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Leeswijzer 
 

Dit document is een samenvatting (geen vertaling) van Hegels Phänomenologie des Geistes,
1
 

de grondtekst van de continentale wijsbegeerte. Oogmerk is, de fundamentele dynamiek of 

logica op het spoor te komen die in deze tekst (en daarmee ook in de wordingsgeschiedenis 

van de geest als zodanig) werkzaam is. Dit werkdocument werd voor eigen 

onderzoeksdoeleinden vervaardigd, als een poging mij met Hegel uiteen te zetten en te 

verstaan. Hoewel ongetwijfeld voor verbetering vatbaar, zal deze tekst misschien toch ook 

nuttig kunnen zijn voor anderen die zich in Hegels werk willen verdiepen.  

 De fundamentele dynamiek van Hegels werk (dat aanvankelijk de titel Wissenschaft 

der Erfahrung des Bewusstseins droeg) laat zich kort en bondig als volgt kenschetsen. De 

wordingsgeschiedenis van de geest is een opeenvolging van bewustzijnsgestalten of staties op 

weg naar het absolute weten. In elke gestalte tekent zich een beweging af waarin zich drie 

momenten laten onderscheiden. Het beginmoment is het abstracte begrip (M1) dat zich 

vervolgens moet zien te realiseren (M2) en deze realisatie geldt als de negatie van het 

aanvankelijke, abstracte vertrekpunt. Daarbij raakt het bewustzijn echter spoedig en 

onvermijdelijk in tegenspraken, verdeeldheid en frustraties verzeild, die niet zelden tot 

onbehagen, uitzichtloosheid en malaise voeren ($), soms zelfs tot algehele vertwijfeling en 

stagnatie (zowel collectief als individueel, zowel cognitief als existentieel), zodat het doel 

onbereikbaar lijkt  (→ | M3). Niettemin, de vaak pijnlijke maar altijd leerzame en onthullende 

ervaring die het bewustzijn in deze moeizame, maar louterende arbeid opdoet, zal uiteindelijk 

tot de beoogde verwerkelijkte eenheid voeren (M3), de negatie van de negatie, en het denken 

op een hoger plateau brengen, waar deze beweging (M1 → M2 → M3) zich echter (onder 

gewijzigde omstandigheden) opnieuw zal herhalen, totdat het absolute weten wordt bereikt: 

als het zelfinzicht van de geest die zichzelf in de werkelijkheid herkent (als gerealiseerd 

begrip, zichzelf begrijpend weten of zelfbewuste waarheid). Hegels boek is als het ware een 

podium waarop de geest zelf, in haar diverse gestalten, het woord krijgt.  

Met behulp van symbolen (M1, M2, M3 etc.) heb ik geprobeerd deze structuur of 

dynamiek zichtbaar te maken in de tekst. Zij wordt ook wel weergegeven met de termen these 

(M1), antithese (M2) en synthese (M3) maar deze terminologie wordt door Hegel zelf nooit 

gebruikt. De samenvatting stopt halverwege, en ik ben voornemens het tweede deel (in ruwe 

vorm gereed) later toe te voegen. Het gaat om de eerste drie delen (Bewustzijn, 

Zelfbewustzijn, Rede) die vervolgens in drie hoofdstukken (I, II, III) en drie paragrafen (a, b, 

c) uiteenvallen. Commentaar is welkom – HZ november 2016 – h.zwart@science.ru.nl 

                                                             
1 G.W.F. Hegel (1807/1970) Phänomenologie des Geistes. Werke 3. Frankfurt am Main: Suhrkamp. 
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Voorwoord 

 

Het is gebruikelijk om in een voorwoord aan te geven welk doel het werk beoogt te realiseren 

en hoe het zich tot andere uiteenzettingen verhoudt. Voor de filosofie is dat een 

problematische opgave. Filosofische systemen die in de loop van de tijd tevoorschijn treden, 

en elkaar ogenschijnlijk beconcurreren en verdringen, moeten worden beschouwd als 

noodzakelijke momenten in de voortschrijdende ontwikkeling van waarheid. Eerdere 

uiteenzettingen zijn waarheidsmomenten en hebben als zodanig bijgedragen aan het worden 

van waarheid. Maar het valt deze eerdere systemen, die de neiging hebben zichzelf te 

verabsoluteren, moeilijk zichzelf te begrijpen als louter moment (p. 12). Evenmin kan in een 

voorwoord worden volstaan met een samenvatting van de resultaten, want die kunnen niet los 

worden gezien van de uitvoering, het wordingsproces. Bildung begint met kennis van de 

grondbeginselen (M1), vervolgens met het uitwerken van concrete ervaring (M2), maar de 

ware gestalte van waarheid is het systeem (M3). Die waarheid moet zich realiseren (M1 → M2 

→ M3). Daaraan meewerken, eraan bijdragen dat filosofie werkelijk wetenschap wordt (der 

Form der Wissenschaft näherkomme → M3), dat is het oogmerk van dit project (p. 14). Het 

weten wil wetenschap worden (→ M3), de ware gestalte van waarheid realiseren (M3). Laten 

zien dat de verheffing van filosofie tot wetenschap (→ M3) aan de tijd is (p. 14), dat is wat mij 

voor ogen staat.  

Dit staat haaks op de in het huidige tijdsgewricht meer gangbare overtuiging dat 

waarheid (het absolute) veeleer gevoeld en onmiddellijk aanschouwd zou moeten worden: 

niet begrip is het doel, maar extase, begeestering (p. 16). Wat mij daarentegen voor ogen staat 

is wetenschap als arbeid: het chaotische bewustzijn tot begrip brengen, door 

waarheidsmomenten in de veelheid aan ervaring aan het licht te brengen. Met het passief 

ontvangen van inzicht kan wetenschap geen genoegen nemen. Filosofie moet niet stichtelijk 

willen zijn. Profetische begeestering, hoe intens ook, is niet verhevener dan wetenschap. 

Wetenschap is arbeid: ervaring inzichtelijk maken en tot wetenschap verheffen (M2 → M3). 

Door deze arbeid wordt het bestaande getransformeerd. We bevinden ons aan de vooravond 

van een nieuwe periode. De geest doet afstand van de vigerende denkwijze en staat op het 

punt een kwalitatieve sprong te maken. Een verandering is ophanden, een nieuwe gestalte 

kondigt zich aan, en het bestaande zal grondig bewerkt worden. Deze transitie manifesteert 

zich in symptomen van onrust en verveling ($), voorboden van de verandering die in aantocht 

is. De aanvang is als een bliksemflits, die plotseling een nieuwe wereld openbaart (M3 → M1).  
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Het nieuwe vangt aan als begrip (M1). Maar het begrip is slechts het fundament, nog 

niet het bouwwerk zelf, want dat optrekken van het bouwwerk zal arbeid vergen (M1 → M2); 

het begrip is slechts de kiem, nog niet het organisme (M1 → M2). De aanvang (het begrip, M1) 

is nog niet de voltooide wetenschap zelf (M3). De aanvang is zelf het resultaat van een 

algehele transformatie (Umwälzung, p. 19), die arbeid en inspanning (M2) vergt. Deze 

transformatie behelst een opvolging (Sukzession, p. 19) op het niveau van het primaire, 

elementaire, eenvoudige begrip (M1), maar vanuit dit elementaire begrip (M1) moet het 

nieuwe weer opnieuw gestalte krijgen, zich ontplooien (M2), en uiteindelijk de gestalte 

aannemen van het gerealiseerde weten (M3).  

Het tevoorschijn treden van deze nieuwe wereld is in eerste instantie eenvoudig en 

primair (M1), terwijl het bewustzijn nog vervuld is van de herinnering aan de rijkdom van het 

voorafgaande Dasein. Het nieuwe heeft nog geen kans gezien zich uit te werken, te 

verbreiden, te verbijzonderen (→ | M2), zodat de nieuwe denkvorm zich nog niet scherp van 

de voorafgaande onderscheidt. De nieuwe wetenschap is nog niet algemeen toegankelijk (-

M2), oogt veeleer esoterisch, alleen voor enkelen toegankelijk, omdat ze slechts als begrip en 

in abstracte vorm voorhanden is (M1). De uitgewerkte wetenschap daarentegen is bepaald en 

exoterisch, begrijpelijk en toegankelijk voor allen, de weg is geëffend: wetenschap is 

gemeenschappelijk eigendom geworden (M3). De beginnende wetenschap is nog onvolkomen, 

ontbeert nog het detail, de rijkdom aan materiaal, de algemene begrijpelijkheid, het is slechts 

een goddelijke vonk (M1). Maar de gevestigde wetenschap loopt het risico teleur te stellen ($) 

en niet aan de beloftes en verwachtingen te voldoen (→ | M3) (p. 20).  

Vaak neemt men genoegen met het reeds bekende. Het kennisbestand wordt dan 

weliswaar in kwantitatieve zin uitgebreid, maar vernieuwing ontbreekt. De wetenschappelijke 

praxis dreigt te vervallen in louter herhaling: meer van hetzelfde (p. 21) en begint spoedig te 

vervelen ($). De op zich ware idee blijft dan in zijn aanvang steken (M1 →| M2); de 

monotonie van de herhaling van steeds dezelfde formules: doods, eentonig formalisme, 

abstracte eentonigheid. De waarheid komt niet tot Dasein. A=A, de nacht van het formalisme, 

waarin werkelijke kennis ontbreekt; een aandoening ($) die pas zal verdwijnen wanneer het 

weten tot inzicht is gekomen aangaande zichzelf (M3).  

Waar het op aankomt is, het ware niet enkel als substantie (M1) op te vatten, maar 

evenzeer als subject (M2). De substantie is het algemene, onmiddellijke weten (M1), de 

eenvoudige ongedifferentieerde substantialiteit. Het denken heeft de neiging daarin terug te 

vallen. Maar de levende substantie is het zijn als subject, als verwerkelijking (M2 → M3). Het 

subject is de negativiteit, de negatie, de splijting (Entzweiung, p. 23) van de eenvoudige 
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aanvang (M2), een negatie die vervolgens weer haar eigen negatie (M3) oproept, niet als 

terugkeer naar de oorspronkelijke, onmiddellijke eenheid van het abstracte begrip (M1), maar 

als de herstellende reflectie in het anders-zijn, als waarheid (M3), als de verwerkelijkte 

aanvang, het begrippelijke en inzichtelijke (het eigene), ontwaard en waargemaakt in het 

andere (het aanvankelijk ondoorgrondelijke en vreemde) (M3).  

Wat in het goddelijke aanvankelijke inzicht (M1) ontbreekt is de ernst, de pijn ($), het 

geduld en de arbeid: de negativiteit (M2). In het aanvankelijke op-zich (M1) ontbreekt de 

vervreemding ($, M2) en (uiteindelijk) de opheffing van deze vervreemding (M3). In de 

abstracte algemeenheid (M1) ontbreekt de zelfbeweging van de geest (M1 → M2 → M3). Het 

weten kan geen genoegen nemen met het wezen, het Ansich (M1). De uitvoering, de 

ontwikkeling (M2) is onontkoombaar. De onmiddellijke substantie, het zuivere begrip moet 

verwerkelijkt en uitgedrukt worden (M1 → M2 → M3).  

De waarheid is het geheel (M1 → M2 → M3), en het geheel is de ontwikkeling van het 

wezen. Want de verwerkelijking, het resultaat (M3), dat is wat het wezen in waarheid is (p. 

24). Waarheid is zelfwording als subject (M3). Het absolute is niet de aanvang, maar het 

resultaat (M3). De aanvang, het principe is slechts het algemene (M1); is slechts een woord (p. 

25). Het absolute is echter meer dan een woord, het is discursiviteit, anders-worden (M2), 

maar juist deze bemiddeling (M2) wordt door de huidige tijdgeest afgewezen (perhorresziert, 

p. 25), alsof door deze blootstelling aan het andere (M2) het absolute zou worden opgegeven.  

Dit afwijzen (Perhorreszieren p. 25) komt voort uit gebrek aan ervaring, want deze 

bemiddeling is reflectie, negativiteit, kortom: worden (M2). Reflectie moet, ondanks de 

blootstelling aan negativiteit waarmee dit gepaard gaat ($), als positief moment in de 

wordingsgeschiedenis van de waarheid worden opgevat. Het subject is für-sich, negativiteit, 

en verhoudt zich negatief tot de aanvang, het te verwerkelijken begrip (M1). Maar het gaat om 

de verwerkelijking, de uitvoering, om worden (M2). De positieve verwerkelijking van de 

aanvang (M2 → M3) verhoudt zich negatief tot de eenzijdigheid van de aanvang als aanvang 

(M1). Datgene wat zich veruitwendigt (für sich wordt) en toch zichzelf blijft (an sich blijft), 

dat wil zeggen an-und-für-sich, dat is wetenschap: zichzelf terugvinden in het andere, het 

uitwendige (M3). Het is een resultaat dat de tegenstellingen niet uit de weg is gegaan (M2), 

maar zich ermee heeft weten te verzoenen (M3). Het subject is fürsichsein, negativiteit (M2), 

en het resultaat is het begrip (de aanvang), maar dan in verwerkelijkte, ontvouwde zin (M3), 

als het bij zichzelf teruggekeerde zelfbewuste zelf. Wetenschap = zelfkennis, de abstracte 

(lege) aanvang (M1) wordt werkelijk bereflecteerd weten (M3). Het absolute subject is het 

verwerkelijkte begrip (M3), maar dan uitdrukkelijk als zelfbeweging (M1 → M2 → M3).  
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Het weten kan zich alleen als wetenschap, dat wil zeggen als systeem werkelijk 

realiseren (M3). Het grondprincipe is principieel waar (M1), maar ook onwaar (deficiënt), in 

de zin van weerlegbaar, negeer-baar. Dat is het tekort van het principe. Het tekort van het 

principe is, dat het slechts aanvang is (M1). De weerlegging van het principe is de 

ontwikkeling, een positieve vorm van weerlegging (M2), de positieve uitvoering van de 

aanvang, maar een negatie van de eenzijdigheid (een blootlegging van het tekort) van de 

aanvang als aanvang. Kort en goed: het principe is slechts aanvang (M1), en de waarheid moet 

zich waarmaken en bewijzen als systeem (M3).  

Het ware verwerkelijkt zich als systeem en als subject in de zin van geest. De geest is 

het werkelijke, het op-zich zijnde wezen dat zich (in zijn anders-zijn en voor-zich-zijn) 

veruitwendigt en daarin toch zichzelf blijft (M1 → M2 → M3). De geest als Ansich (M1) moet 

zich veruitwendigen, moet für sich (M2) en uiteindelijk anundfürsich worden (M3), moet 

zichzelf ontwaren in het andere, het voorwerpelijke, en vervolgens opheffen, als bereflecteerd 

object (M1 → M2 → M3). Aldus ontwikkelt zich de geest tot wetenschap, zijn werkelijkheid is 

door de geest zelf geconstrueerd, zijn kennis is zelfkennis (p. 29). 

Wetenschap (M3) is wezenlijk zelfkennis, maar via het worden (M2). Het algemene, 

onmiddellijke is eenvoudig (M1), maar wetenschap verlangt zelfbewustzijn en reikt het 

individu een ladder aan om op te klimmen. Daar waar sprake is van een tegenstelling tussen 

subject en object, tussen bewustzijn en ding, daar waar wetenschap als het andere geldt, is 

sprake van een belemmering ($), een obstakel (→ | M3). De wetenschap geldt dan als 

verkeerd. Deze kloof moet overbrugd worden. De geest moet wetenschap worden (M3). 

De fenomenologie van de geest toont dit worden van de wetenschap, van het weten (p. 

31). Het weten begint als het zinnelijke bewustzijn, dat nog weten in eigenlijke zin moet 

worden. Daartoe moet een lange weg van arbeid (hindurcharbeiten, p. 31) worden afgelegd. 

Deze wordingsgeschiedenis van de gestalten van weten oogt niet als een gebruikelijke 

instructie of introductie (Anleitung, p. 31) van het onwetenschappelijke bewustzijn op weg 

naar wetenschap, en het lijkt evenmin op een fundering van het wetenschappelijke weten in 

gebruikelijke zin. Kenmerkend voor dit soort instruerende inleidingen is dat ze liever meteen 

met een lancering van het gerealiseerde, absolute weten beginnen (M2), alsof we ons de 

moeizame weg daarnaar toe (M1 → M2 → M3) zouden kunnen besparen. De opgave het 

individu vanuit een ongevormd standpunt tot wetenschap te voeren, onderzoekt de vorming 

van het algemene individu: de zelfbewuste geest, die zich vormt en ontvouwt. Het bijzondere 

individu is een concrete gestalte van deze geest, maar het concrete Dasein is slechts een 

moment van de geest. Het Dasein laat sporen na, maar het substantiële moment van de 
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individuele inspanning is de geest. De eenling moet deze ontwikkelingsstadia van de geest 

doorlopen, als gestalten en episoden die de geest zelf al heeft afgelegd. De weg is al geëffend 

door de geest. Het is oefening of zelfs spel geworden (p. 32). Opleiding comprimeert de 

vormingsgeschiedenis van de wereld in kort bestek. Dit verleden is gemeengoed geworden, is 

als het ware anorganisch geworden.  

Wetenschap is zowel deze uitvoerige beweging zelf als de gecomprimeerde 

samenvatting ervan. Het doel is: inzicht in dat wat weten is (p. 33). Dit vergt arbeid en 

geduld: een vormende, noodzakelijke beweging, we hebben een lange weg te gaan, maar elk 

moment is noodzakelijk en onontbeerlijk, en bij elke gestalte moeten we stilstaan (verweilen, 

p. 33). De wereldgeest zelf heeft het geduld opgebracht al deze vormen in de tijd te 

doorlopen, dat is de immense arbeid die de wereldgeschiedenis heeft geleverd. Wij nemen 

slechts kennis van een samenvatting. De geest zelf is er klaar mee: daarin ligt niet langer zijn 

interesse, hij vertoeft inmiddels elders, ziet zich voor andere uitdagingen geplaatst. Het 

bekende is echter nog niet gekend, daartoe moeten individuen zich het kennisbestand eerst 

daadwerkelijk eigen maken. De kritische omgang met het bekende heft het bekende als 

zodanig op, negeert het. We noemen dit analyse: het uiteenleggen van de kennisinhoud in 

elementaire componenten. Dat is de activiteit van het verstand, de negativiteit. Het leven dat 

stand weet te houden, is het leven van de geest. De geest vindt zijn waarheid slechts in 

gespletenheid (Zerrissenheit, p. 36), in de bereidheid zich bloot te stellen aan het negatieve 

($), de bereidheid aldaar te verwijlen, dit stadium door te maken, werkelijk te ervaren.  

In de oudheid was vorming gericht op de opleiding van zintuiglijkheid tot 

algemeenheid (→M1), maar in de moderne tijd is het abstracte en algemene al ruimschoots 

aanwezig. Nu komt het er veel meer op aan dit algemene weer in contact te brengen met het 

veelvormige en concrete (→M2). De arbeid van het moderne individu bestaat er niet meer in 

zich te reinigen van het zintuiglijke (om aldus het zinnelijke op het niveau van het 

begrippelijke te brengen); veeleer gaat het om het omgekeerde: het algemene verwerkelijken 

en begeesteren, de gestolde gedachten vloeibaar maken. Zo worden zuivere gedachten 

dynamische begrippen (M1 → M2). 

Deze beweging is noodzakelijk om wetenschap (M3) te realiseren als organisch 

geheel: een noodzakelijke wordingsroute van begrip naar wereldlijkheid en uiteindelijk naar 

wetenschap (M1 → M2 → M3). De aanvang (M1) is nog niet de terugkeer van de geest bij 

zichzelf (M3). Voor het onmiddellijke Dasein van de geest, het bewustzijn, staan weten en 

voorwerpelijkheid tegenover elkaar. De geest ontwikkelt zich echter en de wetenschap die 

deze weg doorvorst is de wetenschap van de ervaring die het bewustzijn opdoet (M2). De 
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geest wordt zelf het andere, de voorwerpelijkheid (M2), om aldus deze andersheid op te heffen 

(→M3). En precies dit is ervaring: het onmiddellijke, het niet-ervarene, het abstracte (M1), 

hetzij als zinnelijke waarneming hetzij als eenvoudige gedachte, vervreemdt zich van zichzelf 

(M2) om vervolgens vanuit deze vervreemding (M2) tot zichzelf terug te keren, om aldus zijn 

werkelijkheid en waarheid te bereiken (M3).  

De ongelijkheid tussen Ik en substantie (object) is het negatieve, het tekort van het 

bewustzijn ($), maar zet het bewustzijn in beweging (M2). Uiteindelijk ontwaart de geest 

zichzelf in het voorwerpelijke (M3). Dan is de scheiding tussen weten en waarheid 

overwonnen (M3): het sluitstuk van de fenomenologie. Het zijn is tot begrip gebracht, de 

fenomenologie van de geest voltooid (M3). En deze beweging vanuit het elementaire (M1) tot 

het systeem (M3) is de logica van de speculatieve wijsbegeerte (als eerste deel van de 

systematische encyclopedie van het weten, volgend op de fenomenologie van de geest). De 

geest vertoeft vanaf nu in het element van het weten. De filosofie moet zich echter met het 

negatieve en het onware inlaten (M2). Zich niet met het onware inlaten, dat is het ideaal van 

het wiskundige weten, het on-filosofische weten (p. 40). De filosofie zou volgens sommigen 

dit wiskundig waarheidsideaal moeten nastreven, maar de wiskundige waarheid is wezenlijk 

anders dan de filosofische waarheid.  

Het ware en het onware staan niet geheel en al los van elkaar of tegenover elkaar. Het 

onware is het negatieve van het ware, maar daarmee ook een bestanddeel van het ware. De 

waarheid is het waarheidsmoment van het onware, en het onware is een moment in de 

wordingsgeschiedenis van het ware. De wiskundige waarheid is niet zozeer de stelling als wel 

het bewijs ervan. Wiskundige waarheid betreft slechts de oppervlakte. De ruimte is een lege, 

dode dimensie. Het wiskundige ding blijft onwerkelijk. Er is geen sprake van zelfbeweging. 

De waarheid bewijst zich niet. Inhoud laat haar onverschillig. Wiskundige is niet echt 

begrijpen, want de zelfbeweging van het Zijn ontbreekt (M1 → M2 → M3). De filosofie 

daarentegen richt zich niet op het onwerkelijke, maar op het werkelijke, het begrippelijke 

Dasein. De filosofie richt zich op het proces dat momenten doorloopt, de beweging en het 

leven van de waarheid, de bacchantische, dronken duizeling (M1 → M2 → M3, p. 46). De 

gestalten van de geest zijn zowel positieve en noodzakelijke als negatieve en verdwijnende 

momenten. 

De methode van deze beweging ressorteert onder de logica. De methode betreft de 

structuur van het geheel. Waarheid is de beweging van de waarheid zelf. De intuïtieve on-

methode van de begeestering en de profetie moet plaats maken voor wetenschappelijkheid en 

arbeid. Maar de zelfbeweging van het Dasein (M1 → M2 → M3) wordt evenmin gevat door de 



 

 
10 

formele tabellen van de kantiaanse, schoolse logica. Op dezelfde schoolse wijze worden in de 

geneeskunde bijvoorbeeld asthenische, sthenische en indirect asthenische ziekten met 

bijbehorende therapieën onderscheiden. Het voert tot eentonig repetitief formalisme, denken 

in termen van etiketten. Deze logica voert zur einfarbigen absoluten Malerei (p. 51).  

De wetenschap moet zich organiseren in overeenstemming met het eigen leven van het 

begrip, de beweging van het zijnde, de ontvouwing tot inhoud, tot momenten, via de 

negativiteit (M2). Door zich in deze inhoud te verdiepen, keert het subject bij zichzelf terug: 

bereikt vanuit deze opeenvolging van momenten een hogere waarheid, de identiteit van 

denken en zijn (M3). Het schematiserende denken is als een inhoudsopgave zonder inhoud (p. 

52). Het wetenschappelijke kennen daarentegen vereist dat de noodzakelijkheid van de 

objectiviteit wordt ingezien en uitgesproken. Door op te gaan in het object (M2), keert het 

kennen tot zichzelf terug, maar dan zo dat deze inhoud op een hoger plan is gebracht (M3).  

Het aan-zichzelf-gelijk-zijn is in eerste instantie zuiver abstract (M1). De identiteit van 

denken en zijn wordt op deze inhoudsloze wijze opgevat. Wetenschap is echter geen 

idealisme, maar veeleer aan-zichzelf-gelijkheid in het anders-zijn. Wetenschap is de list die 

toeziet hoe concreetheid (M2) niet tot zelfverlies leidt maar tot zelfbehoud als moment van het 

geheel (M3). 

Anaxagoras begreep Dasein als νοῦς. Socrates, Plato en Aristoteles begrepen het 

wezen van het Dasein als εἶδος of ἰδέα, dat wil zeggen soort of vorm. νοῦς is wezenlijk 

zelfbeweging, worden, dat is de logische noodzakelijkheid, de ritmische rede van het 

organische geheel, zichzelf bewegend. Haar Dasein is beweging. Geen formalisme, maar 

concreet inhoudelijk. De wetenschappelijke methode is inhoudelijk en ritmisch, al is dit 

inzicht hier (in dit vertellende exposé) nog slechts verzekering en anticipatie. Het besef dat we 

iets te leren hebben is krenkend, maar toch moet we ons inspannen wetenschap te beoefenen 

en conceptuele arbeid ter hand te nemen. We moeten acht slaan op de momenten van 

zelfbeweging. We moeten op ingetogen wijze acht slaan op de eigen ritmiek van het begrip, 

het positieve moment ontwaren in het negatieve.  

In het begrijpende denken is het subject (het zelf) in feite het object, niet als een 

constante, niet als een stabiele grondslag, maar als een zich ontwikkelend subject, als een 

opeenvolging van subjectiviteitsvormen, die in hun ontwikkeling geremd kunnen worden ($). 

Daarop berust de veelgehoorde klacht over de moeilijkheidsgraad van filosofische lectuur, 

zelfs voor geschoolde lezers. Deze lezer voelt zich geremd omdat in een filosofische tekst 

elke zin minstens tweemaal moet worden gelezen. De filosofische zin beantwoordt echter niet 

aan de gebruikelijke structuur van subject en predicaat. De lectuur ondervindt geremdheid 
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(Hemmung), de verwachting gecorrigeerd. De gebruikelijke zinsbouw wordt “opgeheven” (p. 

61). De filosofische zinsbouw heeft een dialectische structuur. Het filosofische exposé moet 

haar dialectische, dynamische vorm bewaren.  

De gedachte doet opgang dat men filosofie, in tegenstelling tot andere ambachten, 

zonder oefening zou kunnen beoefenen. Dit bevordert het formele, inhoudsloze weten 

(surrogaatfilosofie). Alleen de filosofie kan in de ware zin van het woord waar zijn (p. 63), 

maar dat veronderstelt dat we de lange weg van de geest naar het weten (M1 → M2 → M3) 

opnieuw en diverse malen doormaken. Ongeschoolde filosofie wil voor genialiteit doorgaan. 

Ooit was filosofie poëzie, maar “geniale” filosofie produceert slechts triviaal proza, dat noch 

filosofie noch poëzie is. Het “natuurlijke” filosoferen genereert triviale waarheden (p. 64), 

sofistiek die zich op een eigen innerlijk orakel meent te mogen beroepen. Kenmerkend voor 

de mens is echter niet het uiten van gevoelens (dat doen dieren immers ook), maar de 

gerichtheid op overeenstemming. De Koninklijke weg naar wetenschap berust noch in het 

lezen van recensies, noch in het volgen van geniale priesters, die met raketten het Empyreum 

willen bereiken (p. 65). Ware wetenschap kan slechts via begrippelijke arbeid worden 

gewonnen, de moeizame weg tot waarheid als algemeen bezit.  

Dat wetenschap bestaat in (het doorgronden van) de zelfbeweging van het begrip, lijkt 

in strijd te zijn met de eigentijdse uitleg van waarheid, zodat de vooruitzichten voor acceptatie 

van het hier uitgewerkte systeem van wetenschap ongunstig lijken. Maar vergeet niet dat er 

tijden zijn geweest waarin Plato vooral om zijn mythen werd geapprecieerd, en dat er zelfs 

perioden zijn geweest van dweperij waarin niettemin respect bestond voor de speculatieve 

diepgang van Aristoteles, hoewel de Parmenides van Plato vooral gewaardeerd werd vanwege 

het extatische moment. Daarom mag ook ik de hoop koesteren dat mijn poging om het begrip 

in ere te herstellen, ingang zal vinden. Het ware verschijnt pas wanneer zijn tijd gekomen is. 

Alleen zo kan het eenzame individu hopen dat zijn filosofie iets algemeens zal worden. Want 

het aandeel van het individu aan het werk van de geest is gering. 
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Inleiding 

 

De gedachte is wijd verbreid dat, vooraleer we ons op het kennen van de waarheid kunnen 

richten, we eerst opheldering zouden moeten verschaffen over het kennen zelf, dat dan als 

“instrument” wordt opgevat. Er lijkt zich in deze gedachtegang een kloof af te tekenen tussen 

het kennen en het absolute. Het instrument laat het object echter niet zoals het is, maar 

verandert het. En zelfs als het kennen slechts medium zou zijn, is er sprake van vertekening. 

Deze misstand ($) zou door inzicht in de aard van het keninstrument kunnen worden 

opgeheven, maar als we van het resultaat datgene aftrekken wat we aan het instrument te 

danken hebben, zijn we weer terug bij het begin en hebben we het absolute niet bereikt. Deze 

bezorgdheid voert tot achterdocht in de wetenschap (als obstakel, $), maar waarom dan niet 

ook achterdocht jegens deze achterdocht? Wellicht is de vrees om te dwalen zelf de dwaling 

($). Bovendien lijkt deze gedachtegang een onderscheid te maken tussen onszelf en ons 

kennen, alsmede tussen het absolute en het kennen. Daarin tekent zich een vrees voor de 

waarheid af (p. 70). Wetenschap is op het absolute gericht, niet op waarheden van beperkte 

geldigheid. Dergelijke uitvluchten wijzen op een onvermogen tot wetenschap, een wens zich 

van de moeite die wetenschap kost te vrijwaren, een verlangen de wetenschap af te weren (p. 

71). Daarvan moet de wetenschap zich bevrijden. Wij zullen ons inlaten met de wetenschap 

zoals zij tevoorschijn treedt, als de weg van de ziel die langs gestalten, langs staties voert, 

naar de door deze ervaring gelouterde geest (M3, p. 72).  

Voor het natuurlijke bewustzijn geldt de realisering van het begrip (M1 → M2) als 

zelfverlies, omdat op deze weg van vertwijfeling ($), waarbij de ervaring wordt opgedaan van 

de onwaarheid van het verschijnende weten (M2), de waarheid (M1) verloren lijkt te gaan, 

namelijk als het niet gerealiseerde begrip. We zouden weliswaar alles zelf moeten 

onderzoeken, maar de reeks van gestalten die het bewustzijn op deze weg doorloopt is veeleer 

de uitvoerige vorming van het bewustzijn zelf tot wetenschap (als gemeenschappelijk 

historisch project: M1 → M2 → M3): de werkelijke uitvoering (de praxis van de waarheid). De 

nadruk op de voorgewende autonomie van het individuele bewustzijn voert uiteindelijk tot 

scepsis en vertwijfeling ($). We volgen de opeenvolgende vormen van het zich realiserende 

bewustzijn, waarbij de onwaarheid van onware bewustzijnsvormen (M2) niet als louter 

negatief wordt beschouwd. Eén van deze bewustzijnsvormen is overigens het scepticisme 

zelf, een bewustzijnsvorm met niets als resultaat, die onvermijdelijk door een nieuwe 

bewustzijnsgestalte wordt genegeerd en opgevolgd. 
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Het doel is dat het weten zichzelf terug weet te vinden, zodat begrip en object aan 

elkaar beantwoorden (M3, p. 74). De voortgang is onstuitbaar, want geen enkele statie kan 

bevrediging bieden. Het natuurlijke, zelfgenoegzame leven wordt hinausgerissen ($) en door 

dit Hinausgerissenwerden (p. 74) genegeerd (M2). De beperkte bevrediging wordt het 

bewustzijn aldus met geweld ontnomen. De angst voor de waarheid zal moeten wijken wil 

met de waarheid als zodanig niet verliezen (slechts wie bereid is de aanvankelijke waarheid te 

verliezen, op het spel te zetten, omwille van de geest zal haar behouden). 

Waar het mijn “methode” betreft, gaat het om een uiteenzetting van de wetenschap 

met het verschijnende weten: om een onderzoek en toetsing (Prüfung) van de realiteit van het 

kennen (p. 75). Dit roept de vraag op naar de maatstaf voor deze toetsing. Maar de 

wetenschap moet zich nog bewijzen en haar maatstaf nog ontwikkelen, zodat toetsing in 

gebruikelijke zin niet plaats kan vinden. Bovendien zouden we dan onderscheid moeten 

maken tussen weten (betrekkelijk weten, gericht op het object) en waarheid (weten op zich), 

maar in ons geval is het verschijnende weten zélf object van onderzoek geworden, de 

wetensvorm zoals zij zich aandient. Wij onderzoeken de waarheid van dit weten, maar het 

probleem is dat we het niet onderzoeken zoals het op zich (an sich) is, maar zoals het voor ons 

(für uns) verschijnt. Ons weet hebben van dit weten vormt het uitgangspunt. Het weten als 

object overstijgt de schijnbare tegenstelling (de paradoxale gedachte van een toetsing zonder 

vooraf beschikbare maatstaf). De maatstaf is namelijk niet iets van ons, integendeel: de 

bewustzijnsgestalte heeft zelf haar eigen maatstaf en kan op grond daarvan door ons 

beoordeeld worden (p. 76). We beoordelen het bewustzijn op grond van haar eigen waarheid. 

De vraag is dan of het begrip overeenstemt met het object, of (omgekeerd) of het object 

beantwoordt aan het begrip. Het gaat dus niet om een externe maatstaf die door ons wordt 

aangebracht. 

De maatstaf is in het bewustzijn zelf aanwezig. Het bewustzijn beoordeelt in ons 

onderzoek als het ware zichzelf. Want bewustzijn is niet alleen bewustzijn van het object, 

maar ook van het eigen weten van dit object. Dat wil zeggen: de toetsing toetst niet alleen het 

weten, maar ook de maatstaf. Deze dialectische beweging is wat wij in eigenlijke zin ervaring 

noemen: de ervaring die het bewustzijn opdoet. Dat wat het bewustzijn zelf als waarheid 

beschouwt, wordt ook door ons als maatstaf gehanteerd. Maar het bewustzijn heeft ook weet 

van het eigen weten, zodat we kunnen onderzoeken of dit weten overeenkomt met de eigen 

maatstaf. We onderzoeken kortom hoe de eigen waarheid en de eigen maatstaf door het 

betreffende weten zelf teniet wordt gedaan, genegeerd wordt, want dat is de ervaring die door 

het betreffende weten wordt opgedaan, dat de eigen waarheid onhoudbaar blijkt. Ons 
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onderzoek resulteert in een omkering van het bewustzijn (dat zich op zichzelf, op het eigen 

weet hebben van het object gaat richten in plaats van op het object zelf). Zo komt een reeks 

ervaringen (M2) op gang die tot wetenschap zal voeren (M3). Het resultaat is altijd het 

resultaat van deze bewustzijnsgestalte. En de daaropvolgende bewustzijnsgestalte vertrekt 

vanuit het waarheidsmoment (het resultaat) van het voorafgaande weten. Dit resulteert in een 

logisch noodzakelijke opeenvolging van bewustzijnsgestalten. Door deze noodzakelijkheid is 

de weg die tot wetenschap voert zelf al wetenschap, namelijk de wetenschap van de ervaring 

van het bewustzijn (p. 80). De ervaring die het bewustzijn opdoet (M1 →M2 → M3) verwijst 

uiteindelijk naar het systeem in zijn geheel, waarvan de opdoemende gestalten momenten 

zijn, totdat het punt wordt bereikt waarop de schijn van vreemdheid en andersheid definitief 

wordt afgelegd, en sprake is wetenschap van de geest in eigenlijke zin: het absolute weten (p. 

81).  
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A. Bewustzijn 
 

I. (I) De zintuiglijke zekerheid 

De wetensvorm die zich als eerste aandient, is het onmiddellijke weten, dat weet meent te 

hebben van dat wat onmiddellijk is, als dat waaraan het weten niets toevoegt of afdoet (M1). 

Zintuiglijke zekerheid lijkt rijke en waarachtige kennis te betreffen, precies omdat dit weten 

volledig heet te zijn omdat niets wordt weggelaten. Maar tegelijkertijd is het de armste vorm 

van weten, want zij zegt over haar object niet meer dan dat het is (p. 82). Ook het bewustzijn 

zelf is louter Ik, meer niet. Het object is, dat is het wezenlijke. Er is slechts zekerheid dat er 

iets is dankzij het object, en is er slechts zekerheid omtrent dit object dankzij het Ik. 

Anderzijds moeten we stellen dat het onmiddellijke is, ook als ik er geen weet van heb; terwijl 

omgekeerd het weet hebben van het object niet onafhankelijk is van de aanwezigheid van het 

aanwezige. Maar de huidige toestand van aanwezigheid is tijdelijk. De uitspraak bijvoorbeeld 

dat het nu nacht is, is niet onbeperkt geldig. Dit maakt het “nu” tot iets zeer algemeens, en 

hetzelfde geldt voor het “zijn” van iets, of voor het “hier”. Het hier krijgt voortdurend een 

andere inhoud, net als het nu.  

Maar daarmee is het object (dat in eerste instantie voor het wezenlijke werd gehouden) 

juist het onwezenlijke geworden (M2). De zintuiglijke zekerheid maakt zich los van het object 

en trekt zich terug in (de hier- en nu-ervaringen van) het Ik: dat is de (pijnlijke) ervaring die 

deze bewustzijnsvorm opdoet ($). Het verdwijnen, dat voortdurend plaatsvindt, wordt 

weliswaar opgeschort, vertraagd, doordat het Ik het hier en nu tracht vast te leggen of vast te 

houden. Het nu is dag, en het hier is een boom, omdat dat is wat ik waarneem. Maar vanaf dat 

moment heeft ieder Ik zijn eigen onmiddellijk waarneembare waarheid. Het enige wat dan 

overblijft, is het waarnemende Ik zelf, dat zich in feite onverschillig toont ten aanzien van het 

waargenomen object (dat aanvankelijk het wezenlijke leek te zijn).  

De zintuiglijke zekerheid doet derhalve de (pijnlijke, onthullende) ervaring op ($, M2) 

dat datgene wat voor wezenlijk doorging eigenlijk onwezenlijk is. Het wezenlijke leek de 

onmiddellijkheid te zijn (M1), maar elk Ik heeft zijn eigen onmiddellijke zekerheden, zijn 

eigen hier en nu. En het nu is datgene wat voortdurend wordt opgeheven, dat is uiteindelijk de 

waarheid van dit nu (M2): het is en is vervolgens ook niet, terwijl het aanvankelijk om dit is te 

doen was. Dat wat opgeheven is, is niet. Het zijn wordt genegeerd, maar ook die negatie 

wordt weer opgeheven door een veelheid aan daaropvolgende nu-momenten. Het nu blijkt iets 

heel algemeens en onbepaalds (M2). En op dezelfde wijze wordt het hier voortdurend 
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opgeheven, en deze negatie wordt zelf weer opgeheven door de veelheid aan daaropvolgende 

hier-punten (M2).  

De zinnelijke zekerheid is wezenlijk deze ervaring, die telkens weer wordt opgedaan. 

De veralgemeniseerde vorm van deze ervaring, als filosofie (M3), is het scepticisme (p. 90). 

Elk bewustzijn doet zijn eigen hier- en nu-ervaringen op, die elkaar voortdurend opheffen. Dit 

zintuiglijke weten correspondeert met de school der wijsheid die zich richtte op de 

mysteriecultus van Ceres en Bacchus, van brood en wijn. Het dierenrijk als zodanig viert deze 

cultus voortdurend, door dat wat is te consumeren en daarmee teniet te doen, want deze 

voortdurende vernietiging is de waarheid van het onmiddellijke (p. 91). Bovendien hebben 

beweringen omtrent het hier en nu een talige vorm en de taal spreekt over algemene dingen, 

niet over hun onmiddellijke unieke verschijningswijze, terwijl de zintuiglijke zekerheid in 

feite louter waarneming is. 

 

II. (II) De waarneming, oftewel het ding en de misleiding 

De onmiddellijke zekerheid wil dit waarnemen, zoals we gezien hebben, maar neemt 

uiteindelijk het algemene waar. Dit resultaat roept de vervolgvraag op wat uiteindelijk het 

wezenlijke is: de waarneming (het waarnemen) of het object (het waargenomene). Het 

waargenomene lijkt aanvankelijk het wezenlijke, ongeacht of het waargenomen wordt, en het 

waarnemen lijkt het onbestendige, het onwezenlijke (M1). Maar het object is een ding met 

talloze positieve of negatieve eigenschappen. En tegelijk een ding in algemene zin. Het ding 

is de passieve onverschillige algemeenheid, het eenvoudige (tegenover de veelheid aan 

eigenschappen), maar tegelijk ook is het die vele eigenschappen. De waarneming neemt het 

ding zoals het waarneembaar is. Het bewustzijn lijkt derhalve het onwezenlijke (M2). Maar 

het bewustzijn kan zich vergissen, en is zich van deze mogelijkheid zich te vergissen ook 

pijnlijk bewust ($).  

In het werkelijke waarnemen doet het bewustzijn aldus een belangrijke ervaring op 

(M2). De eigenschappen van het concrete ding die ik waarneem, zijn algemene 

eigenschappen. Aanvankelijk lijkt het object het ware zoals gezegd (M1), zodat onwaarheid 

iets van het waarnemende bewustzijn is. Maar de eigenschap die ik waarneem, blijkt een 

algemene eigenschap, en anderzijds uniek. Is de eigenschap dan het ware? Of is de 

eigenschap slechts iets dat ik meen waar te nemen? Het bewustzijn lijkt zich in een cirkel te 

bevinden ($). Maar daarbij doet het bewustzijn niettemin een belangrijke ervaring op (M2), 

die haar aanvankelijke waarheid (M1) echter ondermijnt. De ervaring namelijk dat waarnemen 

niet louter receptief is, maar bereflecteerd. Het bewustzijn mengt zich als het ware in het 



 

 
17 

waarnemen van de dingen (p. 98), en beseft dat ook. En het bewustzijn beseft nu dat 

onwaarheid aan het tekortschietende bewustzijn zelf moet worden toegeschreven (M2). Maar 

daarmee kan deze onwaarheid ook weer worden opgeheven, omdat het (reflexief geworden) 

bewustzijn zich nu de vraag kan stellen of de waarneming correct is, en eventuele onjuistheid 

kan corrigeren. Het bewustzijn is dus niet meer wat het dacht te zijn (louter receptief 

waarnemend, M2), maar ervaart zichzelf als reflexief (zelfkritisch) (M3). Waarnemen is niet 

eenvoudig maar reflexief, dat is het waarheidsmoment (M3) van deze ervaring. We beseffen 

nu dat het ding ons op een bepaalde wijze voor ogen komt (p. 99), en dat wij zelf garant staan 

voor de eenheid van het ding (als ding met vele eigenschappen). We zetten het ding met deze 

eigenschappen als het ware letterlijk in-een (p. 101). In plaats van een is het ding omhulsel 

geworden. Dat wat aanvankelijk aan het ding wordt toegeschreven (het een-zijn, M1) blijkt nu 

iets van het bewustzijn zelf te zijn: dat is de ervaring die wordt opgedaan (M2). Het ding dat 

eenvoudig leek (M1) verdubbelt zich, namelijk tot het ding zoals het is en het ding zoals het 

voor ons zich toont. Het bewustzijn heeft het aanvankelijke vertrekpunt (namelijk de 

opvatting van het ding als het zichzelf-gelijke, constante, M1) door deze reflectie overstegen 

(M2), nu het object zowel iets van het object zelf (op zich) als van het bewustzijn (voor ons) 

blijkt te zijn. Het object heeft zich verdubbeld, en toch is het een, zodat het bewustzijn deze 

dubbelheid weer in-een moet zetten (M3). Het ding is dus zowel op zich als voor ons. De 

eenheid van het ding is behouden en tegelijkertijd is er sprake van een on-ophefbare 

andersheid (M3).  

Het bewustzijn ervaart aldus de teloorgang van het ding, maar tracht zich door middel 

van sofismen uit de uitzichtloze tegenspraken die daarvan het gevolg zijn ($) te redden, en 

betreedt daarmee het domein van het verstand, of zelf van de sofistiek (p. 105). Het wordt een 

spel van abstracties en drogredenen, alsof filosofie slechts een gedachtenspel zou zijn. Zo 

geraakt het waarnemende verstand op een dwaalspoor (Irre, p. 106; $). In deze voortdurende 

afwisseling van bepalingen van wat waar zou zijn, en het weer opheffen van deze 

waarheidsbepalingen, berust het leven van het waarnemende bewustzijn. Het bespeurt 

weliswaar de onwezenlijkheid van dit spel, van deze sofistiek, maar weet zich niet uit deze 

cirkel te bevrijden ($), zodat deze wanhopige zoektocht naar waarheid onvermijdelijk in 

onwaarheid resulteert. Dit chronische waarheidstekort is het waarheidsmoment van het 

waarnemende bewustzijn (de wezenlijke ervaring die door deze bewustzijnsvorm wordt 

opgedaan). 
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III. (III) Kracht en verstand: verschijning en bovenzinnelijke wereld  

In de zojuist geschetste dialectiek van de zintuiglijke zekerheid is het bewustzijn horen en 

zien vergaan ($), en deze ervaring zet aan tot denken (p. 107). Het bewustzijn zelf lijkt de 

ervaring van misleiding echter nog niet te boven te zijn gekomen. Het bewustzijn herkent 

zichzelf nog niet in het object. Voor ons zijn bewustzijn en ding (reflexief beschouwd) 

vervlochten geraakt (M3), maar het bewustzijn zelf lijkt hier nog voor terug te schrikken. Het 

bewustzijn begrijpt zichzelf en het ding nog niet, begrijpt nog niet dat het bewustzijn dankzij 

het gevormde (ausgebildete) object, dat zich aan het bewustzijn toont, een begrijpend 

bewustzijn kan worden (p. 108). Want dat is het resultaat van deze ervaring (→M3). 

 Het resultaat is dat het bewustzijn zijn eenzijdig begrip (M1) negeert en opgeeft, 

resulterend in de eenheid van het voor-zich zijn (van het ding) en het voor-iets-anders (voor 

het bewustzijn) zijn (M3 voor de voorafgaande gestalte, maar voor ons nu uitgangspunt, M1). 

De poreuze componenten van het ding doordringen elkaar, en het proces van eenheid naar 

verscheidenheid en weer terug is kracht, die zich manifesteert in de verzelfstandiging van 

componenten en vervolgens de opheffing van die verzelfstandiging (M1). De uiting van kracht 

wordt door iets anders uitgenodigd. Maar dit andere, dat de krachtuiting teweeg brengt, is zelf 

ook kracht, zodat we met twee krachten van doen hebben: de uitnodigende en de uitgenodigde 

kracht, oftewel het krachtenspel (p. 113). De uitnodigende of uitdagende (actieve) kracht 

wordt door de uitgedaagde (passieve) kracht uitgedaagd om uitdagend (actief) te zijn. Het 

krachtbegrip resulteert dus in een verdubbeling (actie en reactie). Kracht is niet substantieel, 

maar is wezenlijk de uiting van de kracht, die zichzelf in die uiting ook weer opheft. Kracht is 

een gedachte, en de realisering van de kracht tegelijkertijd te teloorgang van haar realiteit 

(M2). Een kracht die zich realiseert, boet in aan realiteit, verdwijnt, heft zichzelf op. De kracht 

leek iets objectiefs, iets onmiddellijk waarneembaars te zijn (M1), maar blijkt iets van het 

verstand te zijn, blijkt als zodanig onzichtbaar te zijn (M2). Het spel der krachten blijkt iets 

wat zich in het inwendige van de dingen of op de achtergrond voltrekt. Kracht is niet iets 

substantieels of blijvends, maar veeleer iets dat zich uit (tevoorschijn treedt) en weer 

verdwijnt (M1 → M2). Voorbij de fenomenale wereld ontsluit zich voor het verstand een niet-

zintuiglijke, niet-direct-waarneembare, ware wereld, voorbij het verschijnende ding: het ding 

an sich (p. 117). Het object valt dus uiteen in twee extremen (enerzijds het innerlijke ding op-

zich, anderzijds het verstand) met als het midden het verschijnende ding. Maar dat innerlijke 

ding op-zich is leeg, het is onkenbaar. Over het innerlijke ding weten we niets, niet omdat het 

verstand te kort schiet, maar omdat over leegte niets te zeggen valt, alsof we rondtasten in 

duisternis, of (wat eigenlijk hetzelfde is) in het pure licht. Daarom rest ons niets anders dan 
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ons toch maar op het verschijnende ding te richten, zodat we iets waar-nemen waarvan we 

weten dat het eigenlijk niet waar is ($) (p. 118). Bovendien zijn we toch geneigd dit lege, dit 

heilige, te vullen met fantasieën. Het komt voort uit het verschijnende, maar we kunnen het 

krachtenspel slechts verstandelijk denken.  

Dit is de positie van ons object (het object van de fenomenologie, in dit stadium 

althans), namelijk het verstand. En we hebben al gezien dat de uitgedaagde kracht zelf ook 

weer uitdagend is, namelijk voor de andere uitdagende (en uitgedaagde) kracht. De kracht 

wordt uitgedaagd zich te uiten door een andere kracht. De uiteindelijke waarheid van dit spel 

der krachten (M2) echter is de Wet (M3). De wet is het bestendige dat in het onbestendige spel 

tot uiting komt. De bovenzinnelijke ware wereld (M3) is voor het verstand een rijk van 

natuurwetten: niet direct waarneembaar, voorbij de waarneembare (fenomenale) wereld, maar 

in haar aanwezig en werkzaam (p. 120). Dit rijk van wetten, aanwezig in de verschijnselen, is 

de waarheid van het verstand (M3). Maar de verschijnende wereld is altijd meer en rijker dan 

de wet. Dat is het tekort van de wet (Mangel des Gesetzes, p. 121). En bovendien zijn er 

meerdere wetten in het spel, en ook die veelheid is (vanuit het gezichtspunt van het verstand) 

een deficiëntie die zou moeten worden opgeheven. De vele wetten zouden uiteindelijk in één 

ware wet moeten samenvallen. En dat is de wet van de zwaartekracht, die zowel aanwezig is 

in de valbeweging als in de bewegingen van de hemellichamen. De algemene wet van de 

zwaartekracht verenigt meerdere partiële wetten. Het is de natuurwet bij uitstek. De 

zwaartekrachtwet is de wet. De werkelijkheid als zodanig beweegt in overeenstemming met 

deze wet. Het verstand meent erin geslaagd te zijn een algemene wet te formuleren die laat 

zien dat de werkelijkheid wezenlijk wetmatig is. Dit maakt een einde aan de toevalligheid. De 

wet is het ware (M3). En wat de wet uitdrukt is de kracht. Ruimte en tijd worden eerst door het 

verstand gescheiden, uiteen gelegd (M2), en vervolgens weer opgeheven door de beweging 

zelf (M3). Op het gebied van de elektriciteit introduceert de wet een onderscheid tussen 

positieve en negatieve elektriciteit. Het onderscheid tussen positief en negatief in de 

elektriciteit wordt door het verstand gemaakt (M2), maar door de werkelijkheid, de fenomenen 

zelf weer opgeheven (M3). De kracht maakt dat tegengestelde gestalten van elektriciteit 

tevoorschijn treden om vervolgens weer in elkaar op te gaan (M2 → M3). Deze verklaring is 

zo zonneklaar dat zij eigenlijk niets verklaart. We hebben opnieuw met uitdagende en 

uitgedaagde krachten van doen. De wisselvalligheid die we aanvankelijk in de fenomenen 

ontwaarden, is nu ook in het trans-fenomenale krachtenspel zelf geslopen ($). Het 

gelijkaardige stoot af en het ongelijkaardige trekt aan, omdat het uiteindelijk hetzelfde is. Het 

rijk van de wet valt aan omkering ten prooi ($). Want de wet heette het stabiele en 
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gelijkblijvende te zijn, maar nu blijkt de trans-fenomenale, bovenzinnelijke wereld een 

verkeerde wereld ($) (p. 128), een negatief, waarin wat wit lijkt eigenlijk zwart is, en wat 

Noordpool lijkt eigenlijk Zuidpool is, en wat slecht lijkt eigenlijk goed is. Naast de zichtbare 

wereld is er dan de verkeerde, bovenzinnelijke, inverse wereld die we ons als zichtbaar 

voorstellen. Het op-zich van het misdrijf is dan de goede bedoeling. 

De kwellende vraag is hoe het begrip zich kan splijten zodat onderscheid en 

andersheid ontstaan. Het zichzelf-gelijke (het begrip) wordt opgeheven en gesplitst. De 

eenheid is een moment van de verdeeldheid (Entzweiung, p. 132), en in de eenheid ligt de 

verdeeldheid eigenlijk reeds besloten (M1 → M2), terwijl de verdeeldheid op de opheffing van 

de verdeeldheid anticipeert (M2 → M3). Wat als krachtenspel verschijnt, maakt zich vrij in het 

verklaren. En als het verklaren zelf object wordt, is bewustzijn zelfbewustzijn geworden (M3). 

Het verklaren is een vorm van zelfbevrediging: het is een gesprek van het bewustzijn met 

zichzelf, slechts op zichzelf gericht is (p. 134) ($). Bewustzijn van iets anders, van een object, 

is zelfbewustzijn, reflexief, bewustzijn van zichzelf in het anders-zijn. De 

bewustzijnsgestalten waarvoor het ware een ding, een object is, verwijzen naar iets anders dan 

het bewustzijn zelf en laten zien dat dit bewustzijn van iets anders (van een ding) uiteindelijk 

alleen mogelijk is voor een zelfbewustzijn. De waarheid (M3) van deze bewustzijnsgestalten 

is derhalve het zelfbewustzijn. Deze waarheid is (als resultaat) beschikbaar voor ons, niet voor 

het bewustzijn zelf. Het innerlijke van het bewustzijn ontwaart het innerlijke van het object: 

het krachtenspel, maar in het zelfbewustzijn vallen beide momenten samen. Het innerlijke van 

het ding bevindt zich in ons innerlijk. Het bewustzijn moet weten wat het weet wanneer het 

weet heeft van zichzelf, zoals hieronder zal worden uiteengezet. 
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B. Zelfbewustzijn 
 

I. (IV) De waarheid van de zelfzekerheid 

In de wetensvormen die we tot dusver hebben besproken, is het ware voor het bewustzijn iets 

anders dan het bewustzijn zelf. Het begrip van dit ware verdwijnt echter in de ervaring die het 

bewustzijn opdoet. Het object op zich, het concrete, waargenomen ding, blijkt niet te zijn wat 

het lijkt, en het begrip van het object maakt zich los van dat object, heft zich op, en in deze 

ervaring gaat de aanvankelijke zekerheid verloren. Nu is het weten zelf object geworden, en is 

het bewustzijn zelf het ware geworden. Het weten stemt overeen met het begrip.  

 Met het zelfbewustzijn hebben wij het inheemse rijk van de waarheid betreden (p. 

138). We zullen nu zien hoe het zelfbewustzijn, deze nieuwe gestalte van weten, dit weet-

hebben-van-zichzelf, optreedt in vergelijking met de vorige gestalte van weten: het weten-

van-iets-anders (het object). Deze voorafgaande wetensvorm is weliswaar verdwenen, maar 

ook behouden (opgeheven). Het menen, het waarnemen en het verstand zijn nu momenten van 

het zelfbewustzijn geworden. Wat verloren is gegaan, is het zelfstandig bestaande bewustzijn. 

Zelfbewustzijn is reflectie: terugkeer uit het anders-zijn. Het zelfbewustzijn is enerzijds 

bewustzijn van de zinnelijke wereld en anderzijds zelfbewustzijn van zichzelf. Het bewustzijn 

heeft als zelfbewustzijn twee objecten: het zinnelijke, waarneembare object en zichzelf. En 

het zelfbewustzijn is de beweging waarin deze tegenstelling opgeheven wordt (M3 oftewel 

resultaat van de vorige gestalte, M1 oftewel uitgangspunt van de nieuwe gestalte).  

Het voorwerp (object) is voor het zelfbewustzijn het negatieve (dat wat moet worden 

opgeheven, genegeerd). Het object van de begeerte is het levende. Het begrip verdeelt zich in 

de tegenstelling tussen zelfbewustzijn en leven. Zowel zelfbewustzijn als object zijn 

zelfstandig. Het zelfbewustzijn is begeerte en het object is het negatieve, maar het 

zelfbewustzijn doet onvermijdelijk de ervaring op van de zelfstandigheid (weerbarstigheid) 

van het object (p. 140). 

Het wezen is de oneindigheid als het opgeheven-zijn van alle onderscheidingen, de 

voortdurende draaiende beweging. Deze algemene vloeibaarheid is het negatieve, de 

opheffing van alle onderscheid. Het zijn is vloeibare substantie, zuivere oneindige beweging 

(M1). 

Deze eenheid verdeelt zich echter tot zelfstandige gestalten. De vloeibaarheid is de 

wezenlijke substantie van de gestalten. De gestalte heft het voor-zich zijn van deze oneindige 

substantie op. De gestalte treedt tegenover de oneindige substantie tevoorschijn, loochent 

(verleugnet, p. 141) de vloeibaarheid en continuïteit ervan en weet zich staande te houden als 
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datgene wat niet in dit algemene is opgelost (M2). De gestalte onderscheidt zich van de 

anorganische natuur, en houdt stand door het anorganische te verteren (p. 141). Het leven in 

het algemene vloeibare medium is het proces. De algemene vloeibaarheid is het Ansich, en de 

zich onderscheidende gestalte is het andere. Maar door dit onderscheid wordt het vloeibare 

zelf het andere (M2). Het wezenlijke wordt verteerd en de gestalte handhaaft zich ten koste 

van het algemene (M2). Daardoor heft de individualiteit de tegenstelling met het andere ook 

weer op. Het vloeibare is de algemene oplossing, maar de opheffing van de individuele 

bestaande gestalte is tegelijkertijd de voortbrenging ervan. Het leven valt uiteen in gestalten. 

En het proces van het leven is zowel de vorming als de opheffing van gestalten. Deze 

kringloop is het leven. Het leven is noch de onmiddellijke continuïteit van het wezen, noch de 

bestaande discrete gestalte, noch het proces, maar veeleer de ontwikkeling en het vergaan: het 

zich aldus handhavende geheel (M3). 

Vanuit de onmiddellijke eenheid (M1), via de gestalten (M2), resulterend in de eenheid 

van beide momenten (M3), keren we weer terug bij de eenvoudige substantie, maar deze 

gereflecteerde eenheid (M3) is een andere als de aanvankelijke (M1). In tegenstelling tot het 

aanvankelijke onmiddellijke zijn (M1), zijn in deze tweede algemeenheid deze momenten 

opgeheven (M3). Deze tweede eenheid is de soort (Gattung) die niet als zodanig existeert, 

maar het leven verwijst naar iets anders dan het feitelijk is, namelijk naar de eenheid, de soort 

waarvoor het als individu bestaat (p. 143). Het eenvoudig Ik is deze soort, als zelfstandig 

moment, als gestalte. 

Het zelfbewustzijn heeft zelfbesef door de opheffing van het andere, dat zich als 

zelfstandig leven aandient (M1). Deze gerichtheid op opheffing van het zelfstandig levende 

andere is de begeerte. De begeert vernietigt het zelfstandige levende object en verwerft aldus 

zelfbesef. Maar in deze bevrediging doet het zelfbewustzijn de ervaring op van de 

zelfstandigheid (de weerbarstigheid) van het object (M2). Begeerte en bevrediging worden 

mogelijk door de opheffing van het andere. Maar de begeerte keert onvermijdelijk terug, en 

daarmee het begeerde object. Door deze ervaring wordt het zelfbewustzijn deze waarheid 

gewaar (M3). De bevrediging vergt in eerste instantie de opheffing, de negatie van het object 

(M1). Het zelfbewustzijn is dan het negatieve en het object van de begeerte is het leven. De 

begeerte richt zich op een organische gestalte of op het anorganische algemene. De opheffing 

wordt echter zelf weer genegeerd (M2). Daarom zoekt het bewustzijn een vorm van 

bevrediging die het begeerde andere laat bestaan, de vernietiging negeert (negatie van de 

negatie, M3). Het zelfbewustzijn bevredigt zijn begeerte uiteindelijk alleen via een ander 

zelfbewustzijn (M3).  
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In deze drie momenten is het zelfbewustzijn voltooid. Aanvankelijk is er het zuivere 

Ik (M1). Maar dit Ik bestaat slechts als opheffing van het zelfstandige object, als begeerte. De 

uiteindelijke waarheid van deze bevrediging is echter een reflexieve verdubbeling (M3). De 

levende gestalte heft zijn zelfstandigheid in het proces van het leven op, maar wordt levend 

zelfbewustzijn voor een ander zelfbewustzijn. Het aanvankelijke object van de begeerte is de 

vloeibare substantie. Maar wanneer een zelfbewustzijn het object is, is het zowel Ik als object 

(p. 145). Daarmee is eigenlijk al het begrip geest binnen handbereik: het Ik dat een Wij, en het 

Wij dat een Ik is. Het bewustzijn vindt pas in het zelfbewustzijn zijn keerpunt (M3), zodat het, 

vanuit de schijnwereld van het zinnelijke en de duisternis van het lege bovenzinnelijke, de 

geestelijke dag van het heden betreedt (p. 145). 

 

II. (A) Zelfstandigheid en onzelfstandigheid van het zelfbewustzijn: Heer en 

Knecht 

Het zelfbewustzijn is an und für sich wanneer het dat voor een ander zelfbewustzijn is, met 

andere woorden: het zelfbewustzijn is uit op erkenning (M1). De dubbelheid van het 

zelfbewustzijn berust hierin dat het niet met zichzelf samenvat (omdat het altijd ook het 

tegendeel is van wat het is). Deze dubbelheid komt tot uitdrukking in de beweging van de 

erkenning. Het zelfbewustzijn is een zelfbewustzijn voor een ander zelfbewustzijn. In de 

erkennende Ander vindt het zelfbewustzijn zichzelf, maar het ontwaart tegelijk ook zichzelf in 

de Ander. Het komt er dan op aan de ander op te heffen, dat is wat het zelfbewustzijn nu te 

doen staat (M2), maar door de erkennende Ander op te heffen, heft het zelfbewustzijn tegelijk 

ook zichzelf op (want het zelfbewustzijn ontleent zijn zelfbewustzijn aan de erkenning door 

de Ander). Door de opheffing van de Ander wordt het zelfbewustzijn weer zichzelf. Het 

handelen van het zelfbewustzijn is echter ook het handelen van de Ander, want die Ander 

handelt evenzo. Zij handelen gelijkgezind. De Ander is geen object, zoals in de begeerte, 

maar is zelf zelfstandig für sich. De een ziet de ander hetzelfde doen. Eenzijdig handelen zou 

zinloos zijn, omdat het handelen hier wezenlijk interactie is. Het handelen is evenzogoed het 

handelen van de een als het handelen van de ander. De erkenning is wezenlijk wederzijds.  

Het staat nu te bezien hoe deze verdubbeling (M2) zich voltrekt, waarbij we ons 

richten op een van beide posities: de erkende tegenover de erkennende positie. Het 

zelfbewustzijn is aanvankelijk eenvoudigweg für sich, door al het andere buiten te sluiten 

(M1). Het zelfbewustzijn is voor zichzelf wezenlijk een afzonderlijk Ik. Het andere is het 

negatieve, het object. Maar het andere is ook een zelfbewustzijn. Individu staat nu tegenover 
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individu, zelfstandige gestalten in het zijn van het leven (p. 148) (M2). De ander is een 

bewustzijn, in het leven verzonken. Het zelfbewustzijn wil dit andere verdelgen, wil het 

negatieve zijn van het zichzelf-gelijke bewustzijn blijven. Het waarheidsmoment (M3) 

ontbreekt nog omdat het bewustzijn nog geen besef heeft van het andere zelfbewustzijn, en 

van zichzelf als een zelfbewustzijn tegenover een ander zelfbewustzijn. Dat wil zeggen de 

wederzijdse erkenning ontbreekt (→| M3). Het zelfbewustzijn positioneert zichzelf als negatie 

van het andere zelfbewustzijn (M2). Door de confrontatie te zoeken (M2), toont het 

zelfbewustzijn zich onafhankelijk (negatief, abstract), namelijk door niet aan het Dasein, aan 

het eigen leven gehecht te zijn. Beiden zijn uit op de dood van de Ander. Beiden handelen op 

dezelfde wijze, door het leven op het spel te zetten. Beiden bewijzen zich, houden zich 

staande, in een strijd op leven en dood (M2). Alleen zo kunnen zij zeker zijn van zichzelf, 

door zichzelf ten overstaan van de Ander te bewijzen, te verheffen. Alleen door het leven in 

de waagschaal stellen, kan de vrijheid worden verzekerd. Het zelfbewustzijn toont aldus, niet 

in het leven verzonken te zijn, onafhankelijk te zijn. Als zuiver fürsichsein neemt het afstand 

van het verdwijnende. Het individu dat zijn leven niet gewaagd heeft, kan weliswaar erkend 

worden, maar heeft de waarheid van deze erkenning als zelfstandig zelfbewustzijn niet 

waarlijk verwezenlijkt. 

Wie zijn leven op de proef stelt, is uit op de dood van de Ander, op de opheffing van 

het andere, het buitenstaande (M2). Maar juist deze radicale doodsverachting heft de waarheid 

van de wederzijdse erkenning ook weer op. De negatie heft de zelfstandigheid van de Ander 

op, zodat de betekenis van de erkenning uitblijft ($). Beiden wagen weliswaar hun leven, en 

verachten het in zichzelf en in de Ander, maar degene die de strijd overleeft raakt de 

erkenning ook weer kwijt, heffen de erkenning zelf weer op. Daardoor verdwijnt het 

wezenlijke moment (de erkenning) uit het spel, en de overwinnaar blijft alleen achter. De 

daad is de abstracte negatie, omdat het genegeerde Andere niet bewaard in de zin van 

opgeheven wordt, maar integendeel de opheffing niet overleeft (p. 150). De handeling dreigt 

louter negatief te zijn ($), want de ware bewuste opheffing spaart en bestendigt het andere, dat 

de opheffing overleeft (→ M3).  

Het zelfbewustzijn ervaart, dat het leven wezenlijk is. Deze ervaring heft de 

zelfstandigheid op. Het betreffende zelfbewustzijn is niet louter für sich, maar voor iets 

anders: een bewustzijn dat een dingmatige gestalte aanneemt. Zo hebben we te maken met 

twee tegengestelde bewustzijnsgestalten: de ene gestalte is zelfstandig en für sich, de andere 

gestalte is onzelfstandig, leeft voor iets of iemand anders: de ene gestalte is de heer, de andere 

de knecht (p. 150) (het resultaat M3 van de zojuist voltrokken confrontatie, maar nu het 
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vertrekpunt: M1). De heer is bewustzijn für sich, niet louter als begrip, maar gerealiseerd. De 

knecht daarentegen is met de dingen verbonden, gesynthetiseerd. De heer verhoudt zich tot 

het ding (als object van begeerte), maar ook tot het bewustzijn waarvoor het dingmatige het 

wezenlijke is (de knecht). De heer is weliswaar für sich zelfbewustzijn, maar is dit tegelijk 

slechts door iets anders (namelijk de knecht). De knecht is verbonden met, geketend aan de 

dingen. De knecht kon geen afstand doen van het ding als grondslag van zijn zelfstandigheid, 

hij kon zich daarvan niet losmaken, kon daarvan niet abstraheren, en de strijd aangaan zoals 

de heer. Voor de Heer is het Zijn onwezenlijk, negatief. De heer verhoudt zich via de knecht 

tot het ding. De knecht staat als het midden tussen de beide extremen: tussen heer en ding. De 

knecht verhoudt zich rechtstreeks tot het ding, en heft het op, maar tegelijkertijd is het ding 

iets zelfstandigs, zodat de negatie van het ding niet in de vernietiging ervan resulteert: hij 

spaart en bewerkt het ding. Negatie is in het geval van de knecht niet vernietiging, maar 

arbeid. De Heer daarentegen bevredigt onmiddellijk zijn genot, dankzij de bemiddeling door 

de knecht. Dat wat de begeerte niet vermocht (namelijk het ding genieten, consumeren, 

vanwege de ervaren weerbarstigheid van het ding) vermag de heer nu wel, dankzij de knecht, 

die tussen de heer en het ding is komen te staan. De heer geniet het ding dat door de knecht 

van zijn zelfstandigheid is ontdaan. De zelfstandigheid en weerbarstigheid van het ding laat 

hij aan de knecht, die het ding bewerkt.  

De heer wordt erkend door een ander bewustzijn, afhankelijk van de heer, en in diens 

belang het ding bewerkend. In beide gevallen is er geen sprake van absolute negatie of 

absolute heerschappij, maar veeleer van wederzijdse afhankelijkheid (M2). De knecht handelt 

ten behoeve van en op last van de heer, maar is daarmee niet zelfstandig. Het handelen van de 

knecht is eigenlijk het handelen van de heer. De heer daarentegen is für sich, die geen acht 

slaat op het ding. Maar daarmee gaat de erkenning gebukt onder een tekort, want de erkenning 

(door een afhankelijke Ander) is eenzijdig en ongelijk, niet waarlijk wederzijds ($). De knecht 

is geen zelfstandig, maar veeleer een onzelfstandig  bewustzijn. De knecht erkent weliswaar 

de heer, maar het gaat om erkenning door een geknecht bewustzijn, en daarmee oneigenlijk: 

geen erkenning in eigenlijke zin. De waarheid van het (zich ogenschijnlijk handhavende) 

zelfbewustzijn is paradoxalerwijze het geknechte bewustzijn (M2). Er treedt onvermijdelijk 

een omkering op. De heerschappij is niet wat het beoogt te zijn, en hetzelfde geldt voor de 

knecht: hij wordt het tegendeel van datgene wat hij aanvankelijk was (M1 → M2). 

Afhankelijkheid zal verkeren in zelfstandigheid (maar op een hoger niveau: M2 → M3). Juist 

in de interactie met het ding hervindt de knecht een nieuwe zelfstandigheid (M3). 
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Aanvankelijk staat voor de knecht de heer voorop (M1). De knecht vreesde voor zijn 

leven, en ervoer met heel zijn wezen de angst voor de dood (de absolute heer).
2
 De knecht 

dient de heer, en de vrees voor de heer zet aan tot arbeid, maar juist de arbeid doet de 

afhankelijkheid van het natuurlijke ding teniet omdat de knecht het ding bewerkt. Juist door 

de arbeid komt het geknechte bewustzijn tot zichzelf (M2). Aanvankelijk leek het ding in het 

geval van de knecht zijn zelfstandigheid te behouden, terwijl de heer het zich toe-eigent en 

negeert, omdat de bevrediging van de begeerte in de verdwijning van het ding resulteert. Maar 

Arbeid is geremde begeerte, uitgesteld verdwijnen: arbeid vormt. De negatieve relatie met het 

ding verandert in een blijvende hervorming en bewerking van het ding (p. 153). Dit vormende 

handelen beklijft, en het arbeidende bewustzijn herkent zich zelf in het ding (M3). Vrees (M1) 

wordt tucht en dienstbaarheid (M2), maar uiteindelijk slaat de negativiteit van de vrees om in 

positieve vorming, zowel van het ding als van het bewustzijn zelf (M3). Het arbeidende 

bewustzijn realiseert zich in iets blijvends, heft de vrees op en wordt zelf een voor-zich (M3). 

De knecht verwerft het bewustzijn dat hij zelf an und für sich is, door zichzelf te hervinden in 

de arbeid. Om deze ervaring op te kunnen doen, zijn vrees (M1) en dienst (M2) even 

noodzakelijk als de daaruit resulterende vormende arbeid (M3). Zonder de disciplinerende 

tucht van de dienst en de gehoorzaamheid (M2), zou de vrees een louter formeel moment 

blijven dat zich niet in het Dasein verwerkelijkt (→| M3), terwijl omgekeerd zonder het 

vormende moment de vrees stom zou blijven. Zonder ware vrees maakt zelfstandigheid plaats 

voor eigenzinnigheid. Wie ware angst bespaard blijft, kan dit niet doormaken, wordt er niet 

werkelijk door aangestoken (→| M3). Eigenzinnigheid blijft in een vorm van knechtschap 

steken, zonder het objectieve werkelijk in de greep te krijgen (→| M3).  

 

III. (B) Vrijheid van het zelfbewustzijn: stoïcisme, scepticisme en het 

ongelukkige bewustzijn 

 

Het geknechte bewustzijn hervindt zich in het gevormde ding. Niettemin vallen beide 

momenten (object en bewustzijn) uiteen. Door de arbeid is ook het ding bewustzijn, en in het 

ding heeft het zelfbewustzijn een nieuwe gestalte aangenomen. En deze vorm van zich 

verhouden tot het ding is denken. Het denken verhoudt zich tot het ding in begrippen. Het 

gevormde is iets anders dan het bewustzijn, maar tegelijk is het begrip een zijnde. En in het 

                                                             
2
 “Dies Bewusstsein hat Angst gehabt … um sein ganzes Wesen; denn es hat die Furcht des Todes, des 

absoluten Herrn, empfunden. Es ist darin innerlich aufgelöst worden, hat durchaus in sich selbst erzittert, und 
alles Fixe hat in ihm gebebt” (p. 153). 
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denken ben ik vrij, omdat ik in het denken bij mezelf ben en het object er voor mij is. De 

beweging van het denken is een beweging in mijzelf (M1).  

De vrijheid van het zelfbewustzijn verschijnt in de geschiedenis van de geest als 

stoïcisme (M1). Het bewustzijn is voor het stoïcisme een denkend wezen. De tegenstelling 

tussen heer en knecht wordt opgeheven. Zowel op de troon als geketend moet men vrijheid in 

de zin van onafhankelijkheid nastreven, en zich terugtrekken in het denken. Deze vrijheid als 

onafhankelijkheid is de algemeenheid van het denken, de algemene wereldgeest. De vrijheid 

van het zelfbewustzijn is onverschillig jegens het natuurlijke Dasein. De waarheid van de 

vrijheid van denken is de zuivere gedachte, die geen praktische consequenties heeft, zich niet 

in het leven realiseert: slechts het begrip van vrijheid, niet de levende vrijheid zelf. Het is de 

terugtocht van en in het denken. De levende wereld is een systeem van gedachten.  

Het stoïcisme wordt in verlegenheid gebracht wanneer het gevraagd wordt naar een 

waarheidscriterium. Wat is goed en waar? Het denken zelf, in de verstandigheid. Wijsheid en 

deugd zijn weliswaar verheven termen, maar worden inhoudsloos en repetitief. Deze abstracte 

vrijheid is de onvoltooide negatie. Het stoïcisme heeft zich uit het Dasein teruggetrokken in 

zichzelf, in de eigen gedachte, als negatie.  

Het scepticisme realiseert datgene waarvan het stoïcisme slechts het begrip is (M1 → 

M2), de werkelijke ervaring was de vrijheid van gedachten is (M2). Deze vrijheid is het 

negatieve. Het zelfbewustzijn heeft zich losgemaakt van het Dasein. Voor het scepticisme is 

het andere onwezenlijk en onzelfstandig. De gedachte is het wereld-vernietigende denken. De 

negativiteit van het vrije zelfbewustzijn onttrekt zich aan het veelvormige leven als werkelijke 

negativiteit. Het scepticisme is de negatieve richting tegenover arbeid en begeerte. De 

negativiteit is de polemische richting tegenover de zelfstandige dingen. Voor het denken zijn 

de dingen verdwijnende grootheden. Daarmee geeft het scepticisme zich bloot. Het toont de 

dialectische beweging van zintuiglijke zekerheid, waarneming en verstand, die ook gevolgen 

heeft voor het denken over wetten en verboden. Het is inhoudsloos denken over zuivere 

abstracties.  

De dialectische beweging als negatieve beweging toont het scepticisme als moment 

van het zelfbewustzijn dat het werkelijke laat verdwijnen. Het voorwerpelijke, maar ook het 

handelen en waarnemen met het oog op het ding raakt verloren in sofistiek. Er is niets 

blijvends meer. Het sceptische zelfbewustzijn ervaart zijn eigen vrijheid als de ataraxie van 

het zichzelf-denken, de zelfverzekerdheid. Het bewustzijn zelf is de dialectische onrust, die op 

het punt staat op te lossen. Het bewustzijn is zelf verwarring en wanorde. Het is toevallig, 

onrustig, op drift, een empirisch bewustzijn dat zich naar datgene richt of aan datgene 



 

 
28 

gehoorzaamt wat eigenlijk betekenisloos is, dat realiseert en doet wat eigenlijk geen waarde 

en betekenis heeft. Het leven wordt dierlijk. Het algemene is tegelijk het toevallige en het 

scepticisme laat zich met het toevallige in. Het sceptische bewustzijn voelt zich verheven 

boven de verwarring en toevalligheid van het Dasein, en laat zich er toch mee in. Het 

articuleert nietigheid van zedelijke machten, maar laat ze toch als maatstaf voor het handelen 

gelden. Woorden en daden spreken elkaar voortdurend tegen (p. 162). Scepticisme is Gerede.  

In het scepticisme ervaart het bewustzijn zich in waarheid als een zichzelf 

tegensprekend bewustzijn. Vanuit deze ervaring gaat het over in een nieuwe gestalte (M3). De 

gedachteloosheid moet verdwijnen. De nieuwe gestalte brengt beide momenten samen. In het 

stoïcisme is het zelfbewustzijn eenvoudige vrijheid (M1), in het scepticisme is sprake van 

verdeeldheid tussen zelfverzekerdheid en verwarring (M2), en het bewustzijn van zichzelf als 

verdeeld en zichzelf tegensprekend weten is het ongelukkige bewustzijn (M3).  

Het ongelukkige, verdeelde bewustzijn ($) moet zich met die verdeeldheid zien te 

verzoenen. Dit is het begrip van de levende existerende geest (M1), maar de eenheid is nog 

niet werkelijk gerealiseerd. Het onveranderlijke is voor deze gestalte het wezen, het 

veranderlijke het onwezenlijke. Het bewustzijn kiest de kant van het veranderlijke, maar 

tegelijkertijd is het erop uit zich hiervan te bevrijden. Beide momenten staan niet 

onverschillig ten opzichte van elkaar. Het is een strijd die steevast op een nederlaag uitloopt 

($). Het bewustzijn van leven en Dasein is een pijnlijk bewustzijn omtrent de eigen nietigheid 

en hulpeloosheid (M2). De waarheid van deze weging is de uiteindelijke eenheid van deze 

verdeeldheid, maar vooralsnog overheerst de onenigheid. Maar uiteindelijk moet zich het 

particuliere met het algemene zien te verzoenen (M3). Dat is de ervaring die het ongelukkige 

bewustzijn opdoet. Deze beweging doorloopt deze momenten: eerst het onveranderlijke (M1), 

vervolgens de tegengesteldheid (M2) en ten slotte de eenheid (M3). Maar dit is nu nog 

vroegtijdig, want deze eenheid, de onveranderlijkheid an und für sich, is nog niet ontstaan. 

Het onveranderlijke bewustzijn verwerft vooralsnog de gestalte van den verdeeldheid en het 

(negatieve) voor-zich-zijn (M2), tegenover het eenvoudige bewustzijn. Maar in de beoogde 

eenheid (→ M3) blijft de tegenstelling vooralsnog bestaan, en wordt zelfs bevestigd. Want 

hoewel het nabijer lijkt, domineert in de verhouding tot de werkelijkheid de preutsheid en 

stugheid (Sprödigkeit, p. 166). De hoop een te worden met de werkelijkheid (→ M3) moet 

hoop zonder vervulling en tegenwoordigheid blijven (→| M3). Want tussen hoop en 

vervulling staan toevalligheid en onverschilligheid (→| M3), die aan de uitzichtloze hoop ten 

grondslag liggen. Het ongelukkige bewustzijn blijft angstvallig de afstand bewaren. Het moet 

zich afwenden van de verdeeldheid en zich tot eenwording verheffen.    
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De beweging waarin het bewustzijn dit een-zijn tracht te bereiken is een drievoudige: 

allereerst als zuiver bewustzijn (M1), in de tweede plaats als particulier wezen dat zich als 

begeerte en als arbeid tot de werkelijkheid verhoudt (M2) en tot slot als bewustzijn van zijn 

voor-zich-zijn (M3). Hoe deze drie momenten bepaald zijn, gaan we aanstonds zien. Om te 

beginnen het zuivere bewustzijn, dat zich nog niet ontwikkeld heeft tot zelfbewustzijn an und 

für sich. Het is nog niet waarachtig gerealiseerd. Toch is het bewustzijn verder dan in het 

geval van wegblikkende stoïcisme en het onrustige scepticisme, want het brengt denken en 

particulariteit samen, maar is nog niet opgeheven tot een denken dat denken en bewustzijn 

waarlijk verzoent (→|M3). Het is veeleer het midden waarin het abstracte denken het 

particuliere bewustzijn beroert. Het bewustzijn is deze beroering, de eenheid van zuiver 

denken en particulariteit. Met andere woorden het bewustzijn is aandacht. Zijn denken is als 

het suizen van klokken: het is een aandachtige, muzikale vorm van denken (p. 168) die niet 

tot begrip vermag te komen. Het gaat om innerlijk voelen, niet om begrijpen. Het is de 

beweging van het zuivere gemoed, dat zichzelf in de verdeeldheid pijnlijk gewaar wordt ($), 

het oneindige verlangen (Sehnsucht, p. 169) dat er zeker van is dat gemoed en denken zuiver 

zijn, maar particulier, en gericht op een Jenseits dat bij voorbaat vervluchtigd is. Er is geen 

begrijpen, slechts voelen.er is alleen de eigen particuliere werkelijkheid, het wezenlijke blijft 

buiten bereik. Het vindt niet wat het zoekt. Slechts als graf kan het leven zich realiseren en 

tegenwoordigheid verwerven. De strijd lijkt bij voorbaat verloren. Pas als het bewustzijn de 

ervaring opdoet dat dit graf onwerkelijk is, dat de verdwenen eenheid niet de ware eenheid is, 

weet het bewustzijn de werkelijkheid op te zoeken en het algemene te vinden (M3).  

Aanvankelijk is het ongelukkige bewustzijn een zuiver gemoed dat in zichzelf 

verzadigd is (M1), want het zelfgevoel overheerst. De tweede verhouding (M2) is begeerte en 

arbeid, waardoor het bewustzijn de innerlijke zekerheid door het opheffen en genieten van 

zelfstandige dingen weet te bestendigen. Maar het ongelukkige bewustzijn vindt zichzelf 

slechts als begerend en arbeidend, en het zelfgevoel is een besef van gebrokenheid ($). Er is 

geen waarmaken (geen Bewährung) via arbeid en genot, want de verwerkelijking is zelf-

ondermijnend. Wat zich bewijst, is veeleer de gebrokenheid en verdeeldheid zelf ($). De 

werkelijkheid keert zich tegen arbeid en genot, want de werkelijkheid is zelf gebroken (p. 

170): enerzijds nietig, anderzijds gewijd.  

Zou de werkelijkheid voor het zelfstandige bewustzijn nietig zijn, dan zouden arbeid 

en genot een gevoel van zelfstandigheid bewerkstelligen, omdat het de werkelijkheid opheft. 

Maar het bewustzijn heeft de indruk dat de werkelijkheid uit eigen beweging haar gestalte 

opgeeft en zich aanbiedt (M2). Het bewustzijn blijft gebroken ($) en deze verdeeldheid werkt 
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door in arbeid en genot (productie en consumptie). Vaardigheid is een vreemde gave. Het 

bewustzijn staat tegenover een passieve werkelijkheid en de werkelijkheidspool wordt door de 

handelingspool opgeheven, maar de interactie blijft oppervlakkig. De werkelijkheid lost zich 

in het handelen op, en er lijkt een vreemde macht aan het werk. Het bewustzijn is dankbaar en 

wijt de bevrediging aan een hogere macht, maar ook gebroken ($). Er heeft weliswaar arbeid 

en genot plaatsgevonden, maar het eigenlijke handelen van het zelfbewustzijn is de 

dankbaarheid voor de weldaad van boven. Het bewustzijn doet afstand van zelfstandigheid en 

wijt het resultaat aan het goddelijke. De eigen handeling is wezenlijk dankzegging voor de 

weldaad van boven. Het handelen komt aan die weldaad tegemoet. 

De derde verhouding (M3) is de verhouding tot het algemene als nietigheid. De 

realiteit verschijnt nu als het nietige. De handeling is een handeling van niets, het genot een 

ongelukkig gevoel ($). Het bewustzijn trekt zich terug en ontwaart de vijand in de dierlijke 

functies, die ernstig worden genomen. Het bewustzijn raakt op deze functies gefixeerd (p. 

174) en ervaart zichzelf als verontreinigd, resulterend in een beperkte, armzalige, broedende 

persoonlijkheid. Maar naast dit ongelukkige gevoel en de armzaligheid van het handelen weet 

het bewustzijn zich verbonden met het onveranderlijke, een uiteindelijk positieve betrekking 

gericht op het bewerkstelligen van eenheid (→M3) die de particulariteit verdelgt. Het 

handelen, de vrijheid en de schuld worden echter uit handen gegeven (→| M3). De handeling 

is niet het eigen handelen en ook van de vruchten van de arbeid wordt afstand gedaan. Genot 

maakt plaats voor vasten en zelfkastijding. De eigen vastbeslotenheid wordt opgegeven. Het 

Ik heeft zich veruitwendigd en het zelfbewustzijn is tot ding gemaakt. Het bewustzijn doet 

afstand van zichzelf: maar in deze zelfopoffering doet het bewustzijn niet alleen afstand van 

het handelen, maar ook van het ongelukkige gevoel. Het opgeven van de eigen wil is enerzijds 

(op zich) negatief, maar anderzijds ook positief, omdat de wil daarmee algemeen in plaats van 

particulier wordt, echter zonder dat het een eigen wil wordt. Ook het afzien van bezit en genot 

blijft iets negatiefs omdat het algemene dat daarvoor in de plaats treedt niet het eigen 

handelen is (→| M3). En het bewustzijn laat deze gebrokenheid door iemand anders, een 

bediende, uitspreken. Het ongeluk is alleen op zich (impliciet) het omgekeerde, namelijk 

zelfbevredigend handelen oftewel zalig genot, en het armzalige handelen is alleen op zich 

(impliciet) het absolute handelen. Maar voor zichzelf blijft het handelen iets armzaligs en 

blijft het genot een vorm van lijden ($), zodat alleen in het hiernamaals er een einde komt aan 

de pijn. Niettemin is er een resultaat geboekt, namelijk de voorstelling van de rede, de 

zekerheid van het bewustzijn in zijn particulariteit (Einzelheit) absoluut en inherent alle 

realiteit te zijn.  
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C. de Rede 
 

(V) Zekerheid en waarheid van de rede 

Het bewustzijn heeft zich de gedachte eigengemaakt dat het particuliere bewustzijn op zich 

absoluut is, en keert zo in zichzelf terug. De beweging heeft bewerkstelligd dat de 

particulariteit zich naar buiten heeft gevochten en tot zijn is geworden. Het particuliere is 

daarmee alsnog opgeheven en iets algemeens geworden. Het individu heeft afstand gedaan 

van zichzelf en is met het onveranderlijke verzoend geraakt. Het bewustzijn van deze eenheid 

die het bewustzijn nu uitspreekt is de zekerheid alle waarheid te zijn (M3 voor de vorige 

gestalte, het ongelukkige bewustzijn, M1 voor de nieuwe gestalte, de rede). Nu het 

zelfbewustzijn rede is slaat de negatieve verhouding tot het andere om in een positieve. Tot 

nog toe was het om het behoud van zelfstandigheid en vrijheid te doen, het ging erom die te 

redden en te bewaren ten koste van de wereld en de werkelijkheid als het negatieve. Maar als 

zelfverzekerde rede kan het de werkelijkheid verdragen, vanuit het besef van de rede dat de 

werkelijkheid zelf redelijk is en denken werkelijkheid is: het idealisme. Alsof het bewustzijn 

de wereld nu pas gewaar wordt. Voorheen begreep het bewustzijn de wereld niet; het 

begeerde ne bewerkte de werkelijkheid, maar trok zich er ook weer uit terug om het wereldse 

voor zichzelf te verdelgen. Tegelijk was het bewustzijn zich bewust van zijn eigen nietigheid. 

Maar nu het graf van deze waarheid verloren ging en deze vorm van verdelgen zelf uitgeroeid 

is, wordt de wereld opnieuw en als nieuw ontdekt. Het bewustzijn legt nu belangstelling voor 

de herontdekte wereld aan de dag in het besef zichzelf daarin te ervaren (daarmee is de vorige 

bewustzijnsgestalte voltooid en opgeheven: M1 → M2 → M3).  

 De rede is de zekerheid van het bewustzijn, alle realiteit te zijn. Dat is de articulatie 

van het idealisme als begrip (M1). Het Ik is zijn eigen object. Het zelfbewustzijn is niet alleen 

voor zich maar ook op zich alle realiteit omdat het uitwijst dit te zijn. Het bewustzijn volgt de 

weg van het menen, het waarnemen en het verstand, via de ervaring van zelfstandigheid in de 

dialectiek van heer en knecht, via de vrijheidsgedachte, het scepticisme en het verdeelde 

bewustzijn, maar het bewustzijn dat deze lange weg achter de rug heeft, heeft haar daarmee 

ook vergeten, door onmiddellijk als rede op te treden. Het bewustzijn treedt op vanuit de 

zekerheid alle realiteit te zijn, maar begrijpt dit zelf niet, vanwege dit vergeten. Maar als 

zuivere bewering, zonder deze achtergrond, is deze bewering onbegrijpelijk (p. 180).  

 Het idealisme dat in deze bewering zijn vertrekpunt vindt (M1), begrijpt zichzelf niet. 

De eigen overtuiging is niet overtuigend voor anderen (→ M2), en raakt in conflict met andere 

overtuigingen ($). De rede poneert zichzelf: Ik ben Ik, mijn object en mijn wezen zijn Ik, en 
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niemand kan dat loochenen, maar om de eigen overtuiging overeind te houden moet de rede 

zich van het andere afkeren. De rede wil echter niet overtuiging naast andere overtuigingen, 

maar waarheid zijn.  

 De rede is de zekerheid alle realiteit te zijn. Dit is echter nog algemeen en abstract. 

Het is de eerste positiviteit, de eenvoudige categorie, de eenvoudige eenheid van 

zelfbewustzijn en zijn, maar vervolgens moeten deze categorie zich vermenigvuldigen tot een 

veelheid aan categorieën. Maar hoe kan hier nog sprake zijn van noodzakelijkheid? En 

realiteit is een lege term geworden, want eigenlijk bestaan de dingen niet langer, althans niet 

als het negatieve van het bewustzijn. De categorieën zijn soorten, klassen, en denken wordt 

classificeren. De klasse is de eenheid van eenheid en onderscheid, de overgang van begrip 

naar realiteit (M1 → M2): het schema, dat enerzijds bewustzijn is, maar anderzijds ook naar 

iets anders verwijst, maar dit andere zijn de andere, eerdere categorieën. De categorie verwijst 

naar de soorten.  

Het bewustzijn is nu enerzijds het onrustige op en naar gaan, anderzijds als de rustige 

eenheid, in het besef van de eigen waarheid (M2). Soms is het bewustzijn het onrustige zoeken 

en is het object het constante. Soms ook is het bewustzijn de categorie en zijn de 

onderscheidingen het object. Maar het bewustzijn is ook het hele proces, de toe-eigening van 

het object. De eerste articulatie is het lege abstracte woord dat alles zijn is. De zekerheid alle 

realiteit te zijn is de zuivere categorie, het leg idealisme. In elk zijnde wordt het mijne 

aangetoond. Dingen worden voorstellingen: het absolute empirisme, dat maar niet kan 

ophouden met waarnemen. Enerzijds is er het ding van de waarneming (de apperceptie), 

anderzijds het ding op zich, dat op de een of andere manier tot waarnemen aanzet. In het 

onrustige zoeken is de bevrediging van het vinden onmogelijk geworden ($). De rede beseft, 

nog niet daadwerkelijk alle realiteit te zijn. Het begrip (M1) moet zich nog realiseren (→M3). 

De zekerheid moet worden opgeheven tot waarheid, de lege mening moet gevuld en vervuld 

worden (→M3). 

 

I. (A) de observerende rede 

Dit bewustzijn, dat het zijn als het zijne beschouwt, gaat weer over tot waarnemen (van het 

andere), maar in de zekerheid dit andere zelf te zijn. Voorheen was het waarnemen en ervaren 

iets dat het bewustzijn overkwam, maar nu wordt het observeren en ervaren door het 

bewustzijn zelf ter hand genomen.
3
 De rede wil de waarheid weten, door in het ding zichzelf 

                                                             
3 “…hier stellt es die Beobachtungen und die Erfahrung selbst an” (p. 185) 
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gewaar te worden. De rede stelt belang in de wereld, in de zekerheid zichzelf daarin 

tegenwoordig te zijn, omdat de tegenwoordigheid redelijk is (M1). De rede zoekt zichzelf in 

het andere. Aanvankelijk is dit een vermoeden, maar de rede zet door en neemt de dingen in 

bezit en acht zich soeverein. Maar de vreugde van deze toe-eigening stuit toch op het vreemde  

andere (M2), dat geen deel lijkt te hebben aan de rede. In dat geval zoekt de rede de diepte op, 

om zichzelf als werkelijkheid gewaar te worden en zich in het ding aanwezig te vinden. Maar 

als de rede aldus de ingewanden van de dingen doorwoelt en het zijnde de aderen opent, om 

zichzelf tegen te komen, blijkt dit geluk de rede niet beschoren, omdat de rede eerst zichzelf 

in gereedheid moet brengen.  

Het bewustzijn observeert, dat wil zeggen de rede wil zichzelf als object in het 

werkelijke aantreffen (M2). Het bewustzijn houdt weliswaar staande dat het het wezen van de 

dingen zelf wil ervaren, maar dat komt omdat de rede nog niet echt object is voor zichzelf. De 

rede beseft allengs dat zij eerst in zichzelf moet afdalen. Wanneer zij zichzelf daar heeft 

aangetroffen wordt zij vanzelf weer naar de werkelijkheid verwezen om daarin haar zinnelijke 

expressie te ontwaren (M3). Omdat de rede aanvankelijk als de zekerheid alle realiteit te zijn 

optreedt, gaat zij uit van de nog onverdeelde eenheid van Zijn en Ik (M1). Vervolgens wendt 

zij zich als observerende rede tot de dingen (M2) om de zinnelijkheid in begrippen om te 

zetten, dat wil zeggen in een zijnswijze die tegelijk Ik is (het denken is dan een existerend 

denken, het zijn een gedachte existentie). De stelling is dan dat de dingen slechts als begrip 

waarheid toekomt. Het resultaat van deze beweging is, dat de rede voor zichzelf zal worden 

wat zij op zich is (M3). Deze momenten van de observerende rede zullen we nu nader 

beschouwen, totdat de rede natuur en geest samenbrengt en zichzelf als existerende 

werkelijkheid zoekt (M3).     

 

a. Natuurwaarneming (het organische, de gestalte, de soort) 

Wanneer het gedachteloze bewustzijn het observeren en ervaren als waarheidsbron 

bestempelt, dan lijkt het alleen om het proeven, ruiken, voelen, horen en zien te gaan. Het 

bewustzijn verzuimt echter te vermelden dat het het object van dit waarnemen als bepaald 

heeft. Het gaat niet om waarnemen zonder meer, want het waargenomene moet een algemene 

betekenis hebben (M1). Aanvankelijk is dit algemene de herhaling van telkens dezelfde 

verrichting, en het bewustzijn moet deze beweging op zich nemen en de resultaten ervan 

vastleggen. De dingen worden een voor een beschreven, maar zodra het ding beschreven is, 

verschuift de belangstelling naar het volgende ding. Vervolgens worden de aangetroffen 

dingen uit elkaar gehaald. Materiaal in overvloed. Een nieuwe soort of een nieuwe planeet 
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ontdekken, daar gaat het eigenlijk om, maar dat valt slechts enkelingen toe. Een immense 

voorraad ligt opgetast, een onoverzichtelijk domein van veelheid opent zich. Het gaat erom 

kenmerken op te sporen aan de hand waarvan dingen geclassificeerd kunnen worden (M2), 

andere eigenschappen doen er dan niet meer toe (voor het bewustzijn althans). Maar de vraag 

is dan of dat kenmerk iets van het object is, of veeleer iets van de observerende rede zelf. Op 

grond van het kenmerk maakt het ding zich los uit de continuïteit van het zijn (M2). Het 

kenmerk zou derhalve ook iets wezenlijks voor het ding zelf moeten zijn, opdat het artificiële 

classificatiesysteem van de rede met de dingen zelf correspondeert. In het geval van dieren 

wordt het onderscheidende kenmerk gevonden in klauwen en tanden en dat is inderdaad de 

wijze waarop de dieren zelf zich onderscheiden. Dieren zijn herbivoor of carnivoor op grond 

van hun gebit. Planten daarentegen zijn nauwelijks individueel te noemen en zijn moeilijk van 

andere exemplaren te onderscheiden. Wat zich wel laat onderscheiden is mannelijkheid of 

vrouwelijkheid. Bovendien zijn planten chemisch gemakkelijk te beïnvloeden en plastisch. En 

het observeren ziet zich vroeg of laat toch geconfronteerd tussenvormen, overgangen en 

verwarring ($), zodat de algemeenheid verdwijnt, de principes aan verwarring ten prooi vallen 

en het observeren weer louter gedachteloos observeren wordt. 

 Het aanvankelijke (M1 - orde) verkeert derhalve al doende in het tegendeel (M2 - 

wanorde, tegenstelling tussen het principe en de praxis). Tevergeefs zoekt de rede naar wetten 

en begrippen, naar de waarheid van de wet in de ervaring (M2), maar het ordenende, 

classificerende principe blijkt iets toevalligs te zijn. Maar de rede gaat ervan uit resultaat te 

boeken en wat niet geclassificeerd kan worden, is niet. Noodzakelijkheid en waarheid maken 

allengs plaats voor waarschijnlijkheid. En de waarheid die in de waarschijnlijkheid schuil gaat 

is de wet. Het bewustzijn gaat instinctmatig het wetmatige reinigen, tot begrip brengen. 

Daartoe worden er experimenten opgezet om de wet te zuiveren (M2 → M3).
4
 Aanvankelijk is 

de wet nog onzuiver, slechts zintuiglijk waarneembare regelmaat, en het begrip is nog 

verzonken in de empirie (M2). De rede is er in haar experimenten op uit te ontdekken wat er 

onder bepaalde condities zal plaatsvinden. Daarmee wordt, in het kader van het experiment, 

de wet in het zinnelijke en empirische als het ware ondergedompeld. Dit onderzoek is erop 

gericht zuivere condities voor wetmatigheid vast te stellen, dat wil zeggen de wet te verheffen 

tot begrip en elke gebondenheid aan het empirische te verdelgen (M2 → M3). Negatieve 

elektriciteit bijvoorbeeld die zich aanvankelijk als hars-elektriciteit aandient, en positieve 

elektriciteit die aanvankelijk als glas-elektriciteit ten tonele verschijnt, moeten van die 

                                                             
4 “Er stellt Versuche über das Gesetz an” (p. 194). 
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concrete stoffen worden geabstraheerd. Elektrische lading is een tijdelijke, toevallige 

eigenschap van het ding. Hetzelfde is van toepassing op het onderscheid tussen zuren en 

basen: het zijn geen kenmerken van dingen, maar vertegenwoordigen een algemene 

wetmatigheid. Deze momenten worden gescheiden, maar in het experimentele proces ook 

weer bij elkaar gebracht. Elektrische lading is geen blijvend kenmerk van een ding, zoals een 

tand of een klauw. Ze worden opgeheven tot iets algemeens. Glas en hars kunnen zowel 

positief als negatief geladen zijn, dat is bijvoorbeeld het resultaat van experimenteel 

onderzoek naar “synsomatieën” (Winterl). De waarheid van dit proefondervindelijke 

onderzoek heft de eigenschappen op en bevrijdt de predicaten van de dingen (p. 195) (M3). De 

predicaten worden nu wat ze in waarheid zijn: iets algemeens (M3). En men zal zich hoeden 

dergelijke vormen van “materie”, die noch lichaam, noch eigenschap zijn (elektriciteit, 

zuurstof, warmte, etc.) “lichaam” te noemen.
5
  

 Materie is geen ding, maar iets algemeens, als een begrip. De rede heft al 

experimenterend het zinnelijk op en door de momenten van de wet als materie op te vatten, 

wordt haar objectiviteit losgemaakt van concrete dingen (M3). We zullen nu zien welke 

wending dit resultaat (M3) zal nemen en welke nieuwe gestalte van observeren zich zal 

aandienen. De waarheid van het experimenterende bewustzijn is de wet (M3), die zich van het 

zinnelijke heeft bevrijd en begrip is geworden. Dit resultaat (M3) wordt nu zelf object voor de 

nieuwe bewustzijnsgestalte (M1), als een bijzonder object dat een andere vorm van observeren 

vergt. Dit nieuwe object: het proces, maar dan in de eenvoud van het begrip, is het organische 

(M1). Het is de vloeibaarheid waarin de bepaaldheid is opgelost.  

In het organische is alles met elkaar verbonden. De observerende rede onderzoekt in 

eerste instantie de wetmatigheid van de betrekking tussen de organische en de anorganische 

natuur. Het anorganische is vrije onbepaaldheid waarin het individuele zich oplost, de 

continuïteit waaruit het organische zich afzondert. Lucht, water, aarde en klimaatzones zijn 

algemene elementen: het elementaire. De wet betreft de relatie tussen het anorganische 

elementaire zijn en de vorming van het organische. Maar louter vanuit deze anorganische 

invloeden laat de rijkdom van het organische zich niet verklaren (M2). Noordelijke 

temperaturen verklaren weliswaar een dik vacht, maar er zijn veel meer factoren in het spel. 

Doelgerichtheid doet haar intrede, maar dat is veeleer het tegendeel van wat we eerder onder 

wet verstonden (M2, de nieuwe ervaring die deze vorm van observeren opdoet). Koude 

                                                             
5
 “Die Prädikate werden, wie sie in Wahrheit sind, nur als allgemeine gefunden; um dieser Selbständigkeit 

willen erhalten sie daher den Namen von Materien, welche weder Körper noch Eigenschaften sind, und man 
hütet sich wohl, Sauerstoff usf., positive und negative Elektrizität, Wärme usw. Körper zu nennen” (p. 195)  
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bepaalt de dikte van een vacht die doeloorzakelijkheid. Dankzij deze eigenschap (het 

produceren van vacht) weet het organische onder deze omstandigheden stand te houden.  

De observerende rede verheft zich aldus tot een nieuwe vorm van wetmatigheid: het 

doelmatigheidsbegrip (het resultaat, M3, maar voor de nieuwe bewustzijnsgestalte 

vertrekpunt: M1). De noodzakelijkheid van doelmatigheid is aanvankelijk verborgen, en treedt 

pas als einddoel aan het licht, maar dan zo dat dit einddoel laat zien dat doelmatigheid van 

meet af aan werkzaam is. Het einddoel heeft de prioriteit en het gedrag realiseert slechts wat 

al aanwezig was: de doelmatigheid realiseert zichzelf in het realiseren van het doel en het doel 

realiseert zich in het doelmatige doen (M1). Het zelfbewustzijn vindt zichzelf in de natuur als 

leven. Maar ook met het zelfbewustzijn zelf is het zo gesteld. Het treft zich aan als een levend 

ding, maar blijft onderscheid maken tussen wat het is en wat het aantreft. Er ontstaat een 

tegenstelling tussen bewustzijn en het instinct van de rede zelf (M2). De bevrediging raakt 

hierdoor verdeeld ($), tussen einddoel en object.  

Maar het levende ding houdt stand. Het is in zoverre doel in zichzelf dat het zichzelf 

weet te handhaven. Die noodzakelijkheid is echter verborgen en de verrichting oogt toevallig 

(M2). Er ontstaat een tegenstelling tussen begrip en ding (M2). Het doelmatige toont zich niet 

in het handelen van het organisme zelf en lijkt derhalve buiten het organisme zelf te vallen. 

Tegelijkertijd kan het organisme slechts stand houden wanneer doelmatigheid in het gedrag 

verankerd is. Maar het observerende bewustzijn ontwaart die doelmatigheid niet. Het lijkt 

(een projectie) van het verstand te zijn. Gedrag en doelmatigheid vallen uiteen (M2). Wat het 

organisme doet om zich als individu of als soort te handhaven, lijkt niet wetmatig, want het 

begrip van die doelmatigheid is niet iets dat het organisme zelf toekomt. Het organisme zelf is 

niet op het door ons als doel aangemerkte doel gericht. Daarmee zou het organisme nog 

minder doelmatig zijn dan een machine, want een machine heeft tenminste een duidelijk doel 

dat werking en inhoud bepaalt. Maar zonder doelgerichtheid zou het gedrag van dieren zijn 

als het gedrag van zuren en basen: een onmiddellijke onbereflecteerde werkzaamheid. En toch 

is het organisme een ding dat zich weet te handhaven. Het doel is niet iets uitwendigs dat 

vanuit elders het gedrag aanstuurt. Deze eenheid van algemeenheid en activiteit is de 

innerlijke beweging van het organische die slechts als begrip gevat kan worden, maar de 

observerende rede wil dit op de een of andere wijze waarnemen, zodat de tegenspraak ontstaat 

tussen het organische doelmatigheidsbegrip en de observeerbare werkelijkheid, waaruit het 

begrip verwijderd is (M2). En toch is op de een of andere wijze is het uitwendige (het gedrag) 

de expressie van het inwendige (de doelmatigheid). Beide dimensies, inwendig en uitwendig, 

moeten samen worden genomen en zijn iets van het organisme zelf (→ M3).  
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Het geldt dan te bezien welke gestalte het inwendige en het uitwendige heeft. Het 

inwendige moet een gestalte hebben, evenals het uitwendige, want het is een object. De 

organische inwendige substantie is de eenvoudige ziel, het doelbegrip of het algemene dat 

vloeibaar blijft, maar in de verdwijnende werkelijkheid verschijnt. Het uitwendige is het 

organisme zoals het is. De wet van de relatie tussen inwendig en uitwendig drukt zich uit in 

algemene momenten en in de gestalte (M3). Die algemene organische momenten of 

eigenschappen zijn: sensibiliteit (zintuigen), irritabiliteit (musculatuur) en voortplanting. De 

eerste twee betreffen voor zover wij weten slechts het dierlijke organisme. Het plantaardige 

heeft deze momenten niet ontwikkeld. 

Deze drie momenten (nu: M1) vertegenwoordigen doelgerichtheid. Sensibiliteit drukt 

reflectie uit, irritabiliteit verwijst naar organische elasticiteit en responsiviteit, en de 

voortplanting ten slotte is soortgericht gedrag waarin het individu zichzelf herhaalt. In 

individuen keert de soort telkens weer terug. Daarnaast verwijzen ze naar werkelijke 

organische systemen: sensibiliteit naar het zenuwstelsel, irritabiliteit naar de musculatuur, en 

voortplanting naar inwendige voortplantingsorganen. De wetten van het organische betreffen 

enerzijds de organische organisatie, anderzijds de vloeibaarheid die alle organische systemen 

doordrenkt. Sensibiliteit bijvoorbeeld is niet alleen met het zenuwstelsel, maar ook met het 

voortplantingssysteem verbonden. Beide aspecten zijn observeerbaar. Het uitwendige is zijn-

voor-anderen. Het sensibele bijvoorbeeld is objectief verwerkelijkt in sensibele systemen. En 

het innerlijke heeft zijn eigen uitwendigheid. Observatie zal hier echter ontoereikend blijken 

(→ M2), niet omdat zij te kortzichtig zou zijn om het wetmatige waar te nemen, maar omdat 

het wetmatige hier welbeschouwd niet van toepassing is.  

In het organische systeem wordt de organische eigenschap dingmatig, krijgt gestalte: 

het algemene is zichtbaar aanwezig als ding. Het wetmatige lijkt in eerste instantie de relatie 

tussen organische activiteiten en eigenschappen te betreffen. Maar deze eigenschappen zijn 

niet alleen organische dingen of gestalten, maar ook vloeibaarheid. De sensibiliteit 

bijvoorbeeld is iets dat het zenuwstelsel overstijgt en in het hele organisme werkzaam is, 

nauw verbonden met irritabiliteit (reactiviteit) en voortplanting. Kenmerkend voor het 

organisme is reactiviteit en reflexiviteit. In elk organisme moet de hoeveelheid sensibiliteit 

met de hoeveelheid irritabiliteit corresponderen. Een sensibel organisme is in dezelfde mate 

prikkelbaar. Sensibiliteit en irritabiliteit zijn niet alleen kwalitatief verschillend, maar ook 

kwantitatief bepaald, en er worden al van pogingen ondernomen (M2) om wetmatigheden op 

te sporen in de relatie tussen sensibiliteit en irritabiliteit, bijvoorbeeld in die zin dat 

irritabiliteit toeneemt naarmate sensibiliteit afneemt (alsof de ene factor de afname van de 
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andere factor compenseert), maar ook dan zullen kwantitatieve fluctuaties elkaar 

weerspiegelen. Men verliest zich in formele kwantitatieve vergelijkingen die inhoudelijk niets 

meer met sensibiliteit en irritabiliteit van doen lijken te hebben ($). En als we dan nog 

voortplanting in de beschouwing betrekken wordt het opsporen van kwantitatieve 

wetmatigheid al helemaal zinloos. De uitwendigheid waarmee we hier van doen hebben is 

overigens de uitwendigheid van het inwendige (de uitwendigheid van de drie systemen), niet 

van het geheel: van de organische gestalte als zodanig. 

Al doende (M2) worden sensibiliteit, irritabiliteit en vruchtbaarheid louter 

eigenschappen die van organisme tot organisme of tussen soorten kunnen variëren, maar ook 

hier valt weinig wetmatigs in te ontdekken, het is louter empirisch en toevallig. Anders is het 

wanneer de momenten van het organische begrip gezien worden als momenten van de 

organische organisatie (Gestaltung, p. 210), waar het uitwendige een afdruk van het 

inwendige lijkt te zijn. De momenten zijn dan vloeibare eigenschappen die het geheel 

doordringen. Nu ligt de nadruk niet meer op de eigen organische gestalte of structuur, als 

organische systemen die door de anatomie worden blootgelegd, naast andere systemen. Het 

sensibele systeem is nog iets anders dan enkel en alleen het zenuwstelsel, het irritabele 

systeem is meer dan louter musculatuur, en het reproductieve systeem is meer dan louter de 

ingewanden. De systematische anatomie legt het organisme bloot vanuit het perspectief van 

het dode organisme (M2). De anatomie onderzoekt het kadaver, niet het levende organisme. 

De anatomie ziet de systemen derhalve niet als processen. Het organisme als geheel is echter 

meer dan deze anatomische systemen: de expressie in uitwendigheid is beweging van de 

organisatie als geheel, en wanneer een bepaald systeem uit het geheel wordt verwijderd, 

missen we dit vloeibare moment. De werkelijkheid die de anatomie aantreft (M2), is niet de 

realiteit van het organisme zelf (p. 211), want dat is het proces waaraan ook de anatomische 

onderdelen hun betekenis ontlenen (M2 → M3). 

Het resultaat van deze ervaring is dat de inwendige momenten zich niet puur wetmatig 

laten begrijpen en zich niet laten reduceren tot anatomische systemen. Het wezenlijke van het 

organische is het proces (M3), niet het geïsoleerde partiële ding. De voorstelling van een 

organische wet moet worden opgegeven. De wet wil het rustige, geordende vatten, de wijze 

waarop het inwendige zich uitdrukt in het stabiele uitwendige, maar het proces is het 

onrustige midden dat een eenvoudige wetmatige relatie tussen inwendig en uitwendig 

ondermijnt. Dit resultaat (M3) leidt tot het inzicht dat organische wetmatigheid zich van 

eerder besproken vormen van wetmatigheid onderscheidt.  
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De wezenlijke gedachte is nu dat het uitwendige de expressie van het inwendige is 

(M1). Het gaat niet om het louter vaststellen van regelmatigheden, maar om wetmatigheid die 

bovengenoemde grondgedachte volgt en zich op een noodzakelijke relatie tussen inwendig en 

uitwendig richt. Maar het organisme is de negatie hiervan, heft die toestand van rust en 

voorspelbaarheid (die wetmatigheid lijkt te veronderstellen) voortdurend op. Het verstand 

geeft het wetmatige denken nog niet op, bijvoorbeeld door kracht en zwakte van een dier met 

het musculaire, met irritabiliteit in verband te brengen, waarmee gretig Latijnse termen 

binnengesmokkeld worden (M2). Wat in dergelijke uiteenzettingen ontbreekt, is het begrip.  

De vraag blijft hoe de relatie tussen inwendig en uitwendig gedacht moet worden. Het 

uitwendige is de organisatie (Gestaltung), alsmede het zijn van het organisme voor iets 

anders. Dat andere is in eerste instantie de anorganische omgeving. De relatie tussen 

organisme en omgeving laat zich echter niet wetmatig uitdrukken, omdat het organisme voor-

zich is en zich betrekkelijk vrij tot zijn omgeving verhoudt (er is geen onmiddellijke, directe, 

noodzakelijke relatie tussen omgeving en gedrag). Het organisme is enerzijds op de omgeving 

georiënteerd, maar anderzijds voor-zich en in zich gereflecteerd (M2). Het werkelijke 

organisme is het midden, de schakel tussen het Fürsichsein van het leven en het externe 

anorganische Ansichsein (→ M3). De inwendige pool is het ogenschijnlijk inhoudsloze, dat 

inhoudt verschaft aan het organisme als gestalte, en in deze gestalte als proces verschijnt. 

Deze pool blijft vrij van en verhoudt zich negatief en onverschillig tegenover externe invloed, 

en dat maakt het mogelijk als existerend organisme, als levende gestalte tevoorschijn te 

treden. Het inwendige is hier nu niet het proces, maar het inwendige als het eenvoudige, 

algemene tegenover het werkelijke levende wezen, de duurzame dimensie van het organisme 

als gestalte. Deze eenvoudige algemeenheid is het wezen, en is eerder een getal dan een 

gestalte. Dit innerlijke getal zou zich in de levende, zich ontwikkelende verschijning moeten 

uitdrukken. Door zich op het getal te richten, wordt de zoektocht naar wetten opgegeven. 

Want het getal beweegt niet en blijft onverschillig voor de lotgevallen van het levende Dasein. 

Getal en gestalte komen nu los van elkaar te staan, er is geen organische verbinding, geen 

reflectie meer, maar onverschilligheid (→ | M3). 

Waar het de anorganische dingen betreft is het wezen, het inwendige van de zichtbare 

gestalte, verborgen (M1). Het inwendige van het anorganische ding is in de eerste plaats het 

specifieke gewicht, dat zich in een getal laat uitdrukken. In het uitwendige (kleur, gestalte en 

andere eigenschappen) drukt het inwendige zich uit. Het anorganische ding verzet zich tegen 

het proces en tracht op onverschillige wijze stand te houden. Maar het soortelijke gewicht is 

niet de enige wezenlijke eigenschap, en bovendien is het gewicht een eenvoudige, algemene 
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eigenschap die alle andere eigenschappen opheft (M2). Het anorganische ding treedt 

tevoorschijn uit het proces als een product, maar het anorganische ding is van nature geen 

doel op zichzelf. We zouden kunnen denken dat dingen met een groter soortelijk gewicht 

meer weerstand zullen bieden tegen het proces. Maar juist de lichte dingen lijken het meest 

vrij. Maar zelfbehoud is geen intrinsiek streven van het anorganische ding zelf. Het 

anorganische ding beweegt niet uit zichzelf en vertegenwoordigt niet zelf de negativiteit die 

het proces opheft. 

De andere dimensie van het anorganische ding (tegenover het proces) is het moment 

van rust: de cohesie van het ding. Maar ook hier is het getal niet iets wetmatigs. Want er lijkt 

geen enkele noodzakelijke relatie te bestaan tussen soortelijk gewicht en andere meetbare 

eigenschappen van anorganische dingen (M2), ook niet wanneer het onderzoek zich 

gemakshalve tot één andere eigenschap beperkt, al zou men uiteindelijk alle eigenschappen in 

het onderzoek moeten betrekken. Het kwantitatieve onderzoek naar soortelijk gewicht is erop 

gericht het anorganische te ordenen. Het ene element verhoudt zich negatief tot het andere, 

heeft een eigenschap die het andere element niet heeft of omgekeerd, hetgeen in parallelle 

reeksen resulteert. Maar ook dan kan geen duidelijk verband tussen soortelijk gewicht en 

andere eigenschappen worden gevonden ($). De poging om parallelle reeksen van stoffen 

(Körperreihen, p. 221) te vinden wier relatie zich wetmatig laat uitdrukken, is een opgave die 

spaak loopt omdat zij niet over de voor uitvoering benodigde middelen beschikt (→ | M3). 

Het anorganische inwendige is eenvoudig en observeerbaar. Het organisme 

daarentegen is voor-zich, wil anders-zijn dan het anorganische, vertegenwoordigt negativiteit. 

Het organisme verenigt een gerichtheid op zichzelf (uit zelfbehoud) met negativiteit en 

representeert de soort, maar heeft niettemin een zekere mate van vrijheid tegenover de soort 

en tegenover de werkelijkheid. Daarom valt een organisme de waardigheid toe levend wezen 

te zijn, vanwege die combinatie van er-zijn-voor-iets-anders en negativiteit (M1). Deze 

negativiteit laat zich weliswaar getalsmatig bepalen, maar in dat getal drukt zich het wezen 

van het levende niet uit. Tussen de werkelijke, concrete, zich ontwikkelende gestalte en de 

klasse (Gattung) treedt als het bepaalde algemene de soort (Art). De soort is werkzaam in de 

verschillende onderdelen van het organisme, maar er bestaat niet zoiets als soortbewustzijn. 

Op onbewuste (geistlose) wijze is de soort aanwezig, als vertrekpunt voor het werkelijke 

organisme als representant van de soort. Maar er tekent zich een zekere mate van vrijheid en 

variatie tussen soort en organisme af. Het algemene is slechts het inwendige wezen, formele 

algemeenheid, geen algemeen individu in de zin van bewustzijn. Het levende organisme 

ontstijgt de bepaling door de soort tot op zekere hoogte. 
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Het gevolg is dat het midden tussen de beide polen of extremen (het algemene leven 

als klasse en het individuele leven als werkelijke gestalte) is samengesteld uit enerzijds de 

soort en anderzijds het concrete individu. Het algemene leven als het wezen van de klasse laat 

zich weergeven als een getallenreeks. De klasse valt uiteen in soorten die zich getalsmatig in 

termen van omvang, kleur, etc. laten onderscheiden, maar ondervindt daarbij de gewelddadige 

macht (Gewalt, p. 224) van de kant van het algemene individu, de aarde (p. 224) die zich als 

negativiteit tegenover de systematische classificaties van de klassen laat gelden (M2). De 

differentiaties binnen de klassen van organismen zijn aan beperkingen onderhevig (p. 224). 

Door het teugelloze geweld van de aardse omgeving raakt het systeem van differentiaties en 

classificaties onderbroken, fragmentarisch en onderontwikkeld. We worden hierin derhalve de 

rede slechts als leven in algemene zin gewaar en moeten beseffen dat we niet van doen 

hebben met een systeem van gestalten dat zich ongestoord heeft kunnen ontwikkelen. Als het 

midden (de soort en haar concrete individuele representant) zelf de beide extremen 

algemeenheid en individualiteit zou behelzen, dan zou er sprake zijn van een zichzelf-

systematiserende ontwikkeling. Dat is het geval met het bewustzijn (als midden tussen 

algemene geest en concreet zintuiglijk bewustzijn), want het bewustzijn heeft als midden het 

systeem van de bewustzijnsvormen als een zichzelf ordenend leven van de geest, – het 

systeem dat wij hier beschouwen en dat zich concreet manifesteert (tot existentie komt) als 

wereldgeschiedenis. Maar de organische natuur heeft geen geschiedenis (p. 225).
6
 Zij valt 

vanuit het algemene rechtstreeks in het concrete bestaan, en haar worden is een toevallige 

beweging, waarin veel activiteit plaatsvindt maar het geheel behouden blijft, zonder dat 

sprake is van werkzaamheid in naam van of met het oog op het geheel (→ | M3). Want 

wezenlijk in deze ontwikkeling is niet het organische als zodanig, maar het algemene individu 

(de aarde). Omdat het algemene organische leven zich onmiddellijk concretiseert, is alles wat 

we toeschrijven aan de natuur (wetmatigheid, noodzakelijkheid, orde, etc.) in feite slechts een 

vermoeden (→ | M3). Waar het de relatie tussen klimaat en organisme bijvoorbeeld betreft, 

moet de observerende rede zich tevreden stellen met zoiets als “veel invloed”. De organische 

natuur is zonder meer interessant, en rijk aan anekdotische voorvallen, maar onze interesse 

blijft in zekere zin kinderlijk en weet zich niet tot een systematisch weten aangaande 

noodzakelijke verbanden te ontwikkelen (→ | M3).  

 

                                                             
6 “Aber die organische Natur hat keine Geschichte; sie fällt von ihrem Allgemeinen, dem Leben, unmittelbar in 
die Einzelheit des Daseins herunter, und die … Momente der einfachen Bestimmtheit und der einzelnen 
Lebendigkeit bringen das werden nur als die zufällige Bewegung hervor” (p. 225). 
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b. Het observerende zelfbewustzijn in zijn zuiverheid en zijn betrekking op uitwendige 

werkelijkheid: logische en psychologische wetten 

In de anorganische natuur heeft het begrip zich gerealiseerd (M1 → M2 → M3), maar dit geldt 

zoals we zagen niet voor de organische natuur (→ | M3). De zich concretiserende 

algemeenheid treffen we pas aan in het zelfbewustzijn als het existerende begrip. De 

observerende rede gaat zich nu dus op zichzelf richten en vindt als eerste de denkwetten op 

haar weg (M1). Deze abstracte wetten hebben geen realiteit, het zijn slechts formele 

waarheden. Maar voor de observerende rede gaat het om iets dat wordt aangetroffen. We 

raken hier aan het domein van de logica en de speculatieve filosofie, waarover we later nog te 

spreken komen. We hebben hier met het actieve, werkelijk bestaande bewustzijn van doen, 

waarin de denkwetten zich realiseren. Aldus opent zich een nieuw onderzoeksveld: de actieve 

werkelijkheid van het bewustzijn, de psychologie (→ M2). De psychologie onderzoekt de 

wetten die de verhouding van de geest tegenover de werkelijkheid (als aangetroffen 

andersheid) bepalen. Daarbij gaat het deels om gewoonte en denkwijze (om het zich 

aanpassen aan de objectiviteit), deels om neiging en passie (om een vorm van negativiteit 

gericht op aanpassing van die objectiviteit). In het eerste geval is sprake van aanvaarding van 

de aangetroffen werkelijkheid, in het tweede geval van modificatie van die werkelijkheid of, 

als dat niet mogelijk blijkt, van confrontatie met die werkelijkheid, zodat het handelen een 

misdrijf, een aberratie wordt: een handeling die de werkelijkheid zoals zij zich aandient tracht 

op te heffen of (wanneer sprake is van een handeling namens allen) een poging een andere 

wereld, een andere wet en andere zeden in de plaatst te stellen van de bestaande.  

 De observerende psychologie treft tal van vermogens, neigingen en hartstochten aan 

(M2) en wanneer dit allemaal wordt samengevat (Hererzählung, p. 230) moet het verbazing 

wekken dat de geest die bonte verzameling van heterogene, onrustige toevalligheden kan 

vergaren. Deze Hererzählung (van casuïstiek) verschaft inzage in de werkelijk bestaande 

individualiteit. Het puur individuele onderzoek dat aan het licht brengt dat het ene individu 

meer geneigd is tot het een en een ander individu meer tot het andere is nog minder 

interessant dan het tellen van insecten, mossen en zo verder, omdat het wezen van de bewuste 

individualiteit het algemene geestelijke is. Een algemeen onderzoek gericht op wetmatigheid 

daarentegen lijkt wel degelijk een zinvolle en zelfs noodzakelijke praktijk (p. 230) (M2). 

 De momenten van de wet zijn enerzijds de individualiteit en anderzijds de 

omstandigheden, gewoonten, etc. Dit algemene drukt zich uit in het individuele. De wet zou 

moeten aangeven hoe deze omstandigheden het individu beïnvloeden. Het individu ondergaat 

deze invloed echter niet op passieve wijze, maar past zich actief aan de omstandigheden en 
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gewoonten aan, en kan zich ook tegen deze invloed weren, of voor onverschilligheid opteren. 

Hoe de omstandigheden het individu beïnvloeden, hangt met andere woorden van het individu 

zelf af. Toch zijn individuen geworden wat zij zijn dankzij die omstandigheden, deze 

Weltzustand (p. 231), die zich in hen verbijzondert. We hebben dus een dubbele 

beeldengalerij met beelden die elkaar weerspiegelen: enerzijds de omstandigheden, anderzijds 

de individuele vertaling hiervan, oftewel: enerzijds het boloppervlak (Kugelfläche, p. 232), 

anderzijds het middelpunt. Dit boloppervlak (de wereld van het individu) kan met het individu 

als bewustzijn samenvloeien, maar het kan ook de wereld zijn die door het vrije individu 

getransformeerd (verkehrt) wordt. Het individu kan de invloed van de wereld laten begaan of 

zich ertegen verzetten. Daarmee is echter van noodzakelijkheid geen sprake meer, omdat die 

invloed er kan zijn, maar evengoed ook niet. Van wetmatigheid kan geen sprake meer zijn en 

het onderzoek stagneert ($) (→ | M3). Maar er is toch een resultaat, namelijk het inzicht dat de 

individualiteit de eenheid is van het aangetroffen en het vervaardigde zijn (M3).  

 

c. Observatie van de relatie van het zelfbewustzijn tot zijn onmiddellijke werkelijkheid: 

fysionomie en schedelleer 

De observerende psychologie kan (zoals we gezien hebben) geen wetmatigheid ontdekken in 

de relatie tussen zelfbewustzijn en wereld (of werkelijkheid) en richt zich nu derhalve op het 

individu zelf als object (M1). Het individu is op-zich (het individu heeft een bestemming), 

maar het individu is ook voor-zich (het individu is vrij). De psychologie richt zich echter op 

de tevoorschijn tredende werkelijkheid: het lichaam, het Nichtgetanhaben (p. 233). En toch is 

ook het lichaam expressie van een zelf: een teken waaruit valt af te lezen wat het individu van 

plan is. In de menselijke gestalte tekenen zich algemene omstandigheden zoals klimaat, 

werelddeel, zeden en cultuur (Bildung) af, maar daarnaast is de menselijke gestalte ook iets 

individueels. De gestalte is een expressie van de verwerkelijking van het individu. De trekken 

van het individu wijzen op zelfarbeid (Selbsttätigkeit, p. 234). Het lichaam is aangeboren, 

maar is tevens de expressie van het individuele handelen. Het is de eenheid (synthese) van het 

ongevormde zijn (op-zich) en het gevormde zijn (voor-zich), een combinatie van 

oorspronkelijke onderdelen met trekken die het gevolg van handelen zijn. Het inwendige van 

het individu is het karakter, dat zich al handelend actualiseert. Het onderzoek richt zich nu op 

de relatie tussen het inwendige (het karakter, de aanleg) en het uitwendige (M1 → M2). 

Het uitwendige maakt het inwendige zichtbaar voor anderen. De sprekende mond, de 

werkzame hand, en ook de benen zijn verwerkelijkende organen. Maar dit resulteert in een 

uiterlijk. Taal en arbeid zijn uitingen, expressies die iets innerlijks prijsgeven. Het innerlijke 
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breekt erin uit, toont zich onverhuld, maar tegelijk wordt het innerlijke in spreken en handelen 

iets anders, zodat het wordt blootgesteld aan invloeden die het spreken en handelen (bedoeld 

of onbedoeld) zodanig van karakter veranderen dat het individu zichzelf er niet meer in 

herkent. Het spreken en handelen gaan een eigen leven leiden. Waarin drukt het innerlijke 

zich dan uit? Wat kan als teken dienen? De aandacht richt zich nu op toevallige, 

ogenschijnlijk betekenisloze expressies. De fysionomie richt zich op de relatie tussen 

inwendig en uitwendig, tussen karakter en gestalte (M2), en pretendeert wetenschappelijker te 

zijn dan bijvoorbeeld astrologie of handlezen. In de hand lijkt zich niettemin iets individueel 

uit te drukken. De hand is de bezielde werkmeester van het geluk, het werkzame orgaan van 

de zelfverwerkelijking. Maar in het handelen gaat het om de handeling, niet om de hand. In 

het handschrift lijkt zich karakter uit te drukken, een combinatie van aangeboren 

eigenaardigheid en vorming. Het handschrift lijkt het zichtbare midden te zijn tussen het 

innerlijke en de veruitwendiging ervan in het handelen (M2). Hetzelfde geldt voor 

gelaatstrekken. De gelaatstrek is dat wat van het handelen achterblijft en naar zelfobservatie 

en zelftoezicht lijkt te verwijzen: een expressie van de eigen individuele reflectie op het 

handelen. In de gelaatstrek manifesteert zich als het ware de dialoog die het individu met 

zichzelf voert. Men kan in iemands gezicht aflezen of datgene wat hij zegt of doet ernstig 

bedoeld is of niet. Het innerlijk is hier het zichtbare onzichtbare. Maar als de fysionomie er 

inderdaad in zou slagen karakter of intenties af te lezen uit het gelaat, dan zouden individu 

zichzelf toch weer ondoorgrondelijk proberen te maken.
7
 En het gezicht kan ook een masker 

zijn waarvan de trekken geen enkel verband houden met de daad. Deze weg lijkt dood te 

lopen ($). 

De aandacht verschuift derhalve van de gelaatstrekken naar het werk, en dit voert ons 

naar de eigenlijke gedachte die aan de fysionomie als wetenschap (als men dat zo wil 

noemen) ten grondslag ligt (M2, nieuwe poging). Het gaat nu om de tegenstelling tussen 

praktijk en theorie, tussen handelen en zelfreflectie. Het uitwendige is het handelen, de 

intentie het innerlijke. En de intentie geldt als het wezenlijke. De fysionomie beoordeelt 

iemands aard en karakter letterlijk op het eerste gezicht (prima facie). Het gelaat is dan het 

zichtbare onzichtbare. En om de geest te observeren, richt het observeren zich op zaken als 

fysionomie, handschrift, stemgeluid, etc. Het gaat er niet om boeven of moordenaars te 

identificeren, wat men wil vaststellen is het vermogen een dergelijk misdrijf te plegen.
8
 De 

                                                             
7
 “Lichtenberg sagt daher mit Recht: « Gesetzt, der Physiognome haschte der Mensch einmal, so käme es nur 

auf einen braven Entschluss an, sich wieder auf Jahrtausende unbegreiflich zu machen »” (p. 239).   
8 “Es ist nicht der Mörder, der Dieb, welcher erkannt werden soll, sondern die Fähigkeit, es zu sein” (p. 241). 
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aandacht richt zich op concrete individuen (op de Fallgeschichte), wat in gedetailleerdere, 

kunstreichere Schildereien resulteert dan nodig zou moeten zijn. Ook mensenkennis en 

fysionomie lopen uit op een eindeloze analyse (p. 242) ($). 

De zogenaamde wetmatigheden zijn louter opinies. Het verband kan er zijn, of ook 

niet. Uiteindelijk zegt de fysionoom: jij gedraagt je als een eerlijk mens, maar ik zie aan je 

gezicht dat je jezelf geweld moet aandoen, zodat je eigenlijk een schelm bent. Maar het ware 

zijn van de mens is niet diens gezicht, maar diens handelen, waarin individualiteit zich 

verwerkelijkt. De handeling is het negatieve dat het zijnde opheft, maar zij heft ook de 

onuitgesproken mening over het individu op, en maakt een einde aan haar slechte 

oneindigheid. De daad is eenvoudig, maar laat zich onder algemene noemers vatten: moord of 

diefstal, dan wel weldaad, moedige daad, etc. de daad is niet langer een teken van iets anders, 

maar de zaak zelf. En de mens is wat zijn daad is. Niet de gestalte maar de daad is het echte 

zijn van het individu, niet datgene wat hij misschien had willen doen of misschien had 

beoogd, zelfs wanneer het individu zich van zijn daad distantieert. Wie zich verwerkelijkt, 

loopt vanaf dat moment het risico dat de betekenis van zijn werk verdraaid wordt. De 

ontleding van de daad in intenties etc. maakt van iets daadwerkelijks weer iets vermoedelijks 

($). 

De psychologie richt zich op de uitwendige werkelijkheid van de dingen die de geest 

begrijpelijk zouden maken. De fysionomie beschouwde het gelaat als de taal van het 

onzichtbare, maar als dit een dood spoor is, waarin spreekt de individualiteit haar wezen dan 

uit? De fysionomie richtte zich op gelaatstrekken, maar is er een alternatief, iets dat los staat 

van de zelfbewuste beweging, dat werkelijk ding is, zodat er een causaal verband zou kunnen 

zijn? Aangezien de geestelijke individualiteit zijn sporen achterlaat op het lichaam, zoeken we 

een orgaan: niet een orgaan van het handelen (zoals hand of mond), maar een orgaan van het 

handelen van het zelfbewuste wezen in zichzelf, erop gericht het eigen lichaam in beweging te 

zetten. Wat voor orgaan zou dit kunnen zijn? De hand of het geslachtsorgaan bijvoorbeeld? 

Maar deze organen zijn in feite werktuigen of lichaamsdelen, en als zodanig het midden 

tussen twee polen of extremen: enerzijds de geest en anderzijds het externe object. Wij zoeken 

echter een orgaan waarin het zelfbewuste individu (als inwendige pool) zich tegen zichzelf 

keert, een orgaan dat zich niet op anderen richt en geen Sein für Anderes is (p. 245). De 

fysionomie dacht dat het gelaat dit orgaan was, maar wij zoeken nu we iets anders.  

De lever wordt als de zetel van woede beschouwd, of van de profetische gaven (Plato), 

maar dit is slechts de lichamelijke, dierlijke weerslag hiervan. Anders is het met het 

zenuwstelsel. Brein en ruggenmerg mogen beschouwd worden als de (niet direct naar buiten 
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gerichte) tegenwoordigheid van het zelfbewustzijn. Zodra dit orgaan door anderen wordt 

waargenomen (in het geval van autopsie), is het echter al een dood orgaan. In deze 

vloeibaarheid beweegt zich de geest. Het brein is het midden tussen geest en lichaam. Hier 

zoeken wij het object waarop de geest zijn sporen nalaat (M2, laatste poging). Als nu brein en 

ruggenmerg als het lichamelijke voor-zich-zijn van de geest mogen worden beschouwd, dan 

zijn schedel en ruggenwervelkolom het ding. Als locatie (Ort des Daseins, p. 247) van de 

geest wordt echter niet de rug, maar veeleer het hoofd beschouwd, en daarom zoeken wij de 

aanwezigheid van het geestelijke in het brein. De wervelkolom valt af. Ook het brein mogen 

we niet als orgaan of zetel van de geest zonder meer beschouwen, want hoewel we 

waarnemen met onze ogen, kunnen we niet stellen dat we handelen (moorden plegen, 

gedichten schrijven, etc.) met ons brein. Het brein is het levende hoofd, de schedel slechts 

caput mortuum. 

Op dit doodshoofd zou niettemin het geestelijke zijn sporen achterlaten. De relatie 

moet dan in mechanische zin gedacht worden: de geestelijke activiteit in het brein leidt tot 

vormveranderingen die zich afzetten op de schedel. De vorm van de schedel is dan deels het 

resultaat van zelfvorming. Het brein drukt tegen de schedelwand, de schedel drukt tegen het 

brein. Het alternatief is een soort prästabilierte Harmonie (p. 248), die beide organen vrij laat 

in hun ontwikkeling. De hersenen zijn het voor-zich-zijn, de schedel is het Dasein, en tussen 

beide zou een causale samenhang bestaan. Maar die causale samenhang tussen hersenen en 

schedel is niet eenduidig. Naast de organische zelfvorming van de schedel is er de 

mechanische inwerking. Maar het brein lijkt te functioneren als eenheid, eerder dan als een 

samenstel van organen met een lokale impact, en evenmin is het duidelijk of een bepaald 

breinonderdeel door activiteit of training zal uitzetten of juist compacter zal worden. 

Verschillende samenhangen lijken mogelijk. Maar uiteindelijk gaat het niet om de 

hersenen (om animaliteit), maar om individualiteit, om het handelende subject dat in het brein 

tot zijn komt, dat echter aan het subject ondergeschikt is en zijn waarde veeleer aan die 

subjectiviteit, die het brein bewoont, ontleent. De keerzijde van de zelfbewuste individualiteit 

echter (die van het Dasein), is het bestaan als ding, namelijk als bot: die Wirklichkeit und 

Dasein des Menschen ist sein Schädelknochen (p. 250). Dat is hoe het observerende 

bewustzijn de relatie ziet (M2). De schedel is de onmiddellijke tegenwoordigheid van de 

geest. Maar de geest is veelzijdig. De schedel is geen orgaan waarmee we handelen of 

spreken, met de schedel moorden en stelen we niet. De schedel vertrekt wanneer wij handelen 

geen spier. Een paal op een onbewoond eiland in de grond geslagen, is een teken dat iets 

anders aanduidt. Bij een schedel kan men weliswaar vrij associëren, zoals Hamlet bij de 
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schedel van Yorick, maar het schedelbot als zodanig is en blijft een onverschillig ding. De 

schedel herinnert weliswaar aan het brein, en aan schedels met een andere bouw, maar is als 

zodanig niet expressief. Het denken liet misschien sporen na, sporen van spanning en 

inspanning, en bepaalde activiteiten zouden gelokaliseerd kunnen zijn, maar ook dat is een 

onwaarschijnlijke hypothese, omdat het gevoel niet gelokaliseerd lijkt. En hoe moeten we 

hoofdpijnen of hoofdkriebels (Kopf-Kitzel) van een moordenaar onderscheiden van 

hoofdpijnsymptomen in het algemeen?  

Er laten zich geen noodzakelijke relaties aanwijzen ($) tussen psychische 

eigenschappen en schedelplekken. Het betreft een miserabele, botte voorstelling van wat geest 

is. De schedel van de misdadiger vertoont knoesten, zeker, maar wie zegt dat criminaliteit met 

een van die knoesten samenhangt? Het zal die knoest niets uitmaken of het brein een 

moordenaarsbrein is. En het zal de moordenaar niets uitmaken of die knoest er wel of niet zit. 

De schedelwetenschap bevindt zich op dood spoor ($). Maar er valt nog een ander 

onderscheid te maken. De mens is vrij. Het natuurlijke zijn is aanleg die ontwikkeld moet 

worden. De schedelwetenschap kan derhalve slechts beweren dat de betrokkene (gelet op zijn 

schedel) eigenlijk een moordenaar had moeten zijn, maar dat deze “aanleg” kennelijk niet 

ontwikkeld werd. Het individu, kortom, is iets anders dan, en meer dan, een bot. De knoest 

kan op aanleg wijzen, maar dat is een uitvlucht, want de knoest kan kennelijk op criminele 

aanleg wijzen, maar ook niet. De ervaring die we opdoen is, dat het bewustzijn geen ding is, 

integendeel, het is de negatie van het bestaande zijn. De stelling dat het bewustzijn werkelijk 

een bot is, moet als een loochening (Verleugnung, p. 256) van de rede worden beschouwd. 

Tegen iemand zeggen: jij bent deze knoest, betekent zoveel als: ik beschouw dit bot als jouw 

werkelijkheid. Wie dit zegt, moet eigenlijk de schedel worden ingeslagen, enkel om de 

stelling dat een bot niet de ware werkelijkheid van een mens is, kracht bij te zetten.  

We moeten de schedelwetenschap verwerpen. Maar waarin berust het tekort ($) van 

deze wetenschap precies? Met deze poging de geest tot de meest stugge zijnsvorm (het bot) te 

reduceren, heeft de observerende rede haar grens bereikt. Zij moet zichzelf nu overstijgen. 

Juist dit dieptepunt maakt de wending mogelijk (→ M3). Een hogere zijnsvorm komt nu 

binnen bereik. De geest moet zich opheffen (M3). Het dieptepunt maakt de ommekeer 

onontkoombaar. Al in haar eerste gestalte, toen zij zich inliet met de anorganische natuur, 

verloor de observerende rede haar greep op het zinnelijke zijnde. En in het proces van het 

anorganische is de eenheid (das Eins, p. 258) het niet bestaande inwendige. De eenheid staat 

als het negatieve tegenover het algemene. Het is het inwendige van de organische natuur. Het 

organische proces is echter doelgericht, en dit doel existeert als een soort wijsheid. De 
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observerende rede richt zich vervolgens op zichzelf: op de denkwetten, maar deze raken zoek 

in de eenheid van het zelfbewustzijn (das Eins des Selbstbewusstseins, p. 258). De rede 

onderzoekt vervolgens de verhouding tussen het bewuste en het onbewuste (p. 259). De rede 

zit zichzelf nu als het ware op de huid en vergelijkt handelen met reflectie: de dialoog die het 

individu met zichzelf voert. Uiteindelijk keert de rede weer terug naar het tastbare, vaste zijn. 

De geest zou zich in een dood ding uitdrukken. De geest wordt zelf een ding. De rede zoekt 

zichzelf immers als objectieve werkelijkheid. Men beseft weliswaar dat de geest niet 

daadwerkelijk met dit bot samenvalt, maar houdt staande dat de geest zoiets als een bot is: dat 

de geest bestaat. Het zijn van de geest is een bot.  

Dit resultaat heeft een tweevoudige betekenis. In de eerste plaats voltooit dit resultaat 

de voorafgaande beweging. Ook het ongelukkige bewustzijn veruitwendigde zichzelf tot ding. 

Er was sprake van regressie van zelfbewustzijn naar bewustzijn. En voor het bewustzijn is het 

object een ding. Het zelfbewustzijn echter is de eenheid van Ik en zijn: de categorie. 

Bewustzijn en zelfbewustzijn zijn eigenlijk rede, maar alleen van het bewustzijn waarvoor de 

categorie object is, kan men zeggen dat het rede heeft. De categorie is de eenheid van zijn en 

het zijne, - en het observerende bewustzijn beschouwt zichzelf als een zijnde. Het resultaat is 

de propositie (die inherent is aan de rede) dat het zelf een ding is, een oordeel dat zichzelf 

opheft (p. 260). Het resultaat van deze omzwervingen is het inzicht dat de categorie deze 

zichzelf opheffende tegenstelling is (M3). De zuivere categorie is het onbemiddelde, louter 

voorhanden object, en de overgang van onbemiddeld naar bemiddeld is de negativiteit. De 

categorie die eerst zijn was, is nu voor-zich-zijn. Het bewustzijn wil zich niet meer 

onmiddellijk aantreffen, maar zichzelf actief voortbrengen en zelf het oogmerk van het eigen 

handelen zijn. 

In de tweede plaats weet het begriploze observeren niet anders te zeggen dan dat het 

bot zijn tegenwoordigheid niet meteen verliest en als de werkelijkheid van het zelfbewustzijn 

moet worden aangemerkt. Het schaamt zich voor de gedachte dat het zelfbewustzijn een bot 

is, en verschuilt zich achter allerlei gepraat over oorzaak-gevolg-relaties, om de schelheid van 

de zin te verhullen. Zenuwvezels identificeren met de geest is hypothetische, gedachte 

werkelijkheid, want zodra deze vezels zichtbaar zijn, zijn ze dood. Maar de voorkeur gaat uit 

naar een tastbaar object en aan de voorstelling dat de geest een bot is ligt het begrip ten 

grondslag dat de rede het dingmatige, het voorwerpelijke zelf is, maar dan begripsmatig, dat 

wil zeggen het begrip is de waarheid van deze voorstelling, maar het probleem is dat in de 

schedelleer deze voorstelling letterlijk wordt genomen. Wanneer rede en object tegenover 

elkaar worden geplaatst, ontstaat een tegenstelling die moet worden opgeheven. Maar we 
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denken de rede onredelijk als we haar zo opsplitsen om zich vervolgens in beide momenten 

vast te zetten. Dan ontstaat dezelfde verknoping van het hoge en het lage die we ook 

aantreffen in het voortplantingsorgaan, in die zin dat we het orgaan waarmee we ons 

voortplanten (en voltooien) ook gebruiken om te urineren. Het persisterende bewustzijn, dat 

de wending naar het hogere niet wil inzetten, maar gefixeerd blijft op de voorstelling, staat 

dan gelijk aan urineren. 

 

II. (B) De verwerkelijking van het redelijke zelfbewustzijn door zichzelf 

 

Het zelfbewustzijn treft zichzelf aan als ding en het ding als zichzelf. Het zelfbewustzijn is 

niet langer de onmiddellijke zekerheid, alle realiteit te zijn, want het voorwerpelijke is slechts 

oppervlakte, het zelfbewustzijn is het wezen: het zelfbewustzijn in de vorm van dingheid. Het 

zelfstandige object is niet langer iets vreemds. Deze zekerheid moet nu waarheid worden (→ 

M3). De staties van verwerkelijking laten zich als volgt aanduiden. Zoals de observerende 

rede de beweging van het bewustzijn herhaalde (zinnelijke zekerheid, waarnemen en 

verstand), zo zal het zelfbewustzijn dezelfde beweging doorlopen. Aanvankelijk is de actieve 

rede zichzelf slechts als individu bewust (M1) en moet zij haar werkelijkheid in het andere 

opeisen (fordern, p. 263) en actief tevoorschijn brengen (M2). Maar als het bewustzijn zich tot 

algemeenheid verheft, wordt het algemene rede, die in haar bewustzijn alle zelfbewustzijn 

verenigt, het geestelijke wezen, de werkelijke substantie (M3), waarvan de vroegere 

bewustzijnsvormen slechts momenten zijn, die weliswaar als gestalten verschijnen, maar door 

haar gedragen worden.  

Als we dit doel (waarin het zelfbewustzijn zijn waarheid vindt in een ander 

zelfbewustzijn) opnemen en vervolgens de innerlijke geest als existerende substantie 

opvatten, dan ontvouwt zich in dit begrip het rijk van de zedelijkheid: de geestelijke, 

wezenlijke eenheid in de zelfstandige werkelijkheid van individuen. Een zelfbewustzijn dat 

zich in een ander zelfbewustzijn realiseert en daarin zelfbewustzijn is. Deze zedelijke 

substantie als algemene abstractheid is de wet als werkelijk zelfbewustzijn of zede (M1). En 

het particuliere bewustzijn is zich dit algemene bewustzijn bewust, en zijn handelen en 

existeren is de algemene zede. In het leven van een volk realiseert zich het begrip van de 

verwerkelijking van de zelfbewuste rede. De rede is de vloeibare algemene substantie die zich 

in talloze individuen oplost, die echter beseffen dat deze algemene substantie hun ziel en 
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wezen is, terwijl het algemene op zijn beurt het handelen en het werk van concrete individuen 

is (M1).  

De individuele activiteit betreft in eerste instantie de natuurlijke behoeften, de gewone 

functies die op de macht van het volk als het algemene behoudende medium kunnen 

vertrouwen. Individuele verrichtingen betreffen algemene waarden en vaardigheden. De 

arbeid die individuele behoeften bevredigt, bevredigt ook de behoeften van de anderen, en 

berust ook zelf weer op de arbeid en inzet van anderen. Individuele arbeid is onbewust ook 

altijd algemene arbeid. Alles is hier reciprociteit. Deze algemene substantie spreekt haar 

algemene taal in de zeden en wetten van een volk. De wet articuleert wat het individu is. Het 

individu herkent zich in de wet, en erkent haar in zichzelf en in zijn medeburgers. In de 

algemene geest vinden we onszelf. Ik ben wat ik ben dankzij hen en omgekeerd. In een vrij 

volk heeft de waarheid van de rede zich verwerkelijkt als levende geest waarin het individu 

zijn bestemming bereikt. Wijsheid en deugd bestaan erin, naar de wetten van het volk te 

leven.  

Het zelfbewustzijn is uit deze toestand echter uitgetreden, of heeft haar nog niet 

bereikt (M2). Want alleen an sich is het volksleven de werkelijke zedelijkheid. Niet 

onmiddellijk, pas in het hogere moment weet zij absolute waarheid te verwerven (→M3). Het 

individu verliest zijn vertrouwen in deze eenheid en treedt (M2). Het individu raakt geïsoleerd 

en ziet zichzelf niet meer als algemene geest. Het particuliere zelfbewustzijn lost op, is slechts 

tijdelijk de algemene geest. Het individu komt tegenover de wetten en zeden te staan (M2), als 

onwezenlijke gedachten, als theorie zonder werkelijkheid. Het Ik zelf is de levende waarheid. 

Het kan ook zijn dat het individu deze toestand (zedelijke substantie, of geest van een volk te 

zijn) nog niet bereikt had. Teruggekeerd uit het observeren, is de geest aanvankelijk nog niet 

verwerkelijkt, hij is slechts innerlijk, onmiddellijk en abstract (M1). Hij is het praktische 

bewustzijn dat zich vervolgens in de wereld begeeft om zich te verdubbelen (→M2), om zich 

uiteindelijk bewust te worden van de eenheid van zichzelf met dit voorwerpelijke evenbeeld 

(M3). Deze overeenstemming van zichzelf en de dingheid is op zich al voorhanden (M1), maar 

moet zich nog verwezenlijken, zodat voortbrengen en aantreffen uiteindelijk hetzelfde is (M3). 

Het individu wordt met andere woorden door de geest de wereld ingestuurd (M2) om zijn 

geluk te zoeken (→ M3).  

Wanneer de waarheid van het redelijke zelfbewustzijn de zedelijke substantie is, dan is 

dit de aanvang van zijn zedelijke wereldervaring. Wat zich in deze beweging opheft zijn de 

geïsoleerde momenten (M2), die de vorm hebben van een drift die zich weliswaar bevredigt, 

maar ook weer in nieuwe driften resulteert. Het bewustzijn heeft het aanvankelijke, 
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substantiële geluk (M1) verloren, maar is op weg naar een nieuw doel: de ware bestemming 

(→ M3). De levende individuen moeten hun algemeenheid zelf zien te vervullen. De driften 

verliezen hun onmiddellijke ruwheid en gaan in een hogere inhoud over. Deze beweging is 

het worden van de moraliteit (M2), gericht op de zedelijke substantie als doel (→ M3). Het 

bewustzijn verliest zijn zedelijk leven (M1) en herhaalt al zoekend genoemde vormen (M2). 

Dat wil zeggen: het zelfbewustzijn, als begrip van de geest (M1), begeeft zich op weg (M2) 

om zichzelf te verwerkelijken (→ M3). Het zelfbewustzijn is de negativiteit van het andere 

(M2) en raakt gespleten tussen aangetroffen werkelijkheid (M2) en het te realiseren doel (→ 

M3). Het onmiddellijke abstracte voor-zich-zijn (M1) bereikt door deze ervaring (M2) een 

hoger zelfbewustzijn, waarin de eigen doelen met de wet samenvallen (M3), maar ten koste 

van zelfopoffering, zodat het goede deugd wordt. De ervaring die daarbij wordt opgedaan is 

dat het geluk in het handelen zelf besloten ligt en het handelen zelf het goede is. De 

individualiteit ondervindt dan geen weerstand meer van een tegenwerkende werkelijkheid.  

 

a. De lust en de noodzakelijkheid    

Het zelfbewustzijn is zijn eigen object, maar niet direct als zijnde. Hij wordt met het zijn als 

een andere werkelijkheid geconfronteerd en het komt erop aan zichzelf in het andere te 

ontwaren, dit andere zich toe te eigenen, in het besef dat dit andere bij voorbaat al het 

zelfbewustzijn is (→ M3). Het zelfbewustzijn heeft het observeren achter zich gelaten als een 

weten waarvoor de werkelijkheid iets anders dan het zelfbewustzijn is. In plaats van de 

hemels schitterende geest van de algemeenheid (M1) is de aardgeest in het zelfbewustzijn 

gevaren, zodat het zijn nu als de ware werkelijkheid geldt. Het zelfbewustzijn stort zich in het 

leven en brengt de zuivere individualiteit tot uitvoering (M2), en plukt het leven als een 

vrucht. Zijn handelen is begeerte. Niet het objectieve wezen als zodanig wordt geëlimineerd, 

maar wel het anders-zijn, de zelfstandigheid als vorm, en in het levende Dasein blijven 

begeerte en object zelfstandig bestaan. Het doel, de lustervaring, wordt bereikt: het bewustzijn 

van zijn zelfverwerkelijking in een zelfstandig bewustzijn, maar deze verwerkelijking is zelf 

ook weer de opheffing ervan, want het zelfbewustzijn wordt object voor zichzelf als eenheid 

van zichzelf en het andere zelfbewustzijn. De positieve betekenis van deze lust is, dat het 

zelfbewustzijn objectief geworden is, maar negatief beschouwd heeft het zichzelf opgeheven. 

Er wordt een tegenspraak ervaren (M2) omdat de bereikte realisering door het wezen (het 

abstracte begrip) vernietigd wordt, maar dan niet in de vorm van het onmiddellijke 

eenvoudige zijn (de dingheid als zodanig), maar bemiddeld, resulterend in een cirkelbeweging 

die wordt afgestoten. Het lustobject van het zelfbewustzijn is eigenlijk zonder inhoud: de 
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noodzakelijkheid, het onstuitbare, ondoorgrondelijke noodlot. Eenheid, onderscheid en relatie 

zijn categorieën die slechts in relatie tot elkaar bestaan. De individualiteit die het zuivere 

begrip van de rede tot inhoud heeft, in plaats van zich vanuit de dode theorie in het leven te 

storten, heeft zich in het bewustzijn van de eigen levensloosheid geworpen, en valt zichzelf 

slechts als dode noodzakelijke werkelijkheid ten deel.  

 De overgang vindt plaats vanuit het Een in de algemeenheid (het abstracte op-zich-

zijn), dat wil zeggen vanuit de ene abstractie in de andere. Het broze individu is vergruisd in 

de confrontatie met de harde werkelijkheid ($). Het nam zich het leven, en greep naar de 

dood. Deze overgang van levendig zijn naar levenloze noodzakelijkheid is een onbemiddelde 

omkering. In het geval van bemiddeling zouden beide kanten één moeten zijn, maar de lust 

behelst een sprong van het eenvoudige eigen gevoel in het tegenovergestelde. In plaats van in 

deze ervaring zijn waarheid gewaar te worden (→ M3), is het bewustzijn zichzelf nu een 

raadsel geworden ($). Het bewustzijn herkent zich niet in de gevolgen van zijn daden. De 

individualiteit verbrijzelt in de confrontatie met de negatieve onbegrepen macht van de 

algemeenheid. Hier stagneert deze gestalte van het bewustzijn (→ | M3). Het laatste moment 

in zijn bestaat is de verlieservaring, de zelfervaring als een van zichzelf vervreemd wezen. 

Het zelfbewustzijn echter heeft deze ervaring overleefd, want deze noodzakelijkheid of 

algemeenheid is zijn eigen wezen. Deze reflectie van het bewustzijn voert derhalve tot een 

nieuwe gestalte.   

 

b. De wet van het hart en de waanzin van de eigendunk 

Deze noodzakelijkheid is voor het zelfbewustzijn een nieuwe gestalte. Deze 

bewustzijnsgestalte beseft, de wet van het hart in zich te dragen. Het voor-zich-zijn van deze 

gestalte geldt als iets algemeens (M1). Het geldt, deze wet te verwerkelijken (→ M2), en de 

vraag is of deze verwerkelijking beantwoordt aan het begrip (M3). Het hart staat tegenover 

een werkelijkheid (M2). De wet is aanvankelijk voor-zich, nog niet verwerkelijkt (M1). Het 

andere is de werkelijkheid, tegengesteld aan de te verwerkelijken wet: de tegenspraak tussen 

wet en eenling (M2). De werkelijkheid is een wet die de individuele eenling bedrukt, een 

gewelddadige wereldorde die in tegenspraak is met de wet van het hart (M2) en anderzijds is 

er de lijdende mensheid: degenen die niet de wet van hun hart volgen, maar zich schikken in 

een vreemde noodzakelijkheid. Deze werkelijkheid is de gespletenheid van de individualiteit 

(die door een wrede noodzakelijkheid verdrukt wordt) en de waarheid ($). Omdat deze 

nieuwe gestalte zich niet bewust is van de herkomst van deze situatie (uit de voorafgaande 

beweging), treft zij dit eenvoudigweg aan en ervaart zij zichzelf als het negatieve tegenover 
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dit positieve op-zich-zijn. Het individu is erop uit deze noodzakelijkheid en het lijden dat dit 

bewerkstelligt, op te heffen (M2 → M3). De lichtzinnigheid van de voorafgaande (op lust 

beluste) gestalte heeft plaats gemaakt voor ernst en plichtsbesef: behagen scheppen in de 

eigen voortreffelijkheid, die uit is op het welbevinden van heel de mensheid.  

 De wet die tegenover de wet van het hart staat, staat er los van. De mensheid die haar 

in acht neemt, ervaart een wrede gespletenheid ($), want aan het opvolgen van de wet beleeft 

men geen genot, terwijl overtreding niet samengaat met een besef van eigen 

voortreffelijkheid. De wet scheidt de goddelijke en menselijke orde van de wet van het hart 

(M2). Het is een pseudo-orde die haar macht en werkelijkheid zou moeten verliezen (p. 277). 

In geval van conflict geldt de wet van het hart. Maar eenmaal verwerkelijkt, is de wet van het 

hart niet langer de wet van het hart. Het individu raakt verwikkeld in een vreemde, vijandige 

overmacht. De nieuwe orde wordt algemeen en zingt zich los van, ontdoet zich van de 

individualiteit. Het individuele handelen staat haaks op deze orde, want de daad wil de wet 

van het hart en niet de algemene werkelijkheid volgen. De werkelijkheid keert zich tegen het 

individu. De handeling die zich realiseert wordt algemeen, maar de inhoud ervan blijft 

individueel. Iedereen zou zich in het algemene moeten herkennen, maar het blijft een 

individuele daad. Het algemene heeft weliswaar de vorm van algemeenheid, maar blijft iets 

particuliers. De anderen treffen de wet van hun hart niet in deze algemeenheid aan en keren 

zich tegen deze werkelijkheid. Niet alleen de starre wet, ook de harten van mensen blijken in 

strijd met de goede bedoelingen (M2, $). 

 Het bewustzijn kent slechts de onmiddellijke algemeenheid (M1), niet de 

verwerkelijking (M3), en beseft niet dat het zelf op zich het algemene is, waarin het 

individuele moet ondergaan (M2 → M3). In plaats van verwerkelijking (M3) ondergaat het 

bewustzijn aanvankelijk ontvreemding (M2). Het beschouwt de orde als dode werkelijkheid, 

en het hart fixeert zich in de tegenstelling (M2). Vervolgens echter doet het de ervaring op dat 

de werkelijkheid doorleefd is en dat het hart verwerkelijkt kan worden, zodat het individuele 

algemeen kan worden. Deze ervaring is echter in strijd met wat deze gestalte van 

zelfbewustzijn voor zich is. Toch is de levende orde eigen werk. Het zelfbewustzijn spreekt 

zichzelf kortom grondig tegen, is innerlijk ontredderd en ontwricht ($) (im Innersten zerrüttet, 

p. 279). Het herkent zich slechts in de wet van het hart, maar ook de algemene orde geldt als 

eigen werkelijkheid. Het resultaat van deze ervaring (van de werkelijkheid als het 

onwerkelijke en onwezenlijke) is de eigen ondergang: de ontwrichting (Verrücktheit, p. 280) 

van het bewustzijn. Niet in die zin dat wat voor de een wezenlijk en werkelijk is, voor een 

ander onwezenlijk en onwerkelijk is, maar in die zin dat de verwerkelijkte werkelijkheid voor 
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mij nietig is, zodat sprake is van waanzin. Het resultaat van deze ervaring is, dat het 

bewustzijn vervreemd raakt van deze werkelijkheid, maar zich tegelijk van zijn eigen 

onwerkelijkheid bewust is, oftewel: innerlijke ontwrichting ($). Het hart dat voor het heil van 

heel de mensheid klopte, slaat aldus om in dwaze eigendunk, in verwoede pogingen van het 

bewustzijn om tegenover de vernietiging stand te houden, namelijk door de ontwrichting te 

externaliseren en op de buitenwereld te projecteren, aan het andere toe te schrijven. De 

algemene orde wordt aangeklaagd als een door fanatieke priesters, zwelgende despoten en 

hun handlangers bedachte verdraaiing van de wet van het hart, resulterend in de ontwrichting 

van het geluk. In zijn waanzin wordt deze ontwrichting door het bewustzijn aan individuen 

toegeschreven, dat wil zeggen aan vreemde toevalligheid, niet beseffend dat het hart zelf (de 

onmiddellijke particulariteit die zich wil veralgemeniseren) de ontwrichtende factor is, 

vanwege de fixatie op de eigen waarheid die niet aan de dag treedt, zich niet verwerkelijkt en 

zich niet bewijst (-M3), maar veeleer ten onder gaat. De orde wordt nietig verklaar, de wet van 

het hart zou zich moeten verwerkelijken, maar daarmee wordt impliciet het belang van 

algemeenheid en werkelijkheid onderkend. Door het handelen objectiveert zich het begrip, 

maar het onwerkelijke wordt als werkelijkheid aangemerkt. Kortom, niet de vreemde 

individualiteit, maar de individuele zelfingenomenheid zelf is ontwrichtend. Maar als de 

algemene individualiteit het ontwrichtende is, dan is de algemene orde niettemin inderdaad 

ontwricht. De bestaande wetten worden tegen de wet van het individu verdedigd, vanwege 

hun algemeenheid, ook door degenen die klagen en de orde bekritiseren, omdat wanneer de 

orde verloren zou gaan, zij zelf de verliezers zullen zijn, wat niet wegneemt dat de orde 

verkeerd is. De wet van het hart van de een ervaart de weerstand van de wet van het hart van 

de ander. Het algemene is derhalve slechts algemene wederzijdse weerstand en bestrijding, en 

de orde is deze alomtegenwoordige strijdigheid (Befehdung, p. 282), waarin iedereen zich 

zoveel mogelijk toe-eigent en anderen bestrijdt. Het is de loop van de wereld als het spel van 

particuliere fixaties. Voor de individualiteit blijft het werkelijke onwerkelijk, en blijft de eigen 

mening maatgevend, terwijl het algemene slechts door de opheffing van de individualiteit zich 

kan verwerkelijken (→ M3). Deze bewustzijnsgestalte, die het individuele als het verkeerde 

en ontwrichtende beschouwt (dat opgeofferd moet worden) is de deugd. 

 

c. De deugd en de loop der dingen 

In de eerste gestalte (a) van de actieve (zich verwerkelijkende) rede was het zelfbewustzijn 

zuivere individualiteit tegenover lege algemeenheid. In de tweede gestalte (b) waren beide 

momenten (wet en individualiteit) in beide tegenpolen aanwezig, maar in het ene geval (het 
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hart) als onmiddellijke eenheid, in het andere geval (de bestaande wettelijke orde) als 

tegenstelling (M1 (wet = individualiteit) ↔ M2 (wet ↔ individualiteit)). Nu echter, in de 

relatie tussen deugd en wereldloop, zijn beide tegenpolen zowel eenheid als tegenstelling van 

deze momenten, dat wil zeggen wet en individualiteit verschuiven ten opzichte van elkaar, 

maar in tegengestelde richting.  

Voor het bewustzijn van de deugd is de wet het wezenlijke, en de individualiteit dat 

wat moet worden opgeheven (individualiteit → wet), zowel in het bewustzijn zelf als in de 

loop der dingen. De individualiteit dient onder de tucht van het algemene te staan 

(disciplinering van het individuele door het algemene). De ware tucht is echter de volstrekte 

opoffering van de persoonlijkheid, om te bevestigen dat het bewustzijn niet aan particulariteit 

gehecht blijft. De wereld verdelgt de individualiteit. Het individu onderwerpt zich aan het 

goede en ware. De loop der dingen is het wezenlijke. De orde wordt niet door het individu 

voortgebracht, want individualiteit is dat wat moet worden opgeheven, zodat ruimte wordt 

gemaakt en de dingen hun beloop kunnen hebben. Maar welbeschouwd zijn we daarmee weer 

op hetzelfde punt beland. De individualiteit, op zoek naar lust, ervaart die in de eigen 

ondergang, dat wil zeggen in de bevrediging van het algemene, maar deze bevrediging is een 

verkeerde gestalte en beweging van het algemene, namelijk als een negatieve beweging met 

terugwerkende kracht (nur negative Rückwirkung, p. 284) terwijl de individualiteit nog altijd 

wet wil worden en daarmee de orde verstoort. De wet houdt weliswaar stand tegenover deze 

eigendunk, maar er is nog steeds sprake van ontwrichting en verkeerdheid.  

 De deugd is uit op opheffing van de individualiteit (als het ondermijnende principe) 

om aldus de verkeerde loop der dingen weer om te keren, maar aanvankelijk is dit iets 

onwerkelijks, waar de deugd slechts in gelooft (M1). De deugd wil dit vervolgens realiseren 

(M2), maar zonder de vruchten van deze zelfopofferende arbeid te plukken. De individualiteit 

is slechts deze strijdbare bijdrage aan de loop der dingen (M2). Maar het uiteindelijke doel is, 

deze werkelijkheid te overwinnen, zodat het goede zich realiseert en de eigen individuele 

activiteit kan ophouden te bestaan (→ M3). Hoe deze strijd zal uitpakken, of de deugd dan wel 

de loop der dingen zich zal doorzetten, dat zal moeten blijken.  

Het algemene is aanvankelijk nog onwerkelijk en abstract (M1). Het goede gaat de 

strijd aan met de loop der dingen (M2), met al zijn individuele talenten en vaardigheden, die 

door de loop der dingen misbruikt werden, soms zelfs resulterend in zelfverwoesting. Of de 

aldus toegeruste deugd het kwaad zal overwinnen is ongewis. De deugd houdt het vertrouwen 

in de loop der dingen als het ware achter de hand, zodat de strijd een spiegelgevecht wordt, 

omdat het goede datgene is wat zichzelf zou moeten verwezenlijken. Dat is waar de deugd 
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voor strijdt. Wat gevaar loopt, zijn de gaven en vaardigheden die zich zullen moeten 

bewijzen. Door de strijd verschijnt het goede aan beide kanten (M2). Niettemin beschouwt de 

deugd de loop der dingen als tegengesteld aan het goede, en doet dat in naam van het goede 

zelf. Maar telkens als de deugd de aanval inzet, treft zij in de loop der dingen toch het goede 

aan. De strijd pendelt derhalve tussen behouden en opofferen, zonder door te zetten. Want in 

elk geval mag het goede geen schade ondervinden. De vijand is de individualiteit: het 

negatieve. Maar de wereldloop laat zich niet verrassen en de deugd zal het onderspit delven, 

omdat haar doel abstract blijft en haar daden woorden blijven. Zij beoogde door 

zelfopoffering het goede te realiseren, maar het werkelijke is het zijn, en het onderscheid 

tussen op-zich en zijn is uiteindelijk onhoudbaar. In de loop der dingen krijgt de werkelijkheid 

gestalte, en de nietigheid van de abstractie wordt bestaande realiteit.  

 De loop der dingen zegeviert over het abstracte: over hoogdravend gepraat aangaande 

de onderdrukking van de mensheid, over zelfopoffering en misbruik: lege woorden die 

weliswaar stichtelijk zijn, maar niets opbouwen, opgeblazen frasen die slechts de 

voortreffelijkheid van het betrokken individu zelf benadrukken. De antieke deugd beruste op 

iets substantieels, het algemene volksbelang, en keerde zich dan ook niet tegen de loop der 

dingen. Hier hebben we echter te maken met een louter verbale vorm van deugdzaamheid die 

gebukt gaat onder het onvermogen om dit gepraat, dat spoedig gaat vervelen, via daden te 

laten spreken.  

Het bewustzijn heeft aldus de ervaring opgedaan dat de wereld zo slecht nog niet is 

(M3). Het is immers de algemene werkelijkheid. En deze ervaring behelst het besef dat de 

individualiteit verwerkelijking is van dat wat anders abstract zou blijven: de beweging van de 

individualiteit is de realisering van het algemene (→ M3). Wereld en bewustzijn staan niet 

langer tegenover elkaar. Het individuele handelen maakt daarmee deel uit van de loop der 

dingen, van het algemene handelen. Wie denkt zelfzuchtig te handelen, en wie denkt dat alle 

mensen zelfzuchtig handelen, weet niet wat handelen is: tevoorschijn brengen van 

werkelijkheid, het impliciete realiseren (M3). Het individuele doen en laten is het leven zelf: 

geen existentie-loze abstractheid, maar tegenwoordigheid en werkelijkheid van de 

individualiteit als proces (M1 → M2 → M3). 

 

III. (C) De individualiteit, die an und für sich reëel is 

Het zelfbewustzijn beseft nu ook zelf, alle realiteit te zijn, en de specifieke momenten zijn nu 

als abstracties en hersenschimmen verdwenen als verschaalde gestalten, als inbeelding en 

gepraat, en de rede beschouwt zichzelf niet langer als strijdig met de werkelijkheid. Het 
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negatieve zelfbewustzijn is opgeheven en treft zich nu als werkelijkheid aan waarin zij haar 

doel verwerkelijkt. Het doel en de aangetroffen werkelijkheid, waarheid en zekerheid vallen 

nu samen. Op zich en voor zich, het algemene en het individuele doordringen elkaar 

wederzijds. Het handelen als expressie van individualiteit is zijn eigen doel. 

 Met dit begrip is het zelfbewustzijn uit deze tegenstellingen bij zichzelf teruggekeerd, 

het beschouwt en is nu zelf de categorie die zich bewust werd van zichzelf. Daarmee is het 

zelfbewustzijn de vorige gestalten niets meer verschuldigd, het zijn momenten van de nieuwe 

gestalte geworden. En daarmee heeft het bewustzijn alle tegenstrijdigheden achter zich 

gelaten. Het richt zich met nieuwe energie op zichzelf. Het handelen beweegt zich in een 

cirkel en durft voor de dag te komen. Het handelen bewerkstelligt niets, maar is louter de 

vertaling van het niet-gezien-worden en het gezien-worden. Het handelen brengt aan het licht 

wat het is.  

 

a. Het geestelijke dierenrijk en het bedrog of de zaak zelf 

Deze reële individualiteit is absolute realiteit, maar als abstracte inhoudsloze algemeenheid 

(M1). We zullen zien hoe deze individualiteit zich bepaalt en hoe haar begrip bewustzijn 

wordt. De individualiteit heeft haar realiteit echter nog niet gepresenteerd. De individualiteit 

treedt derhalve op als oorspronkelijke natuur, maar het handelen (de negativiteit) laat zich niet 

aan banden leggen. De individualiteit ontwikkelt zich ongehinderd en op natuurlijke wijze, 

zoals de dieren de elementen water, lucht en aarde tot leven wekken. Individualiteit en 

realiteit doordringen elkaar en de bestemming wordt niet als beperkend ervaren, maar als het 

element waarin het handelen zich beweegt. Het handelen is echter negativiteit, die 

bepaaldheid ondermijnt.  

 Vervolgens echter gaan handelen en bewustzijn, doel en werkelijkheid uiteen (M2). 

Het handelen is enerzijds op het object of doel georiënteerd, anderzijds is het de beweging in 

de richting van dit doel, de verwerkelijking van dit doel, door middel van het middel. Deze 

drie momenten moet nu worden vastgehouden. Aanvankelijk wordt de individualiteit niet als 

handelen geponeerd, maar als vaardigheid, talent, karakter. Deze eigenaardige tinctuur 

(alcoholische oplossing) van de geest moet als doel en realiteit worden opgevat. Indien het 

bewustzijn daar bovenuit zou willen stijgen om een andere inhoud te verwezenlijken, dan 

wordt het een niets dat zich naar het niets toewerkt. Het oorspronkelijke wezen is niet enkel 

doel, maar ook de werkelijkheid die het handelen aantreft, als materiaal dat nog vertaald en 

aan het licht gebracht moet worden. Dit handelen laat zich door de werkelijkheid niet van de 

wijs brengen, het moet worden wat het eigenlijk al is. Het individu weet pas wat het is als het 



 

 
58 

zich als handelend verwerkelijkt. Het doel wordt pas in het handelen duidelijk, terwijl het om 

te kunnen handelen zicht moet hebben op het doel. Het handelende individu beweegt zich in 

een cirkel, omdat de oorsprong (het oogmerk) zich pas in het handelen manifesteert. Daarom 

moet het aan het werk gaan, actief worden, de weg doorlopen van aanvang via middel tot 

eindpunt. De aanvang, dat zijn de omstandigheden, en de belangstelling zelf geeft al antwoord 

op de vraag wat hier te doen staat. Want de aangetroffen werkelijkheid is slechts natuur, die 

interesse wekt. En het middel is het talent, de individualiteit, de overgang van doel naar 

werkelijkheid, de eenheid van talent en zaak. De omstandigheden en de belangstelling vormen 

het natuurlijke, individuele uitgangspunt. De tegenstelling tussen handelen en zijn wordt 

opgeheven. Omstandigheden, middel en werk worden bij elkaar gehouden.  

 Het werk lijkt zich echter van de oorspronkelijke natuur te onderscheiden (M2). Het 

werk is iets bepaalds, en resultaat van negativiteit. Het bewustzijn is de negativiteit als 

handelen, het algemene tegenover het bepaalde werk, en kan individuen en hun werk 

vergelijken, bijvoorbeeld door het individu dat krachtiger overslaat in zijn werk als energieker 

aan te merken, en een ander individu als zwakker en beperkter. Maar het werk is de expressie 

van individualiteit, en daarom zijn er eigenlijk geen kwaliteitsverschillen, want een matig 

werk is nog steeds expressie, maar dan van een matig individu, en elk werk wordt uiteindelijk 

op zichzelf beschouwd, als iets waarin de individuele natuur zich verwerkelijkt. Het is wat het 

is: de vertaling vanuit de nacht van de slapende mogelijkheid in de dag van het ontwaakte 

werkelijke zijn. Het individu kan in deze werkelijkheid slechts vreugde aan zichzelf beleven.  

Dit is het begrip dat het bewustzijn, dat zichzelf als wederzijdse doordringing van 

individualiteit en zijn weet, van zichzelf heeft. Het valt nu te bezien of dit door de ervaring 

wordt bevestigd en dit begrip overeenstemt met de realiteit (M1 → M2). Het werk is de 

realiteit die het bewustzijn zichzelf geeft, datgene waarin het individu voor-zich is wat het op-

zich is, zodanig dat het een algemeen bewustzijn is, want door het werk begeeft het 

bewustzijn zich in de algemeenheid. Het bewustzijn (als negativiteit) stijgt echter boven het 

werk uit en weet zich door het werk niet geheel verwezenlijkt (M2). Het valt nu te bezien hoe 

de individualiteit zijn algemeenheid weet te bewaren, zich weet te bevredigen. Maar eerst 

moeten we het werk als zodanig beschouwen. Het heeft individualiteit ontvangen, heeft zelf 

deel aan het handelen. Het werk is in het bestaan geworpen waarin zich de bepaaldheid van de 

oorspronkelijke natuur daadwerkelijk afkeert van en ingrijpt op anderen. Deze bepaaldheid 

treedt in het werk aan de dag. Het individu verwerkelijkt zich. Maar daarmee wordt het ook 

een werkelijkheid die zich tegenover het zelfbewustzijn opstelt, een vreemde werkelijkheid 

voor andere individuen, die hier iets tegenover moeten stellen, om handelend het bewustzijn 
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van de eenheid met de werkelijkheid te bewerkstelligen. Dat wil zeggen hun interesse in het 

werk maakt het werk tot iets anders dan wat het oorspronkelijk was. Dat wil zeggen: in het 

werk verdwijnt de individualiteit (die aanvankelijk door het werk leek te worden volbracht). 

Zo ontstaat er een tegenstelling tussen doen en zijn, niet als aanvang, maar als resultaat van 

het handelen (M2). De oorspronkelijke natuur is het op-zich tegenover het handelen, waarin 

zij zich realiseert. De natuur is het zijn, het handelen het worden. Deze discrepantie tussen 

begrip en realiteit ervaart het bewustzijn in zijn eigen werk (M2). In het werk wordt het 

bewustzijn wat het in waarheid is en het lege begrip (M1) verdwijnt.  

In deze fundamentele tegenspraak van het werk (als het waarheidsmoment van deze 

reële individualiteit) komen de contradicties bloot te liggen (M2). Blootgesteld aan het zijn, 

komen deze momenten van het werk (handelen en individualiteit, begrip en realiteit, doel en 

wezen) weer vrij. De relatie tussen individu en werkelijkheid krijgt weer iets toevalligs en 

hetzelfde geldt voor de relatie tussen doel en middel. Maar deze ervaring van de toevalligheid 

van het handelen is zelf ook weer een toevallige ervaring. Een noodzakelijke handeling is het 

wezen van de werkelijkheid, en de toevalligheid van het werk is hiermee in strijd. Wat deze 

ervaring nader beschouwd behelst, is dat zij niet slechts het verdwijnen van het werk betreft, 

omdat ook dit verdwijnen zelf verdwijnt. Want het negatieve dat het positieve negeert, gaat in 

deze negatie zelf te gronde (M2 → M3). Dit verdwijnen van het verdwijnen, ligt in het begrip 

van de op-zich reële individualiteit zelf besloten. Want werk en verdwijnen danken hun 

overmacht over het begrip aan de objectieve werkelijkheid (M2), en het ware werk is de 

eenheid van handelen en zijn, van willen en volbrengen (M3). De tegenspraak en de 

negativiteit die in het werk aan de dag treden, treffen ook de verdwijning ervan. Het 

bewustzijn reflecteert zich vanuit het vergankelijke werk en handhaaft zijn begrip en 

zekerheid als het blijvende tegenover de ervaring van de toevalligheid van het handelen (M2 

→ M3). Het bewustzijn ervaart de werkelijkheid als het verdwijnende moment. Dat wat geldt, 

is het zijn als zodanig: de eenheid van zijn en handelen, het ware werk, de zaak zelf, dat wat 

zich staande weet te houden, dat wat blijft en beklijft (M3).  

De zaak zelf is wederzijdse doordringing van werkelijkheid en individualiteit, de 

eenheid ervan: een handeling die met het handelen als zodanig samenvalt, een individuele 

handeling die tastbare werkelijkheid wordt (M3). In de zaak zijn deze momenten opgeheven, 

zodat voor het bewustzijn de zekerheid van zichzelf iets objectiefs is, een zaak is, uit het 

zelfbewustzijn voortgekomen, maar toch object. Daarin berust het onderscheid tussen ding en 

zaak: het ding heeft een beweging doorgemaakt. In de zaak als de geobjectiveerde 

doordringing van individualiteit en objectiviteit, wordt het bewustzijn zijn ware begrip van 
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zichzelf gewaar, wordt het zich bewust van zijn substantie (M3). De verschillende aspecten 

van de zaak zijn enerzijds afzonderlijke momenten, anderzijds is de zaak het wezen dat zich 

in al deze momenten bevindt. De zaak is nog niet het subject. Zij is als de soort die zich in 

deze momenten als varianten aantreft zonder in één ervan volledig op te gaan.  

Het eerlijke bewustzijn doolt in deze momenten rond tot het bevredigd wordt. En ook 

als dit niet lukt, kan het eerlijke bewustzijn zich troosten met de gedachte dat het tenminste 

iets gedaan heeft. Het werk vernietigt zich, maar ook in dit verdwijnen, waartoe het zelf 

aanzette, vindt het eerlijke bewustzijn bevrediging, omdat ook dit negatieve resultaat door zijn 

toedoen tot stand kwam. Als het bewustzijn helemaal niets heeft uitgericht, en er is toch iets 

belangwekkends ontstaan, dan geldt deze werkelijkheid toch als de zaak zelf, door er 

belangstelling voor op te brengen en er partij voor te kiezen. Het eerlijke bewustzijn 

beschouwt de zaak als zijn zaak, ook als het niets vermocht bij te dragen en de zaak zonder 

zijn toedoen tot stand kwam. Het eerlijke bewustzijn heeft dan in elk geval anderen wat te 

doen gegeven. 

Maar de waarheid van deze eerlijkheid is, niet zo eerlijk te zijn als het lijkt. Want 

handelen is altijd individueel. En in het handelen kan het niet slechts om het handelen als 

zodanig gaan, het moet het handelen altijd ook om de zaak te doen zijn. De elkaar 

verdringende momenten zijn op iets anders gericht. Het bewustzijn brengt deze momenten aan 

het licht, maar steeds in contrast met andere momenten, en het bewustzijn verplaatst zich van 

moment naar moment. Het geheel is de zich bewegende wederzijdse doordringing van 

individualiteit en algemeenheid. Dit geheel wordt echter door de afwisseling van presenteren 

en toedekken uitgeput, een spel van individualiteiten die zich wederzijds bedriegen. Het lijkt 

de individualiteit om de werkelijkheid te doen te zijn, alsof hij iets wil uitrichten. De andere 

individualiteiten bieden hun hulp aan, maar komen bedrogen uit. Maar ook de anderen was 

het niet om de zaak zelf te doen, zij wilden slechts hun hulpvaardigheid demonstreren. Men 

vergist zich voortdurend in elkaar. Wie bedrogen werd, wilde zelf bedriegen. De 

verwerkelijking is veeleer een uitstalling. Wie iets naar voren brengt, trekt de aandacht. Maar 

een zaak is een algemene handeling. Individualiteit gaat op in algemene individualiteit. Het 

subject is het algemene, het algemene handelen, de algemene werkelijkheid. De zaak is het 

zijn dat Ik, en het Ik dat zijn is, maar dan als denken, en van werkelijk zelfbewustzijn nog 

onderscheiden. 
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b. De wetgevende rede 

Het geestelijke wezen is in zijn eenvoudige zijn zuiver bewustzijn, zelfbewustzijn. De 

oorspronkelijke individuele natuur heeft, als opgeheven moment, aan betekenis ingeboet. De 

categorie is op-zich (als het algemene van het zuivere bewustzijn) maar ook voor-zich (als het 

zelf van het bewustzijn), de aan-zichzelf-gelijkheid van het zijn. Het ware, de zaak, is de 

zedelijke substantie, en het bewustzijn ervan het zedelijke bewustzijn, de vereniging van zijn 

en zelfbewustzijn, die als het absolute geldt, omdat het zelfbewustzijn daar bij zichzelf is, zijn 

eigen object is. Een eenheid die de verschillende momenten niet meer uit elkaar wil laten gaan 

(M1). De wetten van de zedelijke substantie worden onmiddellijk erkend, zonder naar hun 

oorsprong of rechtvaardiging te vragen, naar iets anders te vragen (M1).  

Het zelfbewustzijn heeft uit zichzelf weet van de wet (M2). De rede weet wat recht en 

goed is. Eenieder dient de waarheid te spreken, mits hij met die waarheid vertrouwd is 

natuurlijk. Eenieder dient de waarheid te spreken, op grond van zijn kennis en overtuiging 

dienaangaande. Deze toevoeging zou besloten liggen in het gebod. Maar het is toch een 

toevoeging, dus strikt genomen spreekt het gebod niet onverkort de waarheid. Bovendien 

wordt daarmee iets toevalligs toegevoegd aan iets dat algemeen noodzakelijk zou zijn. Iemand 

spreekt de waarheid alleen dan als hij toevallig weet wat waar is. Of behoort men van de 

waarheid op de hoogte te zijn? Maar ook dan raken we in een tegenspraak verzeild, want het 

gebod zou onmiddellijk uitvoerbaar moeten zijn, zonder zich er eerst van te vergewissen of 

men wel weet wat waar is. Kort en goed: gij zult weten. De inhoud van dit weten blijft echter 

iets toevalligs.  

 Bemin je naaste als jezelf. Dit gebod betreft de relatie tussen twee individuen. De 

liefde wil kwaad vermijden en het goede bewerkstelligen. Maar dan moeten we eerst weten 

wat voor dit individu voorspoed of tegenslag zou zijn. Anders gezegd, we moeten op 

verstandige wijze beminnen. Onverstandige liefde schaadt, meer misschien dan haat. De 

verstandige weldaad is echter het handelen van de overheid, waarbij vergeleken de 

verrichtingen van het individu in het niet vallen en nauwelijks de moeite van het aanroeren 

waard zijn. Het handelen van de overheid is zo machtig dat, in geval van conflict, dit voor het 

individuele handelen verwoestend zou zijn. Weldoen blijft iets individueels, als noodhulp, 

toevallig. Het toeval bepaalt niet alleen of en wanneer de hulp nodig is, maar ook of de daad 

goed of slecht zal uitpakken. Het gaat dus niet om een wet, maar om een gebod, zonder 

algemene inhoud. Het gebod articuleert onmiddellijke zedelijkheid, maar blijft ook 

inhoudsloos en tautologisch (doe het goede), een zedelijke maatstaf (→ | M3). Dat wil zeggen 

de wetgevende rede is toetsende rede geworden.  
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c. Wet-toetsende rede 

Geboden houden iets toevalligs, zoals we zagen. Wij moeten zelf zorg dragen voor inhoud. 

Het gebod toetst bijzondere handelingen op hun adequaatheid. Maar de algemeenheid van het 

gebod blijft zonder inhoud, zonder substantie, blijft formeel (M1).  

Daarmee blijft de draagwijdte van deze toetsing beperkt (→ M2). Bijvoorbeeld: is 

eigendom legitiem? Dat wil zeggen, eigendom als zodanig beschouwd, het gaat dus niet om 

de vraag of eigendom nuttig is of niet. Welnu, eigendom is niet zelf-contradictoir. Maar 

eigendomsloosheid, de algemene beschikbaarheid van onbeheerde dingen of de gemeenschap 

van goederen is dat evenmin. Zeker, wanneer het onbeheerde ding noodzakelijk is met het 

oog op behoeftebevrediging, dan valt het iemand toe, en dan zouden we de vrijheid der dingen 

moeilijk als een wet kunnen beschouwen. We bedoelen met eigendomsloosheid echter niet 

eigendomsloosheid in absolute zin (alsof niemand iets zou mogen hebben), maar veeleer dat 

goederen verdeeld worden op basis van individuele behoeften, niet om vergaard, maar om 

geconsumeerd te worden. Echter, een dergelijke toevallige omgang met behoeftebevrediging 

past niet echt bij de mens als bewust wezen, want de mens zal zich met behoeften in algemene 

zin uiteen zetten. Om zijn bestaan te garanderen, zal hij bezit willen verwerven. De gedachte 

dat een ding toevallig toevalt aan de eerste de beste die er behoefte aan heeft, komt daarmee 

onder druk te staan. In het geval van gemeenschappelijk eigendom krijgt iedereen wat hij of 

zij nodig heeft, maar dit is strijdig met het gelijkheidsbeginsel; of er vindt evenredige 

verdeling plaats, maar dan staat het individuele aandeel niet in verhouding tot de individuele 

behoefte, waar het aanvankelijk om begonnen was. 

Maar ook eigendom is niet onproblematisch. Het concrete ding dat mijn eigendom is, 

is een blijvend, duurzaam ding, maar dit staat haaks op de gedachte van consumptie, gericht 

op het verdwijnen van goederen. Eigendom is afhankelijk van de erkenning door anderen, die 

van eigendom zijn uitgesloten, die bereid zijn hun aanspraak in te trekken, maar deze 

erkenning berust op het gelijkheidsbeginsel, en dit staat weer op gespannen voet met die 

uitsluiting (met eigendom als uitzonderingssituatie). Het mijne is afhankelijk van de 

erkenning door anderen, die juist door mij worden uitgesloten. Wat ik bezit, is een ding. Maar 

dit bezit staat op gespannen voet met de dingheid van het ding, dat er niet is om er alleen voor 

mij te zijn.  

Eigendom is daarmee bij nader inzien even contradictoir als niet-eigendom. In beide 

gevallen is sprake van elkaar tegensprekende momenten. De maatstaf van de rede beoordeelt 

beide opties als principieel gelijkwaardig in de zin van even problematisch. In beide gevallen 
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heeft zich het weten omtrent wetmatigheid opgeheven. Zijn wetten dan on-inzichtelijk? Zowel 

de wetgevende als de toetsende rede bewijzen hun nietigheid omdat het slechts momenten van 

het zedelijke bewustzijn zijn.  

 We kunnen beide momenten als vormen van eerlijkheid beschouwen. Zonder deze 

eerlijkheid gelden de wetten niet als wezen van het bewustzijn. De inhoudt van de wet lijkt 

toevallig. Het is de tiran die willekeur tot wet verheft en de zedelijkheid dwingt die wet te 

gehoorzamen: haar dwingt tot gehoorzaamheid aan wetten die slechts wetten, geen geboden 

zijn. In deze momenten vindt de substantie nog niet haar realiteit. Het gaat nog om willen en 

weten van individuen, en om formele algemeenheid. Maar de opheffing hiervan maakt dat de 

tegenstelling plaats maakt voor zedelijke substantie, een eenheid waarin deze momenten 

inderdaad momenten zijn en waarin het bewustzijn zichzelf verwerkelijkt (M3).  

 Het geestelijke wezen is voor het zelfbewustzijn allereerst de op-zich bestaande wet 

(M3). De algemene toetsing is opgeheven. Het gaat om een eeuwige wet, die niet voorkomt uit 

de wil van individuen, maar an und für sich is, de zuivere wil van allen. Het is ook niet een 

gebod dat zou moeten gelden: het is er en het geldt. En de gehoorzaamheid aan het gebod is 

ook niet een vorm van dienstbaarheid aan de willekeurige bevelen van een heerser. De 

eigenlijke wetten zijn gedachten van het bewustzijn zelf (M3). Evenmin kunnen we zeggen 

dat het zelfbewustzijn erin gelooft, want voor het geloof blijft de tegenwoordigheid van het 

wezen onbereikbaar. Veeleer betreft het onmiddellijk zelfbewustzijn van de zedelijke 

substantie zelf, de eenheid van het wezen en het zelfbewustzijn (M3). Het gaat om heldere, 

onverdeelde, smetteloze hemelse gestalten waartoe het zelfbewustzijn in een eenvoudige 

relatie staat. Ze zijn, meer niet. Voor Antigone zijn het de goden van het ongeschreven, 

onfeilbare recht. Ze zijn niet van vandaag of gisteren, maar bestaan sinds mensenheugenis. Zij 

zijn. Wanneer ik naar hun herkomst vraag, heb ik mij er al van verwijderd, alsof ik het 

algemene en zij het bepaalde zouden zijn. Wanneer ze zich ten overstaan van mij zouden 

moeten legitimeren, is hun aanvankelijke gezag al aan het wankelen gebracht, als iets dat 

waar of ook niet waar zou kunnen zijn voor mij. De zedelijke gezindheid berust in de 

onwrikbare persistentie (das Verharren, p. 322) in het weet hebben van wat recht is, en zich 

van elke vorm van laveren, omzeilen of herleiden te onthouden. Er is mij iets in bewaring 

gegeven, en ik erken het omdat het zo is, onwankelbaar. En als ik het voor mezelf zou 

houden, dan ben ik niet met mezelf in tegenspraak, dan ben ik consequent. Als ik iets 

wegschenk, dan wordt mijn eigendom het eigendom van een ander. Het rechtvaardige is 

rechtvaardig, niet omdat het niet inconsistent zou zijn, maar omdat het het rechtvaardige is. Ik 

kan me mijn bedenkingen en gedachten besparen, want mijn gedachten zouden het 
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rechtvaardige zelfs ontwrichten als ik zowel het een als het andere zou kunnen aanhangen 

eenvoudigweg omdat het consistent is. Wat goed is, is an und für sich bepaald. Door wetten te 

toetsen, ben ik eigenlijk al immoreel bezig. Wanneer daarentegen wat goed is eenvoudigweg 

geldt, bevind ik me in de zedelijke substantie, het wezen van het zelfbewustzijn, haar 

werkelijkheid en Dasein, haar zelf en haar wil.   
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