worden; voor Hegel gaat het juist om de innerlijke betrekking tussen empirisme en rationalisme. 

Zo is het rationalistische cogito ook altijd innerlijk betrokken op de zintuiglijke wereld; de res extensa 

mag niet als losstaande substantie gedacht worden van het bij-zich-zijn, de res cogitans. De overgang 

naar het denken van substantie als zelf, kenmerkt Hegels wijze van Kants Copernicaanse wending. De 

wending naar het zelfbewustzijn volgt uit de reflectie op het bewustzijn, waarin geconcludeerd 

wordt dat de verhouding tot het andere een verhouding tot het zelf vooronderstelt en de substantie 

dus niet in het andere moet liggen, maar in een zelfverhouding.  

Een analyse van het zelfbewustzijn vereist dus niet alleen een lezing van het 

zelfbewustzijnshoofdstuk, Die Wahrheit der Gewißheit seiner selbst, maar ten minste een algemeen 

begrip van het voorafgaande bewustzijnshoofdstuk. In de opening van het 
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zelfbewustzijnshoofdstuk verwijst Hegel naar het resultaat van het bewustzijnshoofdstuk: “In de 

tot dusver behandelde wijzen van zekerheid is het ware voor het bewustzijn iets anders dan dat 

bewustzijn zelf.” (2013, p. 115). De zekerheid waar Hegel hier op doelt, betreft de subjectieve zekerheid 

van het natuurlijke bewustzijn. In elke vorm van het bewustzijn heeft het natuurlijke bewustzijn de 

subjectieve zekerheid dat substantie te vinden is in de objectief gegeven werkelijkheid; het ware is 

dus voor het bewustzijn iets anders dan dat bewustzijn zelf, aangezien het bewustzijn de substantie 

buiten hemzelf plaatst. Doordat Hegel nagaat of de subjectieve zekerheid van het bewustzijn tot 

waarheid te voeren is, stelt hij de vraag of het bewustzijn op een adequate wijze het andere kan 

identificeren. Wanneer het bewustzijn de substantie buiten hemzelf plaatst, dan vooronderstelt dit 

een identificatie in een objectief gegeven werkelijkheid. Juist omdat deze werkelijkheid als 

onmiddellijk gegeven wordt voorondersteld, heeft er al een identificatie plaatsgevonden die niet is 

geëxpliciteerd. De identificatie die in het bewustzijn nog impliciet is, wordt in het zelfbewustzijn 

geëxpliciteerd. Opdat we inzicht kunnen krijgen in deze vooronderstelling, moeten we eerst de 

beweging nagaan die in het bewustzijn wordt ontwikkeld.  

 

! Drie!vormen!van!bewustzijn!

 

Het bewustzijnshoofdstuk kent drie vormen van een natuurlijk bewustzijn met elk een eigen 

subjectieve zekerheid. Voor alle vormen geldt dat substantie in het andere gelegd wordt dan in 

zichzelf, maar elke vorm kent zijn eigen subjectieve zekerheid. De drie vormen volgen een 

ontwikkeling, waarin de subjectieve zekerheid steeds gereflecteerder wordt uitgewerkt. Telkens 

wordt gereflecteerd op de mogelijkheid om de subjectieve zekerheid tot waarheid te voeren. Deze 

ontwikkeling vormt de voorbereiding op het zelfbewustzijn. De ontwikkeling van bewustzijn naar 

zelfbewustzijn laat zich karakteriseren als de ontwikkeling van een onmiddellijk betrokken-zijn-op naar 

een bemiddeld betrokken-zijn-op. De drie vormen van het bewustzijn refereren respectievelijk naar de 

zintuiglijke zekerheid, het waarnemend bewustzijn en het verstand (wetenschappelijk denken).  

 

! Bewustzijn+I:+zintuiglijke+zekerheid+

 

In de eerste vorm van het bewustzijn, zintuiglijke zekerheid, heeft het natuurlijke bewustzijn de 

subjectieve zekerheid onmiddellijk op het absolute betrokken te zijn. Voor dit bewustzijn bestaat 

de substantie in het onmiddellijk gegevene van het hier en nu. Vanuit het binnenperspectief is het 

bewustzijn vergelijkbaar met een tabula rasa, die een volstrekte openheid is ten aanzien van het 

andere. Het bewustzijn is onmiddellijk op het andere betrokken en is daardoor onmiddellijk bij het 

absolute. Deze vorm heeft een paradoxaal karakter; enerzijds is er sprake van een verhouding van 

een subject tot een object, anderzijds kan er niet van de verhouding als zodanig gesproken worden, 
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vanwege de radicale onmiddellijkheid. Het bewustzijn meent direct bij de substantie te zijn, maar 

het identificeren van de substantie is niet mogelijk. Vanuit een buitenperspectief reflecteert Hegel 

op deze positie en dan komt het meest problematische aan het licht. De vraag is namelijk, wanneer 

men uitgaat van een tabula rasa als volstrekte openheid, wat de status van deze tabula rasa is. Het 

bewustzijn kan namelijk menen het object onmiddellijk als substantieel te vatten, maar het blijft 

slechts een menen, wanneer de positie van waaruit dit gesteld wordt, niet gegrond is. De verhouding 

van het bewustzijn tot het object moet eerst geëxpliciteerd worden, om vervolgens het substantiële 

van het object te herleiden naar het bewustzijn. Ten eerste komt er daarmee dus een bemiddeling 

in het spel en ten tweede de vraag naar de status van het bewustzijn. 

 

Werkelijke zintuiglijke zekerheid is niet alleen deze zuivere onmiddellijkheid, maar een 

voorbeeld ervan. (…) Als wij op dit onderscheid [tussen een dit als ik en een dit als voorwerp] 

reflecteren, dan blijkt dat het ene en het andere ‘dit’ zich niet alleen onmiddellijk in de 

zintuiglijke zekerheid bevinden, maar tegelijkertijd ook bemiddeld: ik heb de zekerheid dankzij 

iets anders, namelijk de zaak; en die zaak bevindt zich ook weer in zekerheid dankzij iets 

anders, namelijk het ik. (Hegel, 2013, p. 70) 

 

Door de reflectie op het natuurlijk bewustzijn van de zintuiglijke zekerheid komen we tot een 

inzicht dat er een bemiddelde verhouding voorondersteld is, het ik betrekt zich op een voorwerp. In 

deze betrekking heeft het bewustzijn de subjectieve zekerheid dat het zich op substantie betrekt, 

maar in de poging deze subjectieve zekerheid tot waarheid te voeren, blijkt dat de zekerheid 

omtrent de substantie een cirkel is, waarin ik zeker ben van de substantie dankzij het object en het 

object substantieel is vanwege mij.  

 

! Bewustzijn+II:+waarnemend+bewustzijn+

 

De reflectie op het natuurlijk bewustzijn van de zintuiglijke zekerheid resulteert in een nieuwe vorm 

van het natuurlijk bewustzijn, namelijk het waarnemend bewustzijn. De voorgaande positie wordt 

opgeheven, maar wat geleerd is uit deze positie wordt meegenomen, namelijk dat de verhouding 

van het bewustzijn en het gekende erkend moet worden. In het waarnemend bewustzijn wordt de 

positie van waaruit geïdentificeerd wordt (of: die probeert te identificeren) centraal gesteld, namelijk 

vanuit een bewustzijn dat waarneemt. Voor het waarnemend bewustzijn is het waargenomen 

voorwerp het ware; het object van de waarneming is voor haar substantie. Hier treedt de 

bemiddeling binnen; de substantie wordt gekend middels de waarneming en is dus niet meer in 

haar radicale onmiddellijkheid gegeven, maar bemiddeld door de waarneming. Het natuurlijke 
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bewustzijn van de waarneming weet het object als een object dat door de waarneming gevat wordt, 

oftewel het weet dat het object te allen tijde een object van een subject is: 

 

Dit ding is dus in feite alleen wit voor ons oog, scherp ook voor onze tong, en ook kubiek voor 

ons gevoel enzovoort. De gehele verscheidenheid van deze aspecten halen we niet uit het ding, 

maar uit onszelf; zo vallen ze voor ons uiteen – voor ons oog, dat zich volledig van onze tong 

onderscheidt enzovoort. Wij zijn dus het algemene medium, waarin zulke momenten zich 

afzonderen en voor zich zijn. (Hegel, 2013, p. 84) 

 

Voor het bewustzijn is het waarnemen en het waargenomen object gelijk; het begrijpt het object uit 

de waarneming als concrete substantie en voor zover het object een concrete substantie is, is het 

een ding. De verhouding is dus een bemiddelde onmiddellijkheid, omdat het waargenomen object 

enerzijds een object van een subject is, maar, anderzijds, het waargenomen object een ding is, 

oftewel een concrete substantie. Geformuleerd vanuit technische termen: het natuurlijke 

bewustzijn heeft de subjectieve zekerheid dat de concrete substantie tot object gemaakt kan worden 

en, ook andersom, het natuurlijke bewustzijn de concrete substantie kan kennen door het 

waargenomen object. De subjectieve zekerheid moet getoetst worden of zij tot waarheid gevoerd 

kan worden.  

De vraag is nu, of het waargenomen object, als ding, onmiddellijk gevat kan worden als 

concrete substantie. Dat blijkt niet het geval. De waarneming dient zich namelijk aan als een 

veelheid van eigenschappen en vanuit de waarneming zelf kan niet bepaald worden aan welk ding 

deze eigenschappen toekomen. Wanneer het natuurlijk bewustzijn meent door de waargenomen 

eigenschappen het ding als concrete substantie te kunnen kennen, dan meent hij dat de waarneming 

een criterium kan zijn voor de identificatie van het ding als ding, als eenheid. Toch blijkt hierin een 

probleem te liggen. In de waarneming worden er allerlei eigenschappen waargenomen die aan het 

ding zouden toekomen, als een oneindige reeks. Om het object echter als ding te kunnen 

waarnemen, moet het kunnen bepalen welke eigenschappen het object identificeren en welke niet. 

Dit noemt Hegel het onderscheid tussen het Eins en het Auch. De werking van de eigenschappen is 

dus zowel in- als uitsluitend. De eenheid van het ding moet tot stand komen door de bepaling van 

de eigenschappen, maar de bepaling van welke eigenschappen van toepassing zijn, kan pas 

vastgesteld worden, wanneer de eenheid van het ding al begrepen is en er een criterium is om te 

bepalen welke eigenschappen tot het ding behoren en welke niet. De waarneming neemt slechts 

vele eigenschappen waar, maar het neemt niet de uitgesloten eigenschappen waar. Het natuurlijke 

bewustzijn van de waarneming moet dus gegrond zijn op een vooronderstelling; een criterium van 

waaruit men kan bepalen welke eigenschappen tot het ding behoren en welke niet.  
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! Bewustzijn+III:+verstand+

 

De vorm van het waarnemend bewustzijn heeft nu, na de reflectie op zijn subjectieve zekerheid, 

geleid tot het blootleggen van de vooronderstelling die in deze positie nog niet geëxpliciteerd was. 

In de volgende vorm van het bewustzijn moet deze vooronderstelling dus juist geëxpliciteerd 

worden. Er moet een criterium gevonden worden, opdat er bepaald kan worden welke 

eigenschappen tot het ding behoren en welke niet. Anders geformuleerd; er moet een eenheid tot 

stand komen tussen het Eins en het Auch. De laatste vorm van het bewustzijn, het verstand, meent 

deze eenheid te begrijpen als het concreet algemene, dat wil zeggen, het algemene waarin het 

bijzondere als moment in zich meegenomen wordt. Dit zullen we proberen te reconstrueren. 

Het bewustzijn van de waarneming bleek niet in staat om substantie te vatten als ding, 

omdat het op het onderscheid stuitte van het Eins en het Auch. Het kon het algemene niet samen 

met het bijzondere vatten, omdat het criterium van waaruit deze verhouding bepaald kan worden, 

hier nog ontbrak. Het (natuurlijke) bewustzijn van het verstand meent juist dit onderscheid op te 

heffen, door beide momenten (van algemeenheid en bijzonderheid; Eins en Auch) samen te nemen 

in de nieuwe subjectieve zekerheid als concrete algemeenheid.  De concrete algemeenheid wordt door 

het verstand tot object gemaakt als kracht. Kracht is dus het object, waardoor de concrete 

algemeenheid gestalte krijgt en de eenheid gevat wordt als een eenheid die de bijzonderheid in zich 

draagt. Kracht, als het modern natuurwetenschappelijk begrijpen van de natuur, gaat voorbij aan 

het particuliere van het ding en is veeleer te begrijpen als een verhouding. Men kan immers niet over 

louter één kracht spreken, als deze niet begrepen is als onderdeel van een krachtenspel. In het 

krachtenspel worden de bijzondere verschijningen in een bepaalde verhouding geplaatst, waarmee 

het bijzondere als bijzondere wordt opgeheven, maar behouden, in een algemeenheid. Zo wordt 

bijvoorbeeld de zwaartekracht geduid in een algemene formule ! = # ∙ %, waarbij de afzonderlijke 

onderdelen (massa van het voorwerp en de valversnelling aan aardoppervlak) in eerste opzicht niet 

op elkaar betrokken lijken te zijn. Omdat de bijzondere verschijnselen gevat worden als onderdeel 

van een krachtenspel, kunnen zij begrepen worden als onderdelen van een verhouding; en wel, van 

een algemene natuurwet. Zo wordt het bijzondere (Auch) gevat als moment van het algemene (Eins).  

Is de subjectieve zekerheid van het verstand houdbaar? Oftewel, kan de substantie adequaat 

begrepen worden als de kracht die concrete algemeenheid is? Is de manifesterende kracht, die 

verschijnt, de objectivering van de concrete algemeenheid? Voor zover de zwaartekracht 

manifesteert, is er sprake van een concretisering van de algemeenheid, namelijk, van de algemene 

natuurwet. Maar de eenheid van de natuurwet verschijnt niet als zodanig; louter wanneer het 

betreffende object bijvoorbeeld naar het aardoppervlak beweegt, verschijnt het. Maar hiermee 

verschijnt slechts de bijzonderheid en niet de bijzonderheid als moment van de eenheid. Wanneer 
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we vaststellen dat dit voorbeeld een manifestatie is van zwaartekracht, dan is deze wetmatigheid 

al voorondersteld, opdat we dit verschijnsel als zodanig kunnen bepalen.  

Met het expliciteren van deze vooronderstelling, wordt de overgang gemaakt naar het 

zelfbewustzijn. De subjectieve zekerheid van het verstand blijkt niet houdbaar, omdat het een 

wetsbegrip vooronderstelt dat niet aan de zintuiglijke verschijning kan worden toegeschreven. Het 

natuurlijke bewustzijn van het verstand meende de substantie nog als een object van verschijning 

te kunnen denken, maar de structuren van waaruit hij meent iets te kunnen identificeren blijken te 

verwijzen naar structuren van het bewustzijn zelf, voor zover de eenheid allereerst begrip 

vooronderstelt. De wending naar het zelfbewustzijn is de wending, waarin het bewustzijn de 

substantie niet langer als het vreemde (of iets van buiten hem) opvat.  
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B! SARTRES+VERTREKPUNT+VANUIT+DE+FENOMENOLOGIE+EN+DE+VERHOUDING+TOT+HEGEL+

 

In de voorgaande paragraaf hebben we Hegels ontwikkeling van het bewustzijn uitgewerkt. Het 

einde van deze ontwikkeling kenmerkte de overgang naar het zelfbewustzijn. Het belangrijkste aan 

deze overgang was het inzicht dat substantie niet meer gedacht kan worden als iets van de 

zintuiglijk gegeven werkelijkheid, maar als iets subjectiefs. Juist omdat de identificatie van deze 

zintuiglijk gegeven werkelijkheid een subject vooronderstelt. Uit de derde vorm van het bewustzijn, 

het verstand, bleek dan ook dat de natuurwetmatigheid (opgevat als de eenheid van het algemene 

en het concrete) niet uit het zintuiglijke kan worden gededuceerd. Deze wetmatigheid verwijst 

eerder naar een eenheid die op begrippelijk niveau tot stand komt en dus subjectief is.  

De analyse van het bewustzijn bij Hegel zullen we in het vervolg gebruiken als uitgangspunt 

om een reflectie te geven op Sartres benadering. Ook Sartre zal in de inleiding van L’être et le Néant 

tot een eigen begrip komen van het zelfbewustzijn. In dit hoofdstuk bekijken we Sartres weg naar 

het zelfbewustzijn toe. Zoals we in de voorgaande paragraaf Hegels voorbereiding op het 

zelfbewustzijn hebben uitgewerkt, zullen we nu ook Sartres voorbereiding op zijn begrip van 

zelfbewustzijn uitwerken. Zoals genoemd, zullen we deze voorbereiding benaderen vanuit het 

perspectief van Hegel. De voorbereiding op het zelfbewustzijn bij Sartre betreft echter een geheel 

ander soort voorbereiding dan we hebben gezien bij Hegel. Hegels voorbereiding op het 

zelfbewustzijn is een systematische doordenking van het bewustzijn, dat wil zeggen, dat hij middels 

het onderscheid van een binnen- en een buitenperspectief de posities doordenkt en dat hij 

systematisch de vooronderstellingen aan de posities blootlegt. De verzwegen vooronderstellingen 

uit de voorgaande positie krijgen in de volgende positie een plaats.  

 

! Sartre+en+Husserl+

 

De voorbereiding op het zelfbewustzijn bij Sartre is niet vergelijkbaar met die van Hegel. 

Sartres voorbereiding is veeleer een schets van zijn vertrekpunt, namelijk vanuit de fenomenologie 

van Husserl. Het is dan ook eigen aan Sartre dat hij zich expliciet plaatst in het huidige debat van 

zijn tijd en zo ook in het filosofische debat. De eerste twee paragrafen uit de inleiding wijdt Sartre 

aan Husserl. Daarmee geeft hij een schets van de fenomenologische positie en enkele kritische 

opmerkingen daarop. Deze schets is geen systematisch onderzoek in de zin van Hegels onderzoek, 

maar het geeft ons wel een aanknopingspunt om een beeld te krijgen van de positie van waaruit 

Sartres denken begint. We zullen Sartres opvatting van Husserl uitwerken en proberen vanuit Hegel 

daarop een reflectie te geven. Belangrijk is om te onthouden dat de uitwerking van Husserl slechts 

het vertrekpunt vormt van Sartre. Toch zal de reflectie vanuit Hegel op Sartres interpretatie van 

Husserl vruchtbaar zijn om de confrontatie met Sartre aan te gaan. Natuurlijk zullen we ons slechts 

ruudwelten
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richten op de wijze hoe Sartre zelf Husserls perspectief schetst. Wanneer we vanuit Hegel gaan 

reflecteren op Husserl, dan is dit uiteraard slechts Husserl in de ogen van Sartre. De reflectie op 

Husserl is dus van belang, omdat het ons een beeld geeft van het vertrekpunt van Sartre. 

Sartre leidt de inleiding van L’être et le Néant in met een lovende opmerking over het moderne 

denken. Zij zou namelijk een ‘aanzienlijke vooruitgang’ geboekt hebben door het bestaande te 

reduceren tot de reeks verschijningen waarin het zich manifesteert. De vooruitgang zou daarin 

gelegen zijn dat een bepaald aantal dualismen zijn weggenomen die de filosofie in de weg stond.  

 Het moderne denken refereert naar de fenomenologie en in het bijzonder die van Husserl. 

Sartre geeft aan dat de fenomenologie het bestaande reduceert tot de reeks verschijningen waarin 

het zich manifesteert. Om te begrijpen waarom Husserl het bestaande tot louter verschijningen wilt 

reduceren, is het belangrijk om zicht te hebben op de gesprekspartner waar Husserl zich tegen afzet. 

Husserl ageert namelijk tegen het Kantiaanse dualisme van fenomenon (de verschijning) en 

noumenon (het ding an sich dat achter de verschijningen verborgen zou liggen; het absolute dat wij 

niet kunnen kennen). Een dergelijk onderscheid is volgens hem niet houdbaar. Daarom zet hij het 

ding an sich tussen haakjes en verabsoluteert hij de fenomenen als fenomenen van het bewustzijn. 

Het absolute wordt niet meer gelegd in datgene wat achter de verschijning zou bestaan, maar in de 

verschijning zelf, en op deze wijze wordt het bestaande gereduceerd tot de verschijningen. Door 

het wegstrepen van het noumenon vervalt het genoemde dualisme en is men op een onmiddellijke 

wijze bij het ware. Het fenomeen wordt gevat als fenomeen van het bewustzijn, waardoor het 

fenomeen als inhoud van het bewustzijn het ware is; het bewustzijn is onmiddellijk bij het ware, 

omdat de fenomenen als bewustzijnsinhouden tot absoluut verheven worden.  

 Of dit opheffen van het Kantiaanse dualisme een vooruitgang is, zoals Sartre in eerste 

instantie stelt, kunnen we met Hegel betwijfelen. In de vormen van het bewustzijn hebben we de 

gevaren gezien, wanneer het ware in de zintuiglijke verschijning wordt gelegd. Wanneer het 

noumenon wordt weggestreept en louter het fenomenon overblijft, dan lijkt Husserl te vervallen in 

een vorm van het bewustzijn. Het noumenon is namelijk juist een begrip dat aangeeft dat de 

verschijning iets anders vooronderstelt dan die verschijning zelf. De verschijning die wij kunnen 

identificeren als verschijning vooronderstelt een criterium opdat wij deze eenheid van de 

verschijning kunnen waarnemen. De verschijning vooronderstelt dus een criterium op begrippelijk 

niveau en dus een subjectieve. Dit duidt het begrip noumenon dan ook juist aan. Met dit in het  

achterhoofd zullen we bekijken welke dualismen Husserl precies heeft opgeheven, zodat we 

gerichter kunnen reflecteren op deze problematiek.  
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! Dualisme+I:+inwendig+vs.+uitwendig+

 

Om te onderzoeken of het Husserl werkelijk is gelukt om zich af te doen van dualismen, zal 

Sartre eerst de dualismen uiteenzetten waarvan Husserl zich heeft weten los te maken. Eén van die 

dualismen stelt het inwendige van het bestaande tegenover het uitwendige. Voor Sartre ‘staat het 

vast’ dat Husserl zich van dit dualisme heeft ontdaan. Als kritiek op dit dualisme gebruikt hij 

hiervoor het voorbeeld van kracht en elektriciteit: 

 

De verschijningen waarin het bestaande zich manifesteert, zijn inwendig noch uitwendig; ze 

zijn alle evenveel waard, ze verwijzen alle naar andere verschijningen en geen ervan neemt 

een bevoorrechte positie in. Kracht bijvoorbeeld is niet een metafysische conatus van een 

onbekende soort die schuilgaat achter de effecten die ze teweegbrengt (versnellingen, 

afwijkingen enzovoort): ze is het geheel van die effecten. Evenzo heeft elektrische stroom 

geen geheime keerzijde: hij is niets anders dan het geheel van fysisch-chemische werkingen 

(…) waarin hij zich manifesteert. Geen van die werkingen is toereikend om hem te onthullen. 

Maar kracht duidt ook niet iets aan dat achter haar ligt: ze duidt zichzelf en de gehele reeks 

aan. (Sartre, 2010, p. 27) 

 

Vanuit de fenomenologie is het onderscheid tussen inwendig en uitwendig problematisch. 

Aangezien al het bestaande als fenomenen gevat wordt, of: als verschijningen, kan er van niets 

anders dan fenomenen sprake zijn. Dat wil zeggen dat het bestaande altijd vanuit het concrete moet 

worden gedacht. Dit wordt uitgedrukt middels de uitspraak ‘terug naar de zaken zelf’ (Zurück zu 

den Sachen selbst). Vanuit Husserl gedacht, stelt Sartre dat kracht niet iets is dat achter de 

verschijningen ligt. De fenomenen zijn geen geïsoleerde fenomenen die in werking worden gesteld 

door een ‘geheime’ kracht die zelf geen verschijning is, maar kracht is volgens hen de beweging 

van de fenomenen zelf. De verschijning wordt gevat als de objectieve manifestatie van de gehele 

werking en is dus noch inwendig, noch uitwendig, omdat de verschijning net zo concreet is als de 

gehele werking. De gehele werking bestaat namelijk uit niets meer dan het geheel van concrete 

manifestaties.  

Dit beschouwen van het begrip kracht lijkt in eerste instantie vergelijkbaar met de wijze 

waarop het bewustzijn van het verstand bij Hegel ook het krachtsbegrip behandelt. Het verstand 

meent immers ook de werking van kracht in eenheid te denken met de manifesterende kracht, 

oftewel, met de verschijning. Ook ziet hij, als vorm van het bewustzijn, het substantiële als iets wat 

gelegen is in de objectiviteit. Toch poneert het verstand wél iets wat achter de verschijning ligt, 

aangezien de wetmatigheid in het krachtenspel zelf geen verschijning is. Laten we middels Hegels 

ontwikkeling van het bewustzijn reflecteren op de fenomenologische positie betreffende dit 

krachtenspel.  
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Wanneer het bewustzijn de substantie in de verschijning wilde leggen, stuitte hij op het 

probleem van identificatie. De eerste vorm van het bewustzijn, zintuiglijke zekerheid, probeerde 

onmiddellijk bij het absolute te zijn door het concrete onmiddellijk als absoluut te vatten. Hier 

mislukte de identificatie, omdat het bewustzijn de vorm had van een tabula rasa en de status van de 

tabula rasa niet geëxpliciteerd was. Zo probeerde de volgende vorm van het bewustzijn, de 

waarneming, de objecten van de waarneming als substantie te denken. Het waarnemend 

bewustzijn werd de grond voor de toegang tot het substantiële. Maar ook hier mislukte de 

identificatie, omdat de eenheid van een object niet uit de waarneming afgeleid kon worden. Er 

miste een criterium, opdat de eenheid gedacht kon worden. Daarom probeerde de laatste vorm van 

het bewustzijn, het verstand, de eenheid te denken in de vorm van kracht, als natuurwet. De 

natuurwet werd het criterium opdat de eenheid van de afzonderlijke concrete zaken gedacht kon 

worden. Toch bleek ook hier de identificatie te missen, aangezien het criterium voor deze 

wetmatigheid niet meer afgeleid kon worden uit de verschijning. De wetmatige structuur die aan 

de verschijningen werd toegeschreven bleek iets te zijn wat achter de verschijningen ligt en alleen te 

denken is als begrippelijke structuur en als subjectief.  

 Wanneer Husserl meent dat de kracht iets van de fenomenen zelf is, komen er een aantal 

vragen op, wanneer we denken vanuit Hegels bewustzijn. Aangezien Husserl een werking toekent 

aan de fenomenen, moet hij allereerst de fenomenen zelf kunnen denken. Zoals we bij Hegel 

hebben gezien is het telkens het probleem geweest dat de identificatie mislukt, wanneer het 

substantiële in de verschijning gelegd wordt. De verschijning als verschijning identificeren, leidde 

bij de waarneming tot het probleem dat er een criterium miste van waaruit het bewustzijn kon 

bepalen welke waargenomen eigenschappen tot een ding behoren en welke niet. De identificatie 

van een fenomeen als fenomeen, mislukte dus. De vraag bij Husserl is dan, of hij wel in staat is het 

fenomeen als fenomeen te kunnen identificeren. Wanneer hij namelijk stelt dat kracht iets van de 

fenomenen zelf is, dan heeft hij de fenomenen al kunnen identificeren en vervolgens daarvan 

kunnen zeggen dat kracht de wijze is waarop de fenomenen manifesteren. Het verstand bij Hegel 

ziet die kracht als iets wat achter de fenomenen ligt; Husserl ziet de kracht als iets van de fenomenen 

zelf. Wat is er aan de hand? Ten eerste is het bij Husserl nog niet duidelijk hoe hij in eerste instantie 

al de fenomenen heeft kunnen identificeren. Wat verstaat hij onder fenomenen? Fenomenen zijn 

bij Husserl bewustzijnsinhouden van een subject, cogitatio’s. Daarom wijst Husserl ook het 

onderscheid tussen subject en object af, omdat het om een immanente verhouding gaat. Het 

bewustzijn meent in zekere zin onmiddellijk bij het andere te zijn. Husserl legt de grond van de 

fenomenen niet in de natuurwet achter de verschijning, ook niet in de waarneming, maar gaat in 

feite helemaal terug naar de eerste vorm van het bewustzijn van Hegel; de zintuiglijke zekerheid. 

De vraag die we Husserl dan kunnen stellen, is dezelfde vraag die bij de zintuiglijke zekerheid aan 

de orde kwam. Namelijk, wat is de status van die zekerheid? Wat is het criterium opdat je zekerheid 
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hebt over het onmiddellijk betrokken-zijn op de substantie? Net als bij de zintuiglijke zekerheid, 

lijkt het bewustzijn, of het subject, de vorm te hebben van een tabula rasa, als een volstrekte 

openheid ten aanzien van het andere. Wat die status van de tabula rasa is, wordt bij Husserl niet 

geëxpliciteerd. Elke identificatie die volgt is dan ook niet gegrond. Wanneer Husserl stelt dat kracht 

iets van de fenomenen zelf is, dan heeft hij de fenomenen kunnen identificeren vanuit de positie 

van de zintuiglijke zekerheid en vervolgens kunnen stellen dat de fenomenen als geïsoleerde zaken 

op een bepaalde wijze interacteren. Deze interactie, namelijk het krachtenspel, is dan iets van de 

fenomenen zelf. De interactie zou eigen zijn aan de fenomenen zelf. Toch is de stelling dat kracht 

iets van de fenomenen zelf is, slechts een stelling. Elke identificatie vanuit de volstrekte immanentie 

is problematisch, omdat het immanente bewustzijn geen grond heeft. De belangrijkste vraag bij 

Husserl blijft dus wat de status van het immanente bewustzijn is. En als men al uitgaat van een 

immanent bewustzijn, dan blijft de vraag staan hoe Husserl de fenomenen überhaupt kan 

identificeren, als hij slechts vanuit het concrete wilt denken.  

 

! Dualisme+II:+zijn+vs.+schijnen+

 

Naast het zojuist besproken dualisme van inwendig tegenover uitwendig, zou Husserl zich ook 

hebben ontdaan van het dualisme van zijn tegenover schijnen: 

 

Maar nu we ons eenmaal hebben ontdaan van wat Nietzsche ‘de waan van de achterwerelden’ 

noemde en we nu niet meer geloven in het zijn-achter-de-verschijning, wordt de verschijning 

integendeel volle positiviteit, is haar essentie een ‘schijnen’ dat niet meer tegenover het zijn 

staat, maar er integendeel de maat van is. Want het zijn van iets wat bestaat, is juist datgene 

wat het schijnt. Zo komen we tot de idee fenomeen zoals we die bijvoorbeeld in de 

‘fenomenologie’ van Husserl of Heidegger tegenkomen, het fenomeen van het absoluut-

relatieve. Het fenomeen blijft relatief, want het ‘schijnen’ veronderstelt principieel iemand aan 

wie het verschijnt. Maar het heeft niet de dubbele relativiteit van de kantiaanse Erscheinung. 

Het wijst niet over zijn schouder naar een waarlijk zijn dat wel het absolute zou zijn. Wat het 

is, is het op een absolute manier, want het onthult zich zoals het is. Het fenomeen kan als 

zodanig worden bestudeerd en beschreven, want het duidt op een absolute manier zichzelf aan. 

(Sartre, 2010, p. 28) 

 

Volgens Husserl heeft Kants onderscheid tussen fenomenon en noumenon problematische 

consequenties, aangezien het impliceert dat er twee soorten waarheden zijn; het ene waartoe wij 

mensen toegang hebben (schijnen) en het andere, dat abstraheert van de ervaring (zijn). Doordat 

Husserl het noumenon wegstreept en het absolute in de fenomenen zelf vindt, is er sprake van een 

pure zelfbetrekking, oftewel ‘het duidt op een absolute manier zichzelf aan’ (Sartre, 2010, p.28); 
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schijnen is ook tegelijkertijd zijn. De fenomenen zijn begrepen als bewustzijnsinhouden en zijn 

verabsoluteerd; het bewustzijn is onmiddellijk betrokken op het absolute en de fenomenen 

onthullen zich zoals ze zijn. Sartre begrijpt het fenomeen van Husserl als het absoluut-relatieve. 

Volgens hem blijft het fenomeen relatief, omdat het fenomeen iemand zou vooronderstellen aan 

wie het verschijnt. Vanuit Husserls immanentie zou de idee dat een fenomeen verschijnt aan een 

subject wellicht niet adequaat zijn. In het onmiddellijke is er geen sprake van een verschijnen ‘aan’. 

Husserls fenomeen is als cogitatio slechts bewustzijnsinhoud.  Sartre lijkt een waarnemend 

bewustzijn te zien in Husserls immanente bewustzijn. Wanneer Sartre zegt dat het fenomeen 

principieel iemand vooronderstelt aan wie het verschijnt, dan behoudt hij het subject-object 

onderscheid waar Husserl zich tegen afzet. Sartre staat achter Husserl, wanneer hij het dualisme 

van zijn en schijnen elimineert, maar tegelijkertijd houdt Sartre de idee van een waarnemend 

subject in stand, waardoor hij het dualisme van zijn en schijnen weer introduceert.  

Het elimineren van het dualisme van zijn en schijnen is te volgen vanuit de idee dat Husserl 

denkt vanuit het fenomeen als cogitatio, als bewustzijnsinhoud. Het fenomeen is dan principieel iets 

van het bewustzijn, maar verschijnt niet aan het bewustzijn. Zoals eerder genoemd probeert Husserl 

het bewustzijn te denken zoals Hegel het bewustzijn van de zintuiglijke zekerheid behandelt. 

Wanneer Sartre spreekt over iemand aan wie het fenomeen verschijnt, dan gaat hij echter uit van 

een verhouding tussen een waarnemend bewustzijn en een waarneming. Daarmee lijkt Sartre 

eerder te spreken van de vorm van het bewustzijn die Hegel het waarnemend bewustzijn noemt. 

Het waarnemend bewustzijn probeert het absolute in de verschijning te leggen die waargenomen 

wordt. We hebben gezien dat de identificatie van het ding dat waargenomen wordt, mislukt, omdat 

vanuit deze positie niet van een ding gesproken kan worden. De eenheid kan niet waargenomen 

worden, waardoor het bewustzijn niet kan bepalen welke verschijning of waargenomen 

eigenschappen tot het ding behoren en welke niet. Ditzelfde probleem komt dan ook aan de orde, 

wanneer Sartre de fenomenen lijkt te beschouwen als waargenomen verschijningen. Wanneer 

fenomenen principieel iemand vooronderstellen aan wie zij verschijnen, dan heeft hij de 

fenomenen als fenomenen kunnen identificeren. Sartre probeert het onmiddellijke van Husserl te 

behouden, wanneer hij stelt dat de fenomenen als zodanig kunnen worden bestudeerd en 

beschreven en dat zij op een absolute manier zichzelf aanduiden. Toch blijft het fenomeen relatief, 

omdat het een persoon vooronderstelt. Vanuit de verhouding van een subject als waarnemer en 

object als waarneming, verschijning, dan is een identificatie van het fenomeen onmogelijk, laat 

staan een stelling dat de fenomenen zich zouden laten duiden zoals ze in zichzelf zijn.  
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! Dualisme+III+en+IV:+potentie+vs.+act+&+verschijning+vs.+essentie+

 

Zoals eerder aangegeven, zou Husserl een aantal dualismen weggenomen hebben die de filosofie 

in de weg stonden. Het dualisme van inwendig en uitwendig hebben we besproken, net zoals het 

dualisme van zijn en schijnen. Daarnaast noemt Sartre nog het dualisme van potentie en act, 

waarbij bijvoorbeeld het talent van een persoon verborgen zou zijn achter de handelingen van de 

persoon. Ten slotte zou ook het dualisme van verschijning versus essentie weggenomen zijn, 

waarbij bijvoorbeeld een rode verschijning tegenover ‘roodheid’ zou staan.  

 Uit Sartres interpretatie van het dualisme van zijn en schijnen bleek dat hij Husserls 

benadering vanuit het concrete begrijpt als een concrete verhouding van een waarnemend persoon 

en zijn fenomeen als verschijning. Aan de hand van het derde dualisme, van potentie en act, wordt 

Sartres uitgangspunt van een concreet persoon nog eens benadrukt. De eerste twee vormen van 

dualisme betroffen namelijk veeleer een algemene bewustzijnsverhouding en geen verhouding van 

concrete personen. Het dualisme van inwendig tegenover uitwendig verwees naar Husserls 

immanente bewustzijn; het dualisme van zijn en schijnen is vanuit Husserl tevens te begrijpen 

vanuit zijn immanentie, maar werd door Sartre geïnterpreteerd als de bewustzijnsverhouding van 

Hegels waarnemend bewustzijn. Deze vormen van bewustzijn zijn algemene 

bewustzijnsverhoudingen en zijn als zodanig nog niet te begrijpen in de hoedanigheid van concrete 

personen. Wanneer Sartre wel uitgaat van een concreet persoon, dan heeft hij de persoon als 

persoon kunnen identificeren. Vanuit Hegel zou dit problematisch zijn, omdat Hegels ontwikkeling 

van het bewustzijn juist laat zien dat de identificatie bij elke vorm van het bewustzijn mislukt, 

oftewel, dat elke identificatie op vooronderstellingen gegrond blijkt. Sartre lijkt de dualismen van 

inwendig/uitwendig en zijn/schijnen te begrijpen vanuit de vooronderstelling dat er sprake is van 

een concreet persoon die fenomenen waarneemt zoals ze in zichzelf zijn. Hij wilt benadrukken dat 

er buiten het concrete niets anders te denken is en lijkt deze dualismen te interpreteren als de 

tegenstelling van niet-concreet tegenover concreet. Vanuit deze interpretatie is het dan ook te 

begrijpen waarom Sartre het derde dualisme noemt, namelijk die van potentie tegenover act. Dit 

dualisme zou betrekking hebben op het verborgen talent van een persoon (potentie) tegenover de 

werkelijke handelingen van een persoon (act). Omdat Sartre alleen vanuit het concrete wilt denken, 

wijst hij dit dualisme af. Het verborgen talent van een persoon zou namelijk het niet-concrete 

aanduiden en de werkelijke handelingen het concrete. Aangezien Sartre een algemene 

bewustzijnsverhouding interpreteert als een concrete verhouding, lijkt hij een bepaalde 

psychologisering toe te passen. Hij lijkt voorbij te gaan aan de problematiek van identificatie, 

wanneer hij al het niet-concrete wilt elimineren. Wanneer er sprake is van een concreet persoon, 

heeft er al een identificatie plaatsgevonden die niet slechts uit het concrete valt af te leiden. Sartre 
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lijkt de voorkeur te hebben van een psychologische benadering, waarbij een identificatie van een 

concreet persoon is voorondersteld.  

 Sartre geeft vervolgens kritiek op Husserl, omdat hij niet alle dualismen heeft kunnen 

elimineren. “Het ziet er eerder naar uit dat we ze alle hebben omgezet in een nieuw dualisme: dat 

van het eindige en het oneindige” (Sartre, 2010, p. 29). Het dualisme tussen eindigheid en 

oneindigheid komt voort uit Husserls onderscheid tussen één afzonderlijk fenomeen en de 

oneindige reeks van fenomenen. Omdat, volgens Sartre, elke manifestatie een verhouding 

impliceert tot een voortdurend veranderend subject, kan er niet gesproken worden van een eindige 

reeks aan manifestaties, maar veeleer van een oneindige.  

 

Wanneer een object zich steeds slechts in één enkele ‘Abschattung’ laat zien, impliceert alleen 

al het feit subject te zijn de mogelijkheid om de gezichtspunten ten aanzien van die 

‘Abschattung’ te verveelvoudigen. (…) We moeten immers goed zien dat onze theorie over 

het fenomeen de realiteit van het ding heeft vervangen door de objectiviteit van het fenomeen 

en dat ze deze heeft gefundeerd met een beroep op het oneindige. (Sartre, 2010, p.29)  

 

Uit Sartres conclusie van een oneindige reeks van fenomenen, blijkt zijn vooronderstelling van een 

concreet persoon opnieuw. Bij Husserl is er sprake van een immanent bewustzijn, die niet als 

zodanig is onderscheiden van de fenomenen, voor zover deze fenomenen bewustzijnsinhouden 

zijn. We hebben gezien dat dit overeenstemt met de onmiddellijkheid van het zintuiglijke 

bewustzijn van Hegel. Sartre houdt echter vast aan een waarnemend bewustzijn (zoals gezien de 

tweede vorm van het bewustzijn van Hegel), waardoor de identificatie van het fenomeen als 

waarneming problematisch wordt. Uit de analyse van Hegel bleek dat het waarnemend bewustzijn 

de eenheid van het ding niet kon vatten, maar alleen een oneindigheid aan waargenomen 

verschijnselen. Dit probleem speelt nu bij Sartre ook en wordt uitgedrukt in het dualisme van 

eindigheid tegenover oneindigheid.  

 

! Nieuw+dualisme:+eindigheid+vs.+oneindigheid+

 

Sartre zegt dat er een nieuw dualisme is ontstaan, namelijk het dualisme van eindigheid en 

oneindigheid. Aangezien het fenomeen voor Sartre afhankelijk is van een (voorondersteld) subject 

dat steeds verandert, is er sprake van een oneindige reeks van fenomenen.  Uitgaande van een 

waarnemend subject, kunnen er oneindig veel gezichtspunten aangenomen worden ten aanzien 

van het object. Daarom zou het fenomeen principieel verwijzen naar een oneindige reeks. De 

verschijning, die eindig is, zou daarom altijd verwijzen naar een oneindigheid. Sartre stelt dat deze 

verwijzing naar het oneindige gefundeerd moet zijn in het subjectieve. De eindige verschijning kan 
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pas als zodanig verschijnen, wanneer een subject deze verschijning heeft getranscendeerd in de 

richting van het oneindige: “Zo wijst de verschijning die eindig is zichzelf aan in haar eindigheid, 

maar vereist ze tegelijkertijd dat ze wordt overschreden in de richting van het oneindige om te 

worden gevat als verschijning-van-wat-verschijnt.” (Sartre, 2010, p. 29). Met dit dualisme, van 

eindigheid en oneindigheid, komen de dualismen van voorheen weer terug. De concrete 

verschijning is bijvoorbeeld slechts een deel van het waargenomen object, omdat het subject de 

verschijning altijd moet transcenderen; zo keert het dualisme van zijn en schijnen terug.  

Sartre lijkt een subjectieve grond voor het fenomeen te introduceren. Het fenomeen als 

fenomeen vatten, zou een subject vooronderstellen dat een eenheid tot stand kan brengen in de 

veelheid van verschijningen. De wending naar het subject lijkt in eerste instantie op de wending 

naar het zelfbewustzijn van Hegel, voor zover de eenheid van het eindige fenomeen gefundeerd is 

in het subjectieve. Het zelfbewustzijn bij Hegel heeft echter de ontwikkeling doorgemaakt van 

zintuiglijke zekerheid, naar waarneming en ten slotte naar verstand. Kunnen we een dergelijke 

ontwikkeling bij Sartre reconstrueren? Voor zover Sartre vasthoudt aan het idee dat fenomenen 

verschijnen aan een subject, de verschijning onmiddellijk is wat ze is en dat er buiten de 

verschijning niets anders is, denkt Sartre vanuit de vorm van het waarnemend bewustzijn. Voor 

zover Sartre inziet dat de verschijning een oneindige veelheid is die tot eenheid gebracht moet 

worden, denkt hij vanuit het bewustzijn van het verstand. En ten slotte: voor zover Sartre stelt dat 

de eenheid van oneindige reeks aan verschijningen verwijst naar het subjectieve, denkt hij vanuit 

Hegels vorm van zelfbewustzijn. Toch kan dit niet als een ontwikkeling gezien worden, aangezien 

Sartre aan alle drie de overtuigingen tegelijk wilt vasthouden. Om te onderzoeken of dit houdbaar 

is, moeten we kijken naar de problemen die zich hebben voorgedaan bij de verschillende vormen 

van Hegels bewustzijn, zodat we kunnen bepalen of Sartres positie bestand is tegen deze 

problemen.  

Voor het bewustzijn van de waarneming is alles wat verschijnt substantie, het ware. 

Oftewel, de verschijning laat zich onmiddellijk zien zoals het in zichzelf is. Het probleem van de 

waarneming was de onmogelijke identificatie; het criterium opdat er bepaald kan worden welke 

verschijning aan het ding toebehoort, ontbrak. Het kon geen eenheid tot stand brengen tussen het 

Eins en het Auch, het kon de in- en uitsluiting tussen de verschijningen niet bepalen en daarom kon 

het ook geen ding identificeren. Voor Sartre is het vanzelfsprekend dat een object geïdentificeerd 

kan worden en daarom problematiseert hij de mogelijkheid tot identificatie niet. Dat blijkt 

bijvoorbeeld uit de zin: “De werkelijkheid van het kopje dat voor me staat, is dat het daar is en dat 

het niet ik is.” (Sartre, 2010, p. 29). Sartre spreekt al van ‘een kopje’ en van een ‘ik’, terwijl Hegel 

laat zien dat een dergelijke identificatie vanuit het waarnemend bewustzijn niet mogelijk is.  

Het verstand wilt een eenheid tussen het Eins en het Auch tot stand brengen als een concrete 

algemeenheid. Deze concrete algemeenheid begrijpt het verstand als kracht. De bijzonderheid 
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wordt middels een krachtenverhouding als moment van eenheid begrepen. Het probleem van het 

verstand lag daarin, dat deze eenheid zelf niet concreet is. De eenheid verschijnt niet als zodanig, 

maar slechts de bijzonderheid verschijnt. Het doel om substantie als concrete algemeenheid te 

vatten middels een krachtenverhouding, mislukte. Sartre probeert ook louter vanuit het concrete te 

denken en wilt al het niet-concrete elimineren, zoals we hebben gezien. Maar wanneer hij stelt dat 

de veelheid aan Abschattungen (begrip afkomstig van Husserl) moet worden getranscendeerd in de 

richting van het oneindige, dat gaat hij voorbij aan het concrete. Deze transcendentie is zelf niet 

meer concreet. Het probleem van het verstand is dat het de concrete algemeenheid wilt denken, 

maar deze algemeenheid blijkt uiteindelijk niet concreet. Dat probleem speelt bij Sartre ook; hij 

wilt vasthouden aan het concrete, maar dat houdt niet stand.  

De wending naar het zelfbewustzijn bij Hegel is een wending naar het subject. Oftewel, het 

bewustzijn beseft dat de substantie niet in een objectief gegeven werkelijkheid te vinden is (dus niet 

in het concrete), maar dat substantie naar het subjectieve verwijst. Als Sartre de fenomenen wilt 

funderen in het subjectieve is er echter niet dezelfde kwestie aan de orde als bij Hegel. Hegel werkt 

vanuit de vraag hoe men überhaupt kan identificeren en komt uiteindelijk bij het zelfbewustzijn, 

omdat de vormen van het bewustzijn niet in staat waren een adequate identificatie tot stand te 

brengen. Wanneer Sartre de fenomenen in het subjectieve wilt funderen, dan werkt hij vanuit de 

vanzelfsprekendheid dat er sprake is van een subject en van een object, die als zodanig 

geïdentificeerd kunnen worden. Vervolgens gaat hij onderzoeken hoe die verhouding gedacht kan 

worden. De problematiek van identificatie komt dus bij Sartre niet als zodanig aan het licht.  

We hebben gezien dat Sartre een psychologische benadering hanteert, wanneer hij uitgaat 

van een subject tegenover een object. Enerzijds wilt hij vasthouden aan Husserls onmiddellijke 

betrekking op het fenomeen: “Het zijn wordt ons onthuld door een middel dat ons onmiddellijk 

toegang verleent” (Sartre, 2010, p. 31). Anderzijds wilt hij vasthouden aan de verhouding van een 

waarnemend bewustzijn en zijn waarneming.  

Husserl stemt het zijn van de fenomenen overeen met het zijn van de verschijning en doet 

dit op grond van een immanente bewustzijnsverhouding. Aangezien Sartre de onmiddellijkheid 

verlaat door een bemiddeling in te voeren (het fenomeen wordt nu bemiddeld door een subject), 

ontstaat voor hem de vraag of het zijn van de verschijning wel overeenstemt met het zijn van de 

fenomenen.  

 

Toch dient aan elke ontologie een voorafgaande vraag te worden gesteld: is het aldus bereikte 

zijnsfenomeen identiek aan het zijn van de fenomenen, dat wil zeggen: is het zijn dat zich aan 

mij onthult, dat aan mij verschijnt, van dezelfde aard als het zijn van de bestaande dingen die 

aan mij verschijnen? (Sartre, 2010, p. 31) 
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We hebben eerder opgemerkt dat Sartres positie (tot nog toe) te typeren was aan de hand van de 

tweede vorm van Hegels bewustzijn, namelijk het waarnemend bewustzijn. Een belangrijk verschil 

komt nu aan het licht. De reflectie op het waarnemend bewustzijn leidde namelijk bij Hegel tot een 

nog niet geëxpliciteerde vooronderstelling; er miste een criterium opdat het waarnemend 

bewustzijn een eenheid van een ding kon waarnemen. Voor Sartre speelt nu een ander probleem, 

namelijk dat de waarneming (de verschijning) mogelijk niet overeenstemt met het fenomeen (zoals 

de dingen zelf zijn). Waarom lijken Sartre en Hegel andere wegen in te slaan?  

Hegels ontwikkeling van bewustzijn naar zelfbewustzijn is uiteindelijk gegrond op de vraag 

hoe men kan identificeren. Hoe kan men iets bepalen? Elke bepaling blijkt steeds gegrond op 

vooronderstellingen en Hegels analyse ontstaat, wanneer deze vooronderstellingen geopenbaard 

worden door vanuit een buitenperspectief te reflecteren op de verschillende posities. Sartres vraag 

lijkt eerder een vraag naar fenomenen. Wat betekent dit? 

Het problematische aan het waarnemend bewustzijn is voor Hegel dat de identificatie die 

het maakt niet adequaat is. Daarom onderzoekt Hegel op welke vooronderstellingen dit bewustzijn 

gegrond is, met als doel om wel tot een adequate bepaling te komen. Voor Sartre speelt de 

problematiek van identificatie niet als zodanig, omdat hij een psychologisch standpunt inneemt 

waarbij er al een aantal zaken zijn bepaald. Zo gaat Sartre uit van de bepaling van een persoon, 

een bewustzijn dat waarneemt, en de bepaling van een object, datgene wat waargenomen wordt; 

het fenomeen, de verschijning. Voor Sartre zijn deze bepalingen niet problematisch, maar gegeven. 

Voor Hegel zijn deze bepalingen niet vanzelfsprekend en probeert hij daarom in zijn onderzoek de 

problemen in deze bepalingen bloot te leggen om uiteindelijk tot een adequaat begrip te kunnen 

komen.  

Wanneer we het waarnemend bewustzijn van Hegel vergelijken met Sarte’s idee van 

waarnemer en fenomeen, dan kunnen we niet genoegen nemen met de overeenkomst dat zij beiden 

uitgaan van een subject en een object, waarbij het object onmiddellijk toegankelijk is voor het 

subject middels de waarneming. Om te begrijpen waarom zij andere problemen herkennen, is het 

belangrijk te weten waarom zij deze verhouding van het waarnemende subject en het 

waargenomen object gebruiken.  

Vanuit het oogpunt van Sartre, met zijn vraag naar de fenomenen in het achterhoofd, is de 

verhouding van de waarneming een probleem, omdat hij de fenomenen zoals ze in zichzelf zijn 

wilt kunnen vatten en de fenomenen in de waarneming altijd gebonden blijven aan een subject. 

Vanuit het oogpunt van Hegel, met zijn vraag naar identiteit in het achterhoofd, is de verhouding 

een probleem, omdat in de waarneming nog niet adequaat begrepen is hoe de eenheid van een ding 

überhaupt waargenomen kan worden. Voor Hegel moet het eerst duidelijk zijn hoe een adequate 

identificatie tot stand kan komen, voordat er iets gezegd kan worden over datgene wat 

geïdentificeerd wordt. Sartre stelt de problematiek van identiteit niet aan de orde en werkt vanuit 
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de vooronderstelling dat het subject en het object bepaald is. Hij werkt vanuit deze 

vooronderstelling en stelt zichzelf de vraag hoe de verhouding gedacht kan worden: “is het zijn dat 

zich aan mij onthult, dat aan mij verschijnt, van dezelfde aard als het zijn van de bestaande dingen 

die aan mij verschijnen?” (Sartre, 2010, p. 31). 

Sartre werkt naar de conclusie toe dat een loutere kenverhouding niet meer volstaat om het 

onderzoek naar de fenomenen voort te zetten. Hij zal zijn onderzoek voortzetten door een nieuw 

begrip in te voeren: het prereflexief cogito. Dit is Sartres begrip van het zelfbewustzijn. Hegels 

overgang is op een andere wijze ook een verlaten van de loutere kenverhouding en een overgang 

naar het zelfbewustzijn. We zullen in het volgende hoofdstuk kijken hoe Sartres ontwikkeling naar 

het zelfbewustzijn te begrijpen is vanuit het perspectief van Hegels ontwikkeling naar het 

zelfbewustzijn.  
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C! VOORLOPIGE+CONCLUSIE+

 

Sartre begint zijn denken vanuit het vertrekpunt van de fenomenologie van Husserl. Hij waardeert 

de filosofie van Husserl, voornamelijk vanwege zijn denken vanuit het concrete en de onmiddellijke 

betrekking van het subject op de wereld. Volgens Sartre heeft Husserl een viertal dualismen kunnen 

elimineren, die zich voorheen in de filosofie voordeed. Aan de hand van wat Sartre zegt over 

Husserl en deze dualismen, hebben we een beeld gekregen van Sartres standpunt. 

Husserls afwijzing van het dualisme van uitwendig en inwendig hebben we begrijpelijk 

gemaakt aan de hand van zijn uitgangspunt van een immanente verhouding tussen de fenomenen 

en het subject. Door de onmiddellijke betrekking op de fenomenen hebben we begrepen dat vanuit 

Husserls filosofie geen plaats is voor een werking die schuilgaat achter de verschijning. Deze 

immanentie hebben we vergeleken met Hegels eerste vorm van het bewustzijn, de zintuiglijke 

zekerheid. Door deze vergelijking konden we Husserl bevragen, aangezien we bij Hegel hebben 

gezien welk probleem zich voordeed bij de zintuiglijke zekerheid. In de zintuiglijke zekerheid was 

het namelijk nog niet duidelijk wat de status van het bewustzijn precies is. Een onmiddellijk-

betrokken-zijn was voorondersteld, maar het bleef slechts een menen, aangezien vanuit deze positie 

geen identificatie gemaakt kon worden. Het eerste dualisme heeft ons dus een inzicht gegeven in 

Sartres vertrekpunt, namelijk de onmiddellijkheid bij Husserl, en we hebben aan de hand van Hegel 

daarop kunnen reflecteren.  

Dan kwam het dualisme van zijn en schijnen aan bod. Husserl heeft zich van dit dualisme 

ontdaan, vanwege dezelfde redenering als het eerste dualisme: hij gaat uit van een immanent 

bewustzijn, waar het fenomeen en het subject onmiddellijk op elkaar betrokken zijn. Daarom 

bestaat er geen dualiteit tussen wat is en wat schijnt. Sartre interpreteert dit dualisme toch anders en 

aan de hand van zijn interpretatie op dit dualisme krijgen we inzicht in zijn standpunt. Sartre meent 

namelijk dat het fenomeen toch principieel iemand vooronderstelt aan wie het verschijnt. Daarmee 

behoudt hij het onderscheid tussen subject en object, waar Husserl zich tegen af zet. Dit standpunt 

hebben we vergeleken met Hegels tweede vorm van het bewustzijn, het waarnemend bewustzijn. 

Voor zover Sartre uitgaat van een bewustzijn dat de fenomenen waarneemt en van de fenomenen 

die verschijnen, denkt Sartre in termen van een waarnemend bewustzijn. We hebben 

geconcludeerd, dat Sartre enerzijds aan het onmiddellijke van Husserl wilt vasthouden, maar 

anderzijds ook denkt vanuit een bemiddeling, omdat hij lijkt te denken vanuit een waarnemend 

bewustzijn. Dit waarnemend bewustzijn vat Sartre heel concreet op. Dat komt bijvoorbeeld nog 

eens tot uitdrukking in de laatste dualismen (potentie tegenover act, en verschijning tegenover essentie). 

Het dualisme van potentie tegenover act, wijst op een dualiteit van een concreet persoon, 

bijvoorbeeld de tegenstelling van de verborgen talenten van de persoon en de werkelijke 
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handelingen van een persoon. De dualiteit van verschijning tegenover essentie wijst ook op een 

concreet uitgangspunt, omdat deze gaat over het onderscheid tussen de een rode verschijning en 

de ‘roodheid’ van een ding. Sartre leek dus uit te gaan van de vooronderstelling dat er sprake is van 

een concreet persoon die fenomenen waarneemt zoals ze in zichzelf zijn.  

Als we dit standpunt vanuit Hegel bekijken, hebben we gezien dat bij Sartre een identificatie 

heeft plaatsgevonden, die niet wordt bevraagd. Hegel bevraagt juist deze vooronderstelling. Het 

verschil tussen Hegel en Sartre komt dan ook hier al even aan het licht. Sartre hanteert een 

psychologische benadering, waarin het bestaan van een subject dat waarneemt en het bestaan van 

een object dat waargenomen wordt vanzelfsprekend zijn. Hegel problematiseert deze 

vanzelfsprekendheden door aan te geven dat die identificaties niet standhouden en niet gegrond 

zijn.  

Sartre concludeert dat er sprake moet zijn van een nieuw dualisme, die van eindigheid en 

oneindigheid. De wijze waarop hij dit dualisme inbrengt, geeft ons de bevestiging van het 

uitgangspunt van een concreet persoon en zijn psychologische benadering. Hij stelt namelijk dat 

een manifestatie (van het fenomeen) altijd afhankelijk is van een subject, dat voortdurend 

verandert. 

Tot dusver kunnen we Sartres standpunt in verhouding tot Hegels bewustzijn als volgt 

analyseren. 

 

1.! Voor zover Sartre vasthoudt aan de onmiddellijkheid van Husserl, denkt hij vanuit Hegels 

bewustzijnsvorm van de zintuiglijke zekerheid. 

2.! Voor zover Sartre vasthoudt aan het idee dat fenomenen verschijnen aan een subject, 

waarbij de verschijning onmiddellijk laat zien wat ze in zichzelf is, denkt hij vanuit Hegels 

bewustzijnsvorm van het waarnemend bewustzijn.  

3.! Voor zover Sartre inziet dat de verschijning een oneindige veelheid is die tot eenheid 

gebracht moet worden, denkt hij vanuit Hegels bewustzijnsvorm van het verstand.  

4.! Voor zover Sartre stelt dat de eenheid van de oneindige reeks aan fenomenen verwijst naar 

het subject, denkt hij vanuit Hegels vorm van het zelfbewustzijn.  

 

Deze vormen van het bewustzijn bij Hegel moeten echter worden begrepen als een ontwikkeling 

van een onderzoek naar de mogelijkheid tot identificatie. De bewustzijnsvormen kunnen uiteraard 

niet op zichzelf worden genomen, zonder deze als onderdeel van de ontwikkeling te begrijpen. Bij 

Sartre speelt deze ontwikkeling geen rol, aangezien hij aan alle vier de standpunten tegelijkertijd 

wilt vasthouden. Bij Sartre worden deze standpunten niet als een onderdeel van een ontwikkeling 

naar identificatie begrepen, omdat hij in zijn psychologische benadering de identificatie van subject 

en fenomeen al heeft aangenomen en identificaties niet meer bevraagt. De problematiek van 



! 26"

identificatie speelt bij Sartre niet zoals wel het geval is bij Hegel. Toch hebben we vanuit Hegel 

laten zien dat elk van de viertal genoemde punten gebonden is aan vooronderstellingen en niet 

houdbaar zijn. Bezien vanuit Hegel, moeten we stellen dat het willen vasthouden aan alle vier de 

punten, het meest problematisch is.    

Omdat Sartre zowel aan de onmiddellijkheid als wel aan de bemiddeling recht wilt doen, 

komt hij nu tot de vraag of het zijn van de verschijning overeenstemt met het zijn van de fenomenen. Zijn 

uitgangspunt is namelijk om de fenomenen te vatten zoals ze in zichzelf zijn. Maar met de 

bemiddeling van het subject, wordt dit problematisch. Sartre werkt nu naar de conclusie toe dat 

een loutere kenverhouding van het subject ten aanzien van het fenomeen, niet meer volstaat. Aan 

deze kenverhouding zou een prereflexief cogito voorondersteld zijn. Dit is Sartres begrip van het 

zelfbewustzijn. Hoe Sartre dit begrip inbrengt, wordt in hoofdstuk 2 behandeld. Dan gaan we 

vergelijken hoe Sartres begrip van zelfbewustzijn zich verhoudt tot Hegels begrip van 

zelfbewustzijn.   

 

! (
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3! HET(ZELFBEWUSTZIJN'

(
A! HEGEL+OVER+DE+ZELFVERHOUDING+VAN+HET+ZELFBEWUSTZIJN!

 

In het bewustzijn werd substantie nog begrepen als een andersheid op welke het bewustzijn 

betrokken is. Het natuurlijke bewustzijn van het verstand zocht het absolute in een andersheid die 

zij bepaalde als de krachtenstructuur. Dit resulteert in een inzicht dat de krachtenstructuur een 

wetstructuur is die niet meer louter aan de verschijning kan worden toegeschreven. Wanneer het 

bewustzijn zichzelf begrijpt als subject van alle objectiviteit (Copernicaanse wending), dan begrijpt 

het zichzelf als Gegenstand dat tevens substantie is: “Voor het bewustzijn is het bewustzijn zelf het 

ware” (Hegel, 2013, p. 115). De Gegenstand wordt als subject begrepen en daardoor wordt de 

substantie geen externe objectiviteit ten aanzien van het subject, maar juist volledig subjectief: 

 

[A]ls we wat het voorwerp is op zich noemen, en wat het als voorwerp is, of wat het voor iets 

anders is, voorwerp noemen, dan wordt duidelijk dat het op-zich-zijn en het voor iets anders 

zijn hetzelfde zijn. Want het op-zich is het bewustzijn; het is echter tevens datgene waarvoor 

iets anders (het op-zich) is, en het is voor het bewustzijn dat het op-zich van het voorwerp en 

het Zijn ervan voor iets anders één en hetzelfde zijn; ‘ik’ vormt de inhoud van de betrekking 

en het betrekken zelf; het is het zelf ten opzichte van iets anders en overkoepelt tegelijk dit 

andere, dat het voor het ik evenzeer alleen het ik zelf is. (Hegel, 2013, p. 115) 

 

Wanneer substantie begrepen wordt als subject, hebben we de overgang naar het zelfbewustzijn 

gemaakt. Het zelfbewustzijn is de doordenking van een zelfverhouding die tevens Gegenstand is. 

Het zelfbewustzijn is een nieuwe gestalte van het weten; het betreft een weten omtrent zichzelf. De 

voorgaande posities waren een weten omtrent iets anders, omdat de zintuiglijke wereld, het 

concrete ding en de fysische wisselwerking werden opgevat als zonder meer bestaand, terwijl een 

adequate identificatie niet mogelijk bleek. De pogingen tot identificatie bleken te verwijzen naar  

het subject. Daardoor wordt de verhouding tot dat wat eerst als het andere gezien werd, nu gezien 

als een zelfverhouding, oftewel, als een verwijzing naar zichzelf. Daarmee vervalt alle andersheid 

in het andere waar het subject zich op betrekt, omdat het geen betrekking tot iets anders blijkt te 

zijn, maar een loutere zelfverhouding. Het subject wendt zich tot het andere, maar het moet de 

andersheid tegelijkertijd hierin verwerpen. Het andere als anders wordt nu puur onwezenlijk. Nu 

de beweging voltrokken wordt van de terugkeer naar het subject, wordt de zelfstandigheid van het 

andere ook opgeheven. Het opheffen betekent echter niet dat de zelfstandigheid als zodanig is 

afgeschaft, maar dat het zelfstandig-zijn van het andere niet meer als wezen, als substantie gevat 

wordt: 
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Als zelfbewustzijn is het beweging; maar omdat het alleen zichzelf als zichzelf van zich 

onderscheidt, is het onderscheid voor dat bewustzijn onmiddellijk als een anders-zijn opgeheven; 

het onderscheid is er niet, en het zelfbewustzijn is alleen de bewegingsloze tautologie van het 

‘ik ben ik’ (…). (Hegel, 2013, p. 116) 

 

De ontwikkeling van bewustzijn naar zelfbewustzijn is dus een ontwikkeling, waarin op een steeds 

gereflecteerdere wijze geprobeerd wordt tot een identificatie te komen en om de substantie 

adequaat te kunnen denken: vanuit de loutere onmiddellijkheid van de zintuiglijke zekerheid, die 

meent onmiddellijk bij de substantie te zijn, naar de waarneming, die meent middels de waarneming 

bij de substantie te kunnen zijn, naar het verstand, die meent bij de substantie van de fysische 

wereld te kunnen zijn door de wereld te begrijpen als een wetstructuur. Dat leidt vervolgens tot het 

inzicht dat substantie niet als een objectief gegeven gedacht kan worden, maar als subjectief gedacht 

moet worden en dus als zelfverhouding. Daarom wordt de verhouding subject-object nu 

gereduceerd tot de verhouding (of non-verhouding) van subject-subject; de loutere betrekking van 

hetzelfde op hetzelfde, het ‘ik ben ik’. Het onderscheid is dus in feite een tautologie. De 

consequentie hiervan is dat, voor zover het andere als zelf gevat wordt, het niet mogelijk is tot een 

positieve bepaling van het andere te komen. Het betreft een puur negatieve verhouding tot het 

andere, oftewel, een louter formele zelfverhouding, waarin het andere van zijn andersheid is 

afgedaan. 

 

B! SARTRE+OVER+DE+ZELFVERHOUDING+VAN+HET+ZELFBEWUSTZIJN+IN+VERHOUDING+TOT+HEGEL+

  

In het zelfbewustzijn van Hegel zijn we tot het inzicht gekomen dat substantie subjectief begrepen 

moet worden. Bij Sartre vindt nu een gelijksoortig inzicht plaats, wanneer hij concludeert dat de 

kennis in het bewustzijn gefundeerd moet worden, oftewel, dat kennis volstrekt subjectief moet 

zijn. De zelfbetrekking van het bewustzijn (het zelfbewustzijn) moet begrepen worden als het altijd 

al vooronderstelde bewustzijn van het kennende bewustzijn. We zullen bekijken hoe Sartre dit 

inzicht uitwerkt. 

Middels de vergelijking tussen het waarnemend bewustzijn van Hegel en Sartres 

verhouding tussen subject en fenomeen, hebben we gezien in hoofdstuk 1 dat Sartre nu tot de vraag 

komt of het zijn van de fenomenen overeenstemt met het zijn van de verschijning. Hij ging namelijk 

uit van de gegevenheid van het subject en de gegevenheid van het fenomeen. Zijn vraag is nu hoe 

de verhouding tussenbeide gedacht kan worden, aangezien hij enerzijds aan het onmiddellijke van 

Husserl wilt vasthouden (het subject heeft onmiddellijke toegang tot de fenomenen) en anderzijds 

ook aan de bemiddeling van het subject recht wilt doen. De kennis van het fenomeen, is namelijk 
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altijd door het subject bemiddeld en aangetast, waardoor het principieel iets anders moet zijn dan 

het zijn van de fenomenen; oftewel, wat de fenomenen voor zichzelf zijn.  

Sartre wijst dan ook op grond hiervan Berkeley’s opvatting af dat een fenomeen pas 

werkelijk is, wanneer het verschijnt (esse est percipi). Wanneer het zijn gereduceerd wordt tot de 

kennis die we ervan nemen, dan moet volgens Sartre eerst het zijn van de kennis verzekerd worden. 

Het is niet vanzelfsprekend dat kennis legitiem is, omdat de grond voor deze kennis niet wordt 

bevraagd. Oftewel, het fundament van de waarneming kan dus zelf geen waarnemen zijn en vereist 

dus altijd een garantie en dus een grond die buiten de waarneming valt.  

Dit inzicht is te vergelijken met het inzicht dat bij Hegel de overgang van het waarnemend 

bewustzijn naar het bewustzijn van het verstand typeert. In deze overgang kwam namelijk het 

besef, dat louter de waarneming niet in staat is om de eenheid van een ding te kunnen vatten. 

Wanneer er sprake is van een oneindigheid aan verschijningen, dan is nog niet adequaat begrepen 

hoe men uit deze verschijningen iets kan identificeren; de vele verschijningen verklaren nog niet 

hoe de in- en uitsluiting begrepen kan worden. De overgang naar het bewustzijn van het verstand, 

was dan ook de overgang naar een poging waarin getracht wordt wel de in- en uitsluiting te kunnen 

denken en daarmee een eenheid tussen het Eins en het Auch te kunnen denken. Het verstand 

probeerde de eenheid te kunnen vatten als een krachtenspel die achter de verschijningen schuilgaat. 

Het moet als het ware boven de verschijning uitstijgen, om de verschijning als verschijning te 

kunnen vatten. 

Een bepaald begrip van dit boven-de-verschijning-uitstijgen komen we nu ook bij Sartre 

tegen. Echter niet middels het begrip van kracht, maar middels een verwijzing naar het bewustzijn 

zelf. We zullen eerst bekijken hoe Sartre dit bewustzijn begrijpt, om vervolgens vanuit Hegel hierop 

te reflecteren. 

Sartre concludeert dat de grond voor de kenverhouding ‘transfenomenaal’ moet zijn. Het 

percipi verwijst naar een zijn dat aan de wetten van de verschijning ontsnapt; het transfenomenale 

zijn is het zijn van het subject. Datgene wat waargenomen wordt, verwijst naar de waarneming 

(percipere verwijst naar percipi) en de waarneming verwijst naar het percipiens, het kennende zijn, 

oftewel, het bewustzijn. “Want de zijnswet van het kennend subject is bewust-te-zijn. Bewustzijn is 

niet een bijzondere kennismodus, gevoel voor persoonlijke betekenis of zelfkennis genoemd, het is 

de transfenomenale zijnsdimensie van het subject.” (Sartre, 2010, p. 35). Sartre fundeert de kennis 

in het bewustzijn, dat zelf niet meer als kennis gekarakteriseerd kan worden, in zoverre deze 

zijnsdimensie het fundament voor de kenverhouding is.  

Sartre verwijst naar Husserls begrip van het subject als intentioneel, dat wil zeggen dat het 

subject principieel betrokken is op de wereld; het bewustzijn betreft een thetisch bewustzijn van de 

wereld. “Elk bewustzijn is thetisch in zoverre het zichzelf transcendeert om een object te bereiken, 

en in dat poneren put het zich uit” (Sartre, 2010, p. 35). Net zoals het subject altijd een gericht-zijn-
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op is, is het object ook altijd een object voor iets anders. Sartre expliciteert dat de zelfverhouding van 

het bewustzijn primair is ten aanzien van de kennis van een object: “[W]il een kennend bewustzijn 

kennis van zijn object zijn, dan is de noodzakelijke en voldoende voorwaarde dat dit bewustzijn 

van zichzelf als zijnde die kennis is.” (Sartre, 2010, p. 35-36). De kenverhouding van subject en 

fenomeen kan dus als een dialectische verhouding begrepen worden. Voor zover het bewustzijn 

thetisch is, transcendeert het zichzelf in de richting van het object, waarbij die transcendentie 

wezenlijk is voor het bewustzijn. Voor zover het object altijd een object voor iets anders is, namelijk 

voor het bewustzijn, is het niet meer slechts het object zoals het voor zichzelf is. Oftewel, het object 

moet altijd begrepen worden als datgene waarnaar het bewustzijn zich richt. Het object heeft geen 

betekenis zonder de verhouding tot het subject. Deze verhouding is dan niet meer als 

kenverhouding te begrijpen, maar als een fundamentele zelfverhouding. De overschrijding van het 

bewustzijn naar het object is immers fundamenteel voor het bewustzijn zelf en daarmee betrekt het 

subject zich niet meer op louter een andersheid, maar het bevindt zich in een verhouding die het 

zelf is. 

Zoals Sartre het bewustzijn beschrijft, namelijk als een zelfverhouding, zo kunnen we een 

overeenkomst met Hegels zelfbewustzijn ontdekken. Sartre lijkt nu namelijk ook een formele 

zelfbetrekking te omschrijven, die vooraf zou gaan aan de kenverhouding. Gereflecteerd vanuit de 

vormen van Hegel, zouden we kunnen zeggen dat Sartre de overgang probeert te maken van het 

waarnemend bewustzijn naar het zelfbewustzijn. Eerst ging hij namelijk uit van de gegevenheid 

van waarnemer en waarneming/fenomeen en nu maakt hij een stap, of een correctie, waarin hij 

stelt dat een formele zelfbetrekking voorafgaat aan deze eerstgenoemde verhouding. Het 

bewustzijn van het verstand, die bij Hegel de plaats heeft tussen het waarnemend bewustzijn en het 

zelfbewustzijn, speelt bij Sartre geen rol. Is deze analyse houdbaar?  

Voor zover Sartre zegt dat de waarneming van het fenomeen door het subject eerder naar 

het subject zelf moet verwijzen, in plaats van naar het fenomeen op zich, erkent hij dat de eerder 

gestelde verhouding tussen subject en fenomeen (waarin beide als objectief gegeven voorondersteld 

waren), niet voldoende is. Vanuit de waarneming is het voor Sartre niet mogelijk om het fenomeen 

op zich te vatten. Dit inzicht komt overeen met het inzicht van Hegel: vanuit het waarnemend 

bewustzijn kan het ding niet als ding geïdentificeerd worden. Zowel Hegel als Sartre willen nu naar 

een begrip van een formele zelfverhouding die ten grondslag ligt aan de kenverhouding. We zullen 

bekijken hoe Sartre deze zelfbetrekking uitwerkt. 

Sartre geeft aan dat, wanneer men het bewustzijn van bewustzijn wil vatten, de illusie van het 

primaat van de kennis ertoe leidt dat het gevat wordt als ‘kennis van kennis’, of: ‘weten dat men 

weet’. Hierdoor wordt het bewustzijn tot kennis gereduceerd, wat de consequentie heeft dat er een 

strikt dualisme van subject en object optreedt. Het koppel van kennend-gekende leidt er namelijk 

toe dat er een derde term nodig is om vervolgens het kennend zijn te kunnen kennen. Dit leidt tot 
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een eindeloze regressie, omdat er telkens een nieuwe instantie geïntroduceerd moet worden om het 

gekende te kunnen kennen. Het bewustzijn moet dan ook niet als een verhouding gedacht worden: 

“Bewustzijn van zichzelf is geen koppel. Als we de eindeloze regressie willen vermijden, moet het 

een onmiddellijke en niet-cognitieve verhouding van zich tot zichzelf zijn.” (Sartre, 2010, p. 36). 

Er is dus geen sprake van een koppel van subject en object, maar een innerlijke betrekking 

tussenbeide, die niet als kenverhouding gedacht kan worden. Het bewustzijn van zichzelf is dus 

niet in eerste instantie een bewustzijn die zich kennend over zichzelf buigt, maar veeleer een 

‘spontaan bewustzijn van haar waarneming’ die ‘haar perceptieve bewustzijn’ constitueert. Sartre 

wil aangeven dat er in de praxis van het bewustzijn steeds al een zelfverhouding aan de orde is, die 

voorafgaat aan een cognitieve verhouding van het bewustzijn ten opzichte van zichzelf. Deze 

noemt Sartre het prereflexief cogito: “het niet-reflexieve bewustzijn maakt de reflectie mogelijk: er is 

een prereflexief cogito dat de voorwaarde is voor het cartesiaanse cogito.” (Sartre, 2010, p. 37). Het 

cartesiaanse cogito wordt door Sartre beschouwd als een substantie die tegenover een andere 

substantie staat, namelijk de res extensa. Vanuit de kennisverhouding subject-object beschouwt het 

bewustzijn zich als kennend subject tegenover een object, een vreemdheid. De verhouding tussen 

res cogitans en res extensa is in feite gegrond op de kennende houding van het bewustzijn ten 

opzichte van zijn object. De zelfverhouding is dus van een andere aard dan de kenverhouding, 

aangezien daar nog altijd het onderscheid bestaat tussen kenner en het gekende; een absoluut 

onderscheid. De werkelijke zelfverhouding kan dus niet als kenverhouding gedacht worden, 

aangezien het geen onderscheid betreft tussen subject en object.  

Sartre geeft aan dat hij voortaan ‘van’ in ‘bewustzijn van zichzelf’ tussen haakjes zet, omdat 

het louter een grammaticale regel is die echter kan doen lijken alsof het ene zich op het andere 

betrekt; alsof het om een dualiteit gaat. In het Frans kan men niet ‘zelfbewustzijn’ uitdrukken zoals 

in het Nederlands en is men gedwongen tot een conjunctie ‘conscience de soi’. Door te benadrukken 

dat het niet gaat om een dualiteit, spreekt Sartre voortaan van ‘conscience (de) soi’.  

“Dat bewustzijn van zichzelf moeten we niet beschouwen als een nieuw bewustzijn, maar 

als de enige mogelijke bestaansmodus voor een bewustzijn van iets”. (Sartre, 2010, p. 38). Het 

zelfbewustzijn is dus niet een ander bewustzijn dan het kennende bewustzijn, maar is het altijd al 

vooronderstelde bewustzijn van het kennend bewustzijn. Een bewustzijn dat gericht is op iets kan 

slechts bestaan omdat het bewustzijn van zichzelf is. 

 

Door af te zien van het primaat van de kennis hebben we dus het zijn van het kennende 

ontdekt en zijn we op het absolute gestuit, juist dat absolute dat de zeventiende-eeuwse 

rationalisten hadden gedefinieerd en logisch geconstitueerd als een kennisobject. Maar juist 

omdat het een bestaans- en niet een kennisabsolutum betreft, is het gevrijwaard voor de 

vermaarde tegenwerping dat een gekend absolutum geen absolutum meer is, omdat het 
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betrekkelijk wordt ten aanzien van de kennis die men ervan verwerft. Het absolutum is hier 

namelijk niet het resultaat van een logische constructie op het terrein van de kennis, maar het 

subject van de concrete ervaring. Het is geenszins betrekkelijk ten aanzien van die ervaring, 

omdat het die ervaring is. Het is dan ook een niet-substantieel absolutum. De ontologische 

dwaling van het cartesiaanse rationalisme bestaat hierin dat het niet heeft gezien dat het 

absolutum, als het wordt gedefinieerd door het primaat van de existentie boven de essentie, 

niet kan worden opgevat als een substantie. Het bewustzijn heeft niets substantieels, het is 

louter een ‘verschijnsel’, in die zin dat het slechts bestaat in zoverre het aan zichzelf verschijnt. 

Maar juist omdat het louter verschijnsel is, omdat het totale leegte is (aangezien de hele wereld 

erbuiten valt), kan het vanwege de daarin gelegen identiteit van verschijnsel en existentie 

worden beschouwd als het absolutum. (Sartre, 2010, p. 40-41) 

 

Een aantal opmerkelijke zaken worden in bovenstaand citaat door Sartre beweerd. Zo spreekt hij 

over een absolutum dat niet-substantieel is. Wat betekent dit? In Hegels termen zou het absolute 

altijd substantieel moeten zijn. Daarnaast spreekt hij van het bewustzijn als ‘verschijnsel’, waarmee 

hij wederom een dualisme tussen zijn en schijnen lijkt te introduceren en daarmee het dualisme 

tussen subject en object. Dan is het bewustzijn niet-substantieel, een verschijnsel, totale leegte en 

de hele wereld valt erbuiten. Hoe kunnen we deze uitspraken begrijpen? 

Eerst wijst Sartre het absolutum als kennisobject af. Dat kunnen we begrijpen op basis van 

zijn afwijzing van het dualisme tussen subject en object, zoals we net hebben besproken. Het 

absolutum is dan ‘subject van de concrete ervaring’, waarbij het subject zich niet op de ervaring 

betrekt, maar die ervaring ‘is’. Vanuit de gedachte van subject en object als een dialectische 

verhouding, waarin zij innerlijk naar elkaar verwijzen, zegt Sartre dat het subject zich niet op de 

ervaring betrekt, omdat de ervaring en het subject geen afzonderlijke elementen zijn, maar naar 

elkaar verwijzen. Hiermee stelt Sartre object en ervaring (van het fenomeen) gelijk. Dit toont aan 

dat Sartre de innerlijke betrekking op het niveau van de concrete ervaring wilt denken. Houdt deze 

innerlijke betrekking stand op dit niveau? Laten we het citaat verder bekijken. 

Het absolutum, dat dus inhoudt dat subject en ervaring gelijk zijn, is volgens Sartre niet-

substantieel. Zijn argumentatie is dan als volgt. Het bewustzijn heeft niets substantieels, omdat het 

louter ‘verschijnsel’ is. Hiermee lijkt hij te benadrukken dat aan het bewustzijn niets anders toekomt 

dan het concrete; als concreet verschijnsel is het niet substantieel. Ten eerste lijkt hij daarmee zijn 

begrip van het pre-reflexief cogito teniet te doen, omdat deze juist gegrond is op een overschrijden 

van de verschijning en de afwijzing van de strikte kenverhouding. Vervolgens zegt Sartre dat het 

bewustzijn ‘totale leegte’ is, omdat ‘de hele wereld erbuiten valt’. Daarmee voert hij heel expliciet 

de dualiteit tussen subject en object weer in. 

Sartre heeft dus met het begrip van het prereflexief cogito gepoogd om het koppel subject – 

object te corrigeren. Toch is Sartre een filosoof die slechts vanuit het concrete wilt denken, omdat 
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hij een psychologische benadering hanteert. Daardoor keert hij weer terug naar het dualisme van 

subject en object, wat bijvoorbeeld uitgedrukt wordt in de stelling dat de hele wereld buiten het 

bewustzijn valt. Op het niveau van de verschijning en de kennis ontstond voor Sartre het probleem 

dat het fenomeen niet op zichzelf gevat kon worden. Daarom maakte hij de stap naar het 

transfenomenaal bewustzijn. Dit bewustzijn zou aan het kennende bewustzijn voorondersteld zijn 

en zou aan de verschijning ten grondslag liggen. Toch wilt hij deze notie van transfenomenaliteit 

inbedden in de concrete ervaring, waardoor het bewustzijn niets meer dan verschijning blijft. 

Daardoor heeft hij het niet meer over dat wat aan de verschijning ten grondslag ligt, maar over de 

verschijning zelf.  
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4! CONCLUSIE(
 

In hoofdstuk 1 hebben we gezien dat Sartre aan een viertal standpunten vasthoudt. Deze 

standpunten hebben we in verband gebracht met Hegel: 

 

1.! Sartre gaat uit van een onmiddellijke betrekking ten aanzien van het subject en zijn 

fenomeen. Dit standpunt stemt overeen met Hegels bewustzijnsvorm van de zintuiglijke 

zekerheid. 

2.! Sartre gaat uit van het onderscheid tussen subject en verschijning, waarbij de verschijning 

onmiddellijk laat zien wat ze in zichzelf is. Dit standpunt stemt overeen met Hegels 

bewustzijnsvorm van het waarnemend bewustzijn. 

3.! Sartre gaat uit van de gedachte dat de verschijning een oneindige veelheid is die tot eenheid 

gebracht moet worden. Dit standpunt stemt overeen met Hegels bewustzijnsvorm van het 

verstand.  

4.! Sartre gaat uit van de gedachte dat de eenheid van de oneindige reeks aan fenomenen 

verwijst naar het subject. Dit standpunt stemt overeen met Hegels vorm van het 

zelfbewustzijn. 

 

De vergelijking tussen de standpunten van Sartre en de bewustzijnsvormen van Hegel hebben we 

gebruikt om de vooronderstellingen in Sartres standpunten bloot te leggen. De bewustzijnsvormen 

van Hegel zijn uiteraard een moment in de ontwikkeling naar het zelfbewustzijn, oftewel, een 

ontwikkeling in het onderzoek van een mogelijke adequate identificatie. Het blootleggen van de 

vooronderstellingen van de vormen van het bewustzijn, zijn daarom bij Hegel een fundamenteel 

onderdeel in de weg naar het zelfbewustzijn.  

 In het kort hebben we middels Hegel de volgende problemen in Sartres standpunten kunnen 

uitlichten: 

 

1.! Het onmiddellijk betrokken zijn van het subject op het object, is slechts een menen, 

aangezien de status van het immanente bewustzijn niet geëxpliciteerd is. In dit standpunt 

wordt beweerd dat het subject onmiddellijk bij het object is zoals het in zichzelf is, oftewel, 

dat het object direct adequaat geïdentificeerd wordt. De grond van dit immanente 

bewustzijn wordt niet bevraagd, waardoor elke identificatie tevens niet gegrond is. 

2.! Het uitgangspunt dat het subject de fenomenen waarneemt zoals ze in zichzelf zijn, is 

gegrond op de vooronderstelling dat de waarneming in staat is om de eenheid in de 

verschijning te kunnen waarnemen. Gedacht vanuit de verschijningen, is er slechts sprake 
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van een veelheid aan verschijningen en kan de eenheid niet worden afgeleid uit alleen de 

waarneming. Een criterium mist op basis waarvan de eenheid kan worden vastgesteld. 

3.! Het inzicht dat de verschijning een oneindige veelheid is die tot eenheid gebracht moet 

worden, impliceert dat de verschijning zelf getranscendeerd moet worden. Sartre wilt vast 

blijven houden aan het niveau van het concrete, waardoor de transcendentie van de 

verschijning niet standhoudt. 

4.! De gedachte dat de eenheid van de oneindige reeks aan fenomenen moet verwijzen naar 

het subject, is gestoeld op de vooronderstelling dat er sprake is van een subject dat 

voortdurend verandert.  

 

We hebben gezien dat Sartre aan alle vier de standpunten tegelijkertijd wilt vasthouden. Dat 

betekent in het kort dat hij zowel de onmiddellijke toegang tot de fenomenen zelf wilt denken, als 

wel de bemiddeling van het subject. Dat resulteert bij Sartre tot de vraag hoe het zijn van de 

verschijning overeenstemt met het zijn van de fenomenen. Hij wilt namelijk de fenomenen vatten zoals ze 

in zichzelf zijn, maar tegelijkertijd erkennen dat het waarnemende subject altijd een bepaalde 

verhouding tot het fenomeen inneemt.  

In hoofdstuk 2 hebben we gekeken hoe Sartre middels zijn begrip van zelfbewustzijn deze 

vraag beantwoordt en hebben we hierover vanuit Hegels ontwikkeling van bewustzijn naar 

zelfbewustzijn gereflecteerd. Sartre wilt het fenomeen zoals het zelf is kunnen vatten en komt tot 

de conclusie dat een loutere kenverhouding niet volstaat om dit te kunnen doen. Bij Sartre vindt 

een beweging plaats, waarin de zelfbetrekking van het bewustzijn centraal komt te staan. Voor zo 

ver Hegel het zelfbewustzijn begrijpt als substantie die subjectief is, stemmen de filosofen overeen.  

Sartre concludeert dat de waarneming gefundeerd moet zijn op iets dat buiten de waarneming valt. 

Dit inzicht stemt overeen met het inzicht dat de overgang van het waarnemend bewustzijn naar het 

verstand bij Hegel karakteriseert. Dit inzicht houdt namelijk in dat de waarneming zelf niet in staat 

is om de eenheid van die verschijning te kunnen vatten. In plaats van het leggen van een kracht 

achter de verschijning, die de eenheid van de verschijning zou moeten garanderen (zoals bij het 

verstand bij Hegel), maakt Sartre direct de overgang naar het zelfbewustzijn. Hij noemt het 

fundament voor de kenverhouding het transfenomenale zijn van het subject. Dit transfenomenale zijn 

is de zelfverhouding van het bewustzijn, dat primair is ten aanzien van de kennis van het fenomeen. 

Dit is Sartres begrip van het zelfbewustzijn, conscience (de) soi, dat hij het prereflexief cogito noemt. 

Hiermee problematiseert hij de verhouding subject-object, door de dualiteit op te vatten als veeleer 

een dialectische verhouding, waar de twee polen naar elkaar verwijzen en elkaar dus impliceren.  

Sartre verlaat echter de verschijningswereld niet, wanneer hij vervolgens stelt dat het 

(zelf)bewustzijn niet substantieel is en alleen een verschijnsel is. Sartre wilt vasthouden aan het 

uitgangspunt dat er buiten het concrete niets anders is. Daarmee snijdt hij zichzelf in de vingers, 
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omdat hij met het begrip van het prereflexief cogito wilde aanduiden dat er een subjectieve grond 

voorondersteld moet zijn in de kenverhouding. Wanneer hij stelt dat het (zelf)bewustzijn alleen 

een verschijnsel is, negeert hij zijn eerdere inzicht dat aan de verschijning een vooronderstelling 

gebonden is. Tevens brengt hij de dualiteit subject-object opnieuw in, wanneer hij stelt dat er sprake 

is van ‘een hele wereld’ die buiten het bewustzijn valt.   

We moeten vaststellen dat het uitgangspunt van Sartre een geheel andere is dan die van 

Hegel. Hegels vraag is namelijk de vraag naar een adequate identificatie, terwijl Sartres vraag 

eerder gericht is op het denken van de fenomenen zelf. Sartre probeert de verhouding tussen subject 

en object te denken, vanuit de immanente verhouding bij Husserl, naar de innerlijke betrekking 

van subject en object in het prereflexief cogito. Maar vanuit de psychologische benadering van 

Sartre, waarin het subject en het object al is geïdentificeerd, moet Sartre telkens terugkomen op de 

gedachte dat er sprake is van een subject die het fenomeen waarneemt. Sartres poging om middels 

het prereflexief cogito de inconsistenties in zijn standpunten op te lossen, door een bewustzijn te 

poneren die voorafgaat aan de verhouding van de verschijning, verliest zijn kracht, wanneer Sartre 

uiteindelijk stelt dat het bewustzijn niets meer is dan een verschijnsel. Sartre wilt de concrete 

werkelijkheid denken door slechts vanuit het concrete te denken. Daardoor worden alle 

vooronderstellingen die aan het concrete toekomen, door Sartre eveneens als concreet gevat. Elke 

poging om de verhouding tussen subject en object te denken is daarom gebaseerd om een 

vooronderstelling, namelijk dat de identificatie van subject en object al heeft plaatsgevonden. 

Omdat Sartre uitgaat van deze vanzelfsprekendheid, komt hij er dan ook telkens opnieuw op terug. 

Deze identificatie wordt bij Sartre niet als zodanig bevraagd. Middels Hegel hebben we het 

problematische aan Sartres fundamentele vooronderstelling kunnen uitlichten.  
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