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I.  Probleemstelling. 

Werner Marx begint het laatste hoofdstuk van zijn boek, getiteld Hegels Phänomenologie des 

Geistes, met de volgende zinnen. ‘Waarin ligt nu, samenvattend, de idee van de Phänomenologie 

des Geistes, die wij hebben proberen te bepalen ? Dit ligt in het principe van het zelfbewustzijn. 

[…], daar het zelfbewustzijn een in zichzelf terugkerende beweging voltrekt’. 
1
 

 Het zelfbewustzijn ! Toen René Descartes rond 1640 zijn meditaties in Santpoort schreef, 

brak hij met een lange traditie in de filosofie, en maakte hij het denken tot het echte en eerste 

filosofische probleem. Met hem begon de moderne tijd, de moderne filosofie. De filosofie maakte 

zichzelf tot thema. Het denken nam zichzelf tot uitgangspunt en ging zich onderscheiden van het 

geloof. Men mag de gedachten dat waarheid niet zonder meer aan de Openbaring kan worden 

gekoppeld en dat niets waar is, tenzij het bewezen wordt, als revolutionair beschouwen. Descartes 

voltrok zijn befaamde twijfel-experiment, dat inhield dat hij alles waaraan hij ook maar kon 

twijfelen, zou verwerpen als fundament voor het denken, niet omdat het betwijfelde onwaar zou 

zijn maar omdat het niet zou kunnen dienen als een vast en absoluut punt. Hij schrijft in zijn 

tweede meditatie: ‘Ik zal doorgaan tot ik iets zekers zal kennen, of in elk geval voor zeker kan 

behouden dat er niets zekers is, als ik niets anders kan vinden. Archimedes zocht alleen maar één 

vast en onbeweeglijk punt om van daaruit de complete aarde van zijn plaats te tillen’.
2
 

(Archimedes zou hebben gezegd: ‘Geef mij een plaats waar ik kan staan en ik zal de aarde 

bewegen’) 
3
 .Het opvallende van deze zinnen is dat Descartes ervan uitgaat dat er een absolute 

zekerheid te vinden moet zijn, en ook als zou blijken dat deze er niet is, dan is deze constatering 

zeker. Descartes vooronderstelt dus ware kennis ! Dit wordt natuurlijk later opgemerkt door 

meerdere filosofen, en de vooronderstelling van ware kennis door Descartes is voor Hegel een 

reden om het twijfel-experiment in te ruilen voor het vertwijfelings-experiment.  

 Descartes eindigt zijn lange zoektocht met de bevinding dat er één punt over blijft dat de 

twijfel voltrekt, en hij constateert: ‘Dus daarom moet ik, na alles uit en te na te hebben overdacht, 

vaststellen dat deze uitspraak: ik ben, ik besta, noodzakelijk waar is, iedere keer dat ik die zeg of 

in mijn geest denk’. 
4
 Wanneer we verder nadenken over wat Descartes uiteindelijk als vast punt 

gevonden heeft, dan vinden we dat zijn beroemde uitspraak niet kan wijzen naar iets lichamelijks, 

noch naar iets van de ziel, dat het enkel maar kan verwijzen naar het voortdurende denken. Maar, 

let wel, niet de voorstelling van het denken, niet de inhoud van het denken, maar het pure denken, 

                                                           
1
 W. Marx, Hegels Phänomenologie des Geistes, Frankfurt/M, 1971, p.113. ‘Worin liegt nun 

zusammenfassend die Idee der Phänomenologie des Geistes, die wir zu bestimmen versuchten ? Sie liegt 

im Prinzip des Selbstbewuβtseins. […], weil dieses eine Reflexionbewegung vollzieht ‘. 
2
 R. Descartes, Meditaties, Boom, Meppel / Amsterdam, 1989, p.45. 

3
 Pappus, Mathematica collectiones, editio Hultsch, Berlijn 1876, p.1060. 
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het denken op zichzelf genomen. Het pure zelfbewustzijn, de pure aktiviteit die het denken is, en 

dat wil zeggen de aktiviteit van het op-zichzelf betrokken zijn, de reflexiviteit. De mens valt niet 

samen met zijn denkinhoud, is niet zijn denkinhoud, maar in die denkinhoud is de mens bij 

zichzelf als denkende mens.  

 Hierboven zeiden we dat Hegel kritiek had op het feit dat Descartes uitging van de 

vooronderstelling dat ware kennis mogelijk is. Daarom voltrekt Hegel, die ware kennis niet als 

vooronderstelling wil aannemen maar als rijpe vrucht uit een gedachtengang wil laten 

voortkomen, een bewijsvoering die tegengesteld is aan die van Descartes. Deze laatste begint met 

het localiseren van een subjectief Archimedisch punt, te weten de zekerheid van het 

zelfbewustzijn, en hij probeert van daar uit ware kennis af te leiden. Hegel daarentegen vertrekt 

vanuit de hypothetische aanname van een bewustzijn dat altijd al over ware kennis denkt te 

beschikken. Dit vertrekpunt houdt  in dat er met deze hypothetische aanname ongereflecteerde 

vooronderstellingen verbonden zijn, die systematisch geëxpliciteerd moeten worden om te 

kunnen bewijzen dat we zinvol over ware kennis kunnen spreken. 

 Dit verschil in vertrekpunt leidt onherroepelijk tot een verschillende methodische opbouw 

van de werken van de twee filosofen. Descartes verenigt zich met de lezer, bij wijze van spreken 

overlegt hij met de lezer, en samen localiseren zij de zekerheid van het ‘cogito’, en samen kijken 

zij vervolgens toe hoe dat ‘cogito’ vanuit zichzelf tot ware kennis komt. ‘Bij Hegel is er 

aanvankelijk geen sprake van een gelijkwaardige positie tussen auteur en lezer. De bewijsvoering 

in de Phänomenologie des Geistes wordt gekarakteriseerd door een driehoeksstructuur tussen 

auteur, lezer en beschouwd (‘natuurlijk’) bewustzijn, die pas in laatste instantie tot een 

gelijkwaardigheid tussen auteur en lezer (en het beschouwde bewustzijn) leidt.’
5
  Het is van groot 

belang attent te blijven op dit verschil van methode, omdat het leidt naar het onderscheid dat 

gemaakt moet worden tussen het natuurlijke bewustzijn en het filosofische bewustzijn (dit wil 

zeggen het hypothetisch absolute kennen), en het fenomenologische bewustzijn, dat de positie 

van de lezer presenteert en dat toekijkt hoe het natuurlijke bewustzijn zich ontwikkelt. Op het 

einde van deze ‘Probleemstelling’ zullen wij deze drie vormen van bewustzijn door middel van 

omschrijvingen nader proberen te bepalen. 

 Laten we nog even terugkeren naar René Descartes. Hij ging op zoek naar waarheid. En 

waarheid moet absoluut zijn, wat wil zeggen dat wat waar is alleen waar is omwille van zichzelf. 

Waarheid dient geen enkel doel dat buiten haarzelf ligt, en dus kan waarheid niet worden 

begrepen als iets dat afhankelijk zou zijn van een bepaald filosofisch standpunt. Het is juist 

                                                                                                                                                                             
4
 R. Descartes, Meditaties, Boom, Meppel / Amsterdam, 1989, p. 46. 

5
 P. Cobben, Postdialectische zedelijkheid, Kok Agora, Kampen, 1996. p. 25. 
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omgekeerd: de waarheid dicteert de filosofische positie, en de filosofische positie dient de 

waarheid te expliciteren. Zonder filosofische explicatie zou het begrip waarheid leeg blijven; 

waarheid veronderstelt de filosofie die aan het begrip waarheid een inhoud geeft. Prof. Dr. P. 

Cobben formuleert dit als volgt: ‘Waarheid kan alleen gedacht worden als iets dat voor zichzelf 

waar is. Het absolute moet noodzakelijk als subject, als zelfverhouding gedacht worden.’ 
6
  

 René Descartes gaat dus op zoek naar waarheid. Hij begrijpt het denken als een ‘res 

cogitans’, als een denkende substantie, een denkend ding, dat naast de ‘res extensa’, de materiële 

substantie staat. Dit betekent echter, omdat er naast het ‘res cogitans’ nog een ‘res extensa’ wordt 

aangenomen, dat de ‘res cogitans’ per definitie eindig moet zijn (er valt namelijk nog iets buiten 

het denken, te weten de materie). Door de ‘res cogitans’ en de ‘res extensa’ als substanties op te 

vatten brengt Descartes een scheiding aan, een schijnbaar onoverbrugbare kloof. Lichaam en 

geest, denken en de wereld zijn gescheiden. Maar als het ware kennen niet alleen betekent het 

kennen van het kennen als zelfverhouding, maar ook het kennen van de natuurlijke wereld als 

substantie, als zelfstandige werkelijkheid, dan is dit ware kennen alleen mogelijk wanneer de 

kloof tussen geest en lichaam wordt overbrugd en opgeheven. Die taak nu, om de kloof te 

dichten, komt het godsbegrip van Descartes toe. Echter, we moeten toch constateren dat deze 

kloof-overbruggende oplossing van Descartes niet erg bevredigend is, en dus moeten we stellen 

dat Descartes blijft steken in een complete scheiding van twee substanties. Maar ‘waarheid moet 

worden gedacht als een absoluut bij-zich-zijn, als een zichzelf transparante rede, die niet 

gescheiden is van de buitenwereld, maar deze onmiddellijk tot haar eigen inhoud heeft’. 
7
  

 Is dit wel mogelijk ? Het menselijk kennen verhoudt zich toch altijd tot een gegeven 

inhoud, tot ‘ideas’, die te herleiden moeten zijn tot ‘impressions’, zo leert ons David Hume. De 

impressions komen in ons via onze zintuigen. De impressions staan dus in relatie met wat 

oorspronkelijk buiten het menselijk kennen ligt. Het is dan toch logisch dat Descartes tot zijn 

twee substanties komt (en enkel via een godsbegrip de onoverkomelijke kloof probeert op te 

heffen). Welnu, Hegel probeert, via een omweg, te bewijzen dat het ene en ware en absolute 

kennen wel degelijk mogelijk is, dat de twee substanties van Descartes als een eenheid gedacht 

mogen en moeten worden. Deze gedachte brengt mij dan nu eindelijk bij de probleemstelling van 

deze scriptie. Slaagt Hegel erin aan te tonen dat absolute kennis mogelijk is, en zo ja, in welk 

kader en op welke wijze brengt hij de eenheid tot stand ?  

 Hegel wil onderzoeken of het absolute denken voor ons mensen toegankelijk is. Dit zal 

alleen mogelijk zijn wanneer aan twee voorwaarden, die beide voortvloeien uit de bovenstaande 

                                                           
6
 Idem. p. 27. 

7
 Idem. p. 28. 
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kritiek op Descartes, wordt voldaan. De kennis zal als afhankelijk van de ervaring moeten worden 

begrepen, en tegelijkertijd moet de mens, om zeker te kunnen zijn over de waarheid van zijn 

kennen, altijd al participeren aan het absolute kennen. Maar let wel, in het denken van Georg 

Hegel zijn het absolute kennen en het ervaringssubject niet twee van elkander gescheiden 

grootheden die toevallig toenadering tot elkaar zoeken, nee, het absolute kennen en het 

ervaringssubject zijn een eenheid, maar deze eenheid te verstaan als een eenheid in differentie. 

Dit betekent dat het programma van Hegel ‘leidt tot het onderzoek of we langs de weg van 

ervaring kunnen inzien dat we eigenlijk steeds al deelgenoot zijn van het absolute denken’. 
8
  

Om aan de voorwaarden te kunnen voldoen en om het onderzoek mogelijk te maken 

introduceert Hegel het filosofische bewustzijn, een hypothetisch absoluut kennen. Als dit 

hypothetisch absolute kennen echt bestaat (en dan dus geen hypothese is) moet dit het ware 

kennen bezitten, en als er dan een menselijk ervaringssubject bestaat dan moeten het 

ervaringssubject en het ware kennen een hechte en onverbrekelijke eenheid vormen, maar, 

nogmaals gezegd, een eenheid in differentie. Door deze constructie van een absoluut kennen dat 

het menselijk ervaringssubject tot object heeft en er een eenheid mee vormt, heeft Hegel een 

kader geschapen waarin getoetst kan worden of er wel een ervaringsproces denkbaar is dat leidt 

tot de zekerheid dat we participeren aan het absolute kennen, of, met andere woorden gezegd, er 

wel een ervaringsproces denkbaar is dat aan zal tonen dat de eerst als hypothese gestelde eenheid 

een in waarachtigheid bestaande eenheid zal blijken te zijn. We hoeven dan alleen maar te volgen 

wat het ervaringsproces is, dat het ervaringssubject noodzakelijk moet doormaken. Als dan blijkt 

dat het proces leidt tot participatie aan het absolute kennen, '‘dan is daarmee bewezen dat het 

absolute kennen indirect – via de weg van de ervaring – wèl toegankelijk is voor het eindige 

(menselijke) kennen’.
9
 Dat wil dus zeggen dat achteraf de legitimatie van het onderzoek plaats zal 

kunnen hebben, en dat het hypothetisch absoluut kennen dan bewezen zal zijn en daarmee het 

karakter van hypothese zal hebben verloren.  

 Maar hiermee is nog niet volledig aan de tweede voorwaarde voldaan, die de vraag 

inhoudt of de mens altijd al geparticipeerd heeft aan het absolute kennen. Het absolute kennen 

valt samen met zijn inhoud; vorm en inhoud zijn volledig één en de inhoud is op geen enkele 

manier uitwendig. Het menselijk kennen wordt gekenmerkt door een scheiding van vorm en 

inhoud, omdat dit kennen afhankelijk is van een aan dit kennen uitwendig gegeven inhoud, want 

wat het kent kent het slechts zoals het gekende verschijnt en het kent niet zoals het verschijnende 

in zichzelf is. En toch mogen we ook zeggen dat ook in het menselijke kennen vorm en inhoud 

                                                           
8
 Idem. p. 30. 

9
 Idem. p. 31. 
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wel iets met elkaar te maken kunnen hebben, dat ze op elkaar betrokken kunnen zijn, dat de vorm 

toch altijd nog de vorm van een inhoud is. De ene term heeft betekenis in relatie tot de andere 

term. En de oplossing die Hegel kiest om volledig aan de tweede voorwaarde te voldoen is dat hij 

die scheiding tussen vorm en inhoud terug voert op een onderscheid binnen het menselijk 

kenvermogen. De veronderstelde scheiding betreft vorm – inhoud, maar beide zijn momenten van 

het menselijk kenvermogen en samen dienen ze gedacht te worden als zijnde een relatie, als de 

verhouding subject – object. Het kennend subject moet begrepen worden als een subject-object–

verhouding. 

We merken nu hoe zeer Georg Hegel een onafhankelijke positie ten aanzien van 

Immanuel Kant heeft ingenomen. Kant stelt dat de twaalf categorieën noodzakelijke voorwaarden 

zijn om de werkelijkheid uit te kunnen drukken, dat ze moeten worden begrepen als 

noodzakelijke hulpmiddelen, maar dat ze zelf niet die werkelijkheid uitdrukken. Daarentegen stelt 

Hegel dat de begrippen van de logica zelf wel degelijk de werkelijkheid uitdrukken. Hegel maakt 

niet de tegenstelling tussen geest en natuur, zoals Kant dat zo sterk heeft gedaan; bij Hegel is er 

helemaal geen sprake van een tegenstelling tussen geest en natuur, en juist daarom kan Hegel de 

eenheid van vorm en inhoud denken. In het denken komt de vorm van de natuur tot uitdrukking. 

Het kennend subject begrijpt de inhoud als iets objectiefs, en tegelijkertijd is de 

verhouding tussen vorm en inhoud, tussen subject en object, een zelfverhouding. Maar de 

objectiviteit is wel vermeende objectiviteit, en dus onderscheiden van ware objectiviteit, vorm en 

inhoud zijn tot een vermeende eenheid gebracht in het menselijke kenvermogen. En daarom 

mogen we nu zeggen dat ‘het ervaringssubject nu begrepen kan worden als een kennend subject 

dat eindig is omdat het slechts meent dat het ware kennis heeft. Zijn menen is slechts een 

subjectieve zekerheid. Het vertwijfelingsexperiment bestaat nu uit de beweging waarin de 

subjectieve zekerheid van het kennende subject tot waarheid gevoerd wordt’.
10

 

 Dit gaan van subjectieve zekerheid naar waarheid is het ervaringsproces van het kennend 

subject. Dit ervaringsproces speelt zich af in het bewustzijn, maar, om Hegel te kunnen begrijpen, 

moeten we ‘het bewustzijn’ nader bepalen. Hegel onderscheidt drie vormen van bewustzijn, die 

wij als volgt zouden kunnen omschrijven. 

- Het natuurlijke bewustzijn. Dit staat los van wat wij ‘gezond verstand’ noemen. Het betekent de 

positie van het gethematiseerde eindige kennen. Het heeft geen geheugen, het is het hier-en-nu 

gethematiseerde. Hegel noemt het eindig kennend subject het natuurlijk bewustzijn. ‘Natuurlijk’ 

wil hier zeggen de natuurlijke (naïeve) manier waarop dit bewustzijn onmiddellijk meent dat zijn 

object iets in de werkelijkheid is, zodanig dat het meent dat zijn zekerheid onmiddellijk 
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objectieve waarheid is.  Hegel zelf zegt: ‘Het weten, dat vooreerst ofwel onmiddellijk ons 

onderwerp is, kan geen ander zijn dan dat wat zelf onmiddellijk weten, weten van het 

onmiddellijke of zijnde is. Wij moeten ons net zo onmiddellijk of ontvankelijk opstellen, dus niets 

aan het weten, zoals het zich voordoet, veranderen, en het begrijpen gescheiden houden van het 

opnemen’. 
11

 

- Het fenomenologische bewustzijn. Dit bewustzijn slaat gade hoe het natuurlijk bewustzijn zich 

ontwikkelt, welke ontwikkelingsstappen het natuurlijk bewustzijn, op grond van een innerlijke 

logica, doorloopt.  Het weet altijd meer dan het natuurlijke bewustzijn, en het is erop uit de 

mogelijkheid van ware kennis te bewijzen. Het kent de voorgeschiedenis van het natuurlijk 

bewustzijn en het neemt ten opzichte van dit laatst genoemde steeds een metapositie in. Het is er 

zich van bewust dat het natuurlijk bewustzijn probeert de zekerheid naar waarheid te voeren. 

- Het filosofische bewustzijn. Dit bewustzijn drukt de positie van Hegel, van de auteur, zelf uit. 

Het is een hypothetisch absoluut kennen. Dit filosofische bewustzijn blijft hypothetisch totdat het 

natuurlijke bewustzijn tot het absolute inzicht in zichzelf is gekomen, totdat het van zekerheid tot 

waarheid is gekomen, en zekerheid en waarheid samenvallen. Pas wanneer dit laatste het geval is 

zal het filosofische bewustzijn, dat dan niet meer hypothetisch is, niet meer te onderscheiden zijn 

van het fenomenologische bewustzijn en van het natuurlijke bewustzijn, en zal het 

ervaringsproces tot een einde zijn gekomen.  

In deze opsomming van de drie vormen van bewustzijn komt het zelfbewustzijn niet 

voor, en toch openen we er dit hoofdstukje zeer nadrukkelijk mee. De reden van het wegblijven 

van het zelfbewustzijn uit de opsomming is dat het zelfbewustzijn een vorm is van het natuurlijke 

bewustzijn. Het fenomenologische bewustzijn neemt de ontwikkeling van het natuurlijke 

bewustzijn waar, en kan in die ontwikkeling verschillende vormen van het natuurlijke bewustzijn 

opmerken. Zo kan het opmerken dat het bewustzijn de zekerheid heeft dat ‘het andere’, in de zin 

van het zintuiglijk gegevene, het ware is, maar dat het zelfbewustzijn de zekerheid heeft zelf het 

ware te zijn. Het zelfbewustzijn is een zelfverhouding, het is een subject dat zichzelf tot object 

heeft. Het ontstaat uit het bewustzijn, wanneer dit bewustzijn zichzelf herkent in de zintuiglijk 

gegeven substantie: het zelfbewustzijn verhoudt zich tot een zintuiglijke natuur waarin het 

zichzelf als substantie kan herkennen.  

                                                                                                                                                                             
10

 Idem. p. 34. 
11

 G. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1988, p. 69. ‘Das Wissen, 

welches zuerst oder unmittelbar unser Gegenstand ist, kann kein anderes sein, als dasjenige, welches selbst 

unmittelbar Wissen, Wissen des Unmittelbaren oder Seienden ist. Wir haben uns ebenso unmittelbar oder 

aufnehmend zu verhalten, also nichts an ihm, wie es sich darbietet, zu verändern, und von dem Auffassen 

das Begreifen abzuhalten’. Vertaling: Wim van Dooren, Hegel, fenomenologie van de Geest, Boom 

klassiek, Amsterdam, 1981, p. 54. 
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 In deze scriptie zullen wij het ervaringsproces van het bewustzijn vooral in hoofdstuk V, 

de structuur van de Phänomenologie des Geistes, volgen. Maar eerst zullen we even kennis 

maken met Georg Wilhelm Friedrich Hegel en zijn meesterwerk (hoofdstuk II), en zullen we 

proberen het genoemde werk in een kader te plaatsen (hoofdstuk III). Daarna trachten we de 

toegepaste methode te begrijpen (hoofdstuk IV). Nadat we de structuur hebben beschreven zullen 

we een enkel element, het kentheoretische gedeelte, oftewel de drie eerste hoofdstukken van de 

Phänomenologie des Geistes, bestuderen (hoofdstuk VI) om te leren in hoeverre Hegel er in dit 

gedeelte in slaagt te komen tot een eenheid van eenheid en veelheid. We besluiten de scriptie met 

een terugblik op de probleemstelling en wij hopen in dat laatste hoofdstukje  een antwoord op de 

opgeworpen vraag te kunnen formuleren. 

 

 

II. Georg Wilhelm Friedrich Hegel, Phänomenologie des Geistes. 

‘”Na Hegel zal er geen filosofie meer zijn” is een vaak gehoorde zin van de laatste eeuw. Het 

juiste daaraan is dat na de alles-omvattende ontwerpen van Aristoteles, Thomas van Aquino of 

Kant, Hegels filosofische systeem het laatste filosofische gesloten ontwerp was dat aan onze 

wereld werd gepresenteerd en dat als in hoge mate geslaagd werd beschouwd’. 
12

 Deze wel zeer 

lovende woorden geven de grootheid en de genialiteit van de filosoof weer. Niet iedereen is het 

echter steeds met deze loftuiting eens geweest. ‘Want met Hegel en consorten had de brutaliteit 

van het raaskallen enerzijds en die van het gewetenloze aanprijzen anderzijds, alsmede de in het 

oog springende bijbedoelingen van deze frisse praktijken, een dergelijke omvang bereikt dat 

iedereen de ogen ten slotte wel open moesten gaan voor dit reinste boerenbedrog, en, toen als 

gevolg van zekere onthullingen de protectie van hogerhand wegviel, ook de mond’, 
13

 schreef 

Arthur Schopenhauer, maar, natuurlijk, aan dit venijn kunnen ook andere dan filosofische 

overwegingen ten grondslag hebben gelegen.  

Georg wordt geboren op 27 augustus 1770, te Stuttgart. Het is een tijd waarin Europa enorm in 

beroering is, en tegelijkertijd een groot aantal genieën kent. Ludwig von Beethoven wordt ook in 

1770 geboren, evenals Friedrich Hölderlin, Napoleon Bonaparte in 1769, Wolfgang Amadeus 

Mozart in 1756, Immanuel Kant in 1724, Johann Fichte in 1762, Friedrich Schelling in 1775, en 

                                                           
12

 R. Ludwig, Hegel für Anfänger, Deutscher Taschenbuch Verlag, München, 1997, p. 25. ‘”Nach Hegel 

wird es keine Philosophie mehr geben” ist ein häufig kolportierter Satz des letzten Jahrhunderts. Richtig 

daran ist, daβ nach den Weltentwürfen eines Aristoteles, Thomas von Aquin oder Kant Hegels 

philosophisches System der letzte geschlossene Phlosophieentwurf war, der unserer Welt präsentiert wurde 

und der als weitgehend geglückt angesehen wurde’. 
13

 A. Schopenhauer, Parerga en Paralipomena, Wereldbibliotheek, Amsterdam, 2002, p. 632. Vertaald en 

toegelicht door Hans Driessen. 
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deze opsomming is verre, verre van volledig. Op achttien-jarige leeftijd gaat Georg theologie en 

filosofie studeren in Tübingen. Daar ook sluit hij vriendschap met Hölderlin (de dichter die een 

eeuw later door Martin Heidegger in zijn boek Der Ursprung des Kunstwerkes als het grote 

voorbeeld voor alle Duitsers wordt voorgesteld) en met Schelling. Na huisleraar te zijn geweest in 

Bern en in Frankfurt, waar hij ook theologisch, politiek en rechtsfilosofisch werk schrijft, wordt 

hij in 1801 privaatdocent aan de universiteit van Jena en verschijnt zijn eerste grote filosofische 

publicatie, Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems der Philosophie. Hij wordt in 

1805 hoogleraar te Jena, waar hij in 1807 zijn Phänomenologie des Geistes publiceert. Dit is het 

werk dat ons in deze scriptie bezig houdt, en dat door velen als zijn meesterwerk wordt geprezen.  

In 1812 publiceert hij, in Neurenberg, het eerste deel van Wissenschaft der Logik, in 1813 en in 

1816 volgen de twee verdere delen. In 1817 vat hij zijn systeem samen in Enzyklopädie der 

philosophischen Wissenschaften. Hij wordt in 1818 hoogleraar te Berlijn, waar hij via zijn 

colleges grote invloed uitoefent. Hij behandelt er natuurfilosofie, godsdienstfilosofie, esthetica, en 

geschiedenis van de filosofie. Zijn laatste grote werk, Grundlinien der Philosophie des Rechts, 

publiceert hij in 1821. Tien jaar later overlijdt Georg aan cholera. 

 De hierboven genoemde werken zijn te beschouwen als de hoofdwerken van Hegel, maar 

dat hij veel en veel meer heeft geschreven wordt duidelijk wanneer men de 19 of 24 of zelfs 30 

banden tellende verzamelwerken van Hegel in handen heeft.  

 De titel Phänomenologie des Geistes heeft twee kernbegrippen die wij in het kort willen 

bespreken. Het is niet helemaal duidelijk wanneer de term fenomenologie voor het eerst 

verscheen. In ieder geval wordt de term gebruikt in het in 1762 door Oetinger uitgegeven werk, 

Philosophie der Alten. Hij wijst met de term naar een methode die er op uit is om het 

verschijnende enkel met de naaste oorzaken te verklaren. In hetzelfde jaar schrijft J. H. Lambert 

Phaenomenologia oder optica transcendentalis, en in dit werk bedoelt hij met de term 

fenomenologie: de leer van het verschijnende. We weten dat vóór die tijd Newton de term 

gebruikte in dienst van de natuurwetenschappen: ‘men moet uit de fenomenen de eerste principes 

of axioma’s van de natuur deduceren en door inductie veralgemenen’. 
14

  Het begrip krijgt bij 

Leibniz een metafysische betekenis. Hij meent dat alleen de monaden, en hiermee bedoelt hij de 

enkelvoudige substanties, waar en reëel zijn, terwijl de materiële dingen slechts fenomenen zijn, 

die wel een zekere mate van realiteit bezitten. Want, zo stelt hij, fenomenen staan met elkaar in 

verbinding, en wanneer een fenomeen, die meerdere eigenschappen heeft, in harmonie is met 

zichzelf en met andere fenomenen dan moeten we er enige realiteit aan toe kennen.  
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 De al eerder genoemde Lambert is in zijn Neuen Organon (1764) duidelijker op een 

werkelijke scheiding tussen het ware en het schijnende uit. Hij stelt dat de twee noodzakelijk 

onderscheiden moeten worden, en dat men zich vergist wanneer men dat wat iets schijnt te zijn 

verwisselt met wat iets werkelijk is. 
15

  Volgens Lambert zijn er verschillende vormen van schijn 

en hij noemt onder andere de zintuiglijke, de psychologische en de morele schijn. Hij stelt dat het 

de opgave van de fenomenologie is de verhouding te onderzoeken tussen dat wat het ding schijnt 

te zijn en dat wat het onafhankelijk van onze waarneming is. Maar ook wijst hij erop dat er 

onderscheid gemaakt moet worden tussen het schijnen dat een schijnen van iets is en het schijnen 

dat op niets werkelijks gestoeld is. 

 Kant ondergaat de invloed van Lambert, wat moge blijken uit een brief van Kant aan 

Lambert van 2 september 1770. ‘De algemene wetten van de zintuiglijkheid spelen valselijk een 

grote rol in de metafysica, waarin het toch enkel op begrippen en grondregels van de zuivere rede 

aankomt. Het schijnt dat er een heel bijzondere hoewel enkel negatieve wetenschap aan de 

wetenschap vooraf moet gaan (phaenomologia generalis), waarin vastgesteld wordt wat de 

principes van de zintuiglijkheid zijn, hun geldigheid en hun beperkingen, opdat zij niet, zoals 

bijna altijd gebeurd is, de oordelen over onderwerpen van de zuivere rede vertroebelen’. 
16

 

 Deze brief geeft ons het vermoeden dat Kant in die tijd ook een fenomenologie in 

gedachten had, in ieder geval beantwoordt zijn in 1781 gepubliceerde werk Kritik der reinen 

Vernunft aan de zojuist geciteerde opmerkingen. 

 Aan het begin van de negentiende eeuw is het begrip fenomenologie een bekende term 

geworden. Het heeft dan vooral de betekenis gekregen van het terugvoeren van de ervaring naar 

haar gronden, om daardoor in staat te zijn de criteria voor het onderscheid tussen het ware en het 

zuiver schijnen (het ingebeelde) op te stellen. Die ervaring is in wezen natuurervaring. Zodoende 

krijgt fenomenologie de betekenis van ‘zuivere natuurfilosofie’: het terugvoeren van de ervaring 

van de verschijnende natuur naar haar diepste gronden om zodoende de zuivere principes van een 

algemene natuurleer op te stellen. 

                                                                                                                                                                             
14

 Studies in history and philosophy of science 1 (1970-71). 25. (Newtons Brief an Cotes, 28.3.1713). ‘man 

müsse aus den Phänomenen die ersten Prinzipien oder Axiome der Physik deduzieren und durch Induktion 

verallgemeinern’. 
15

 W. Bonsiepen, Einleitung Hegels Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1988, 

p.XII. ‘Obwohl es doch notwendig sei, das Wahre vom Schein zu unterscheiden. Man begehe einen Irrtum, 

wenn man das, was eine Sache zu sein scheint, mit dem verwechsele, was sie wirklich sei’. 
16

 Idem, p. XIV. ‘Die allgemeinsten Gesetze der Sinnlichkeit spielen fälschlich in der Metaphysik, wo es 

doch bloβ auf Begriffe und Grundsätze der reinen Vernunft ankommt, eine groβe Rolle. Es scheinet eine 

ganz besondere, obzwar bloβ negative Wissenschaft (phaenomologia generalis) vor der Metaphysik 

vorhergehen zu müssen, darin denen Prinzipien der Sinnlichkeit ihre Gültigkeit und Schranken bestimmt 

werden, damit sie nicht die Urteile über Gegenstände der reinen Vernunft verwirren, wie bis daher fast 

immer geschehen ist’. 
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 Georg Hegel gebruikt het woord fenomenologie in een andere betekenis dan de zojuist 

genoemde, en op een prominente plaats, namelijk als deel van de titel van zijn meesterwerk. En in 

dat meesterwerk legt hij uit wat we onder het begrip fenomenologie moeten verstaan. Het 

natuurlijke bewustzijn is eenzijdig, het denkt zelfstandig te zijn, en dientengevolge denkt het ook 

dat er een zelfstandige natuur buiten haar bestaat. Maar dit denken van het natuurlijke bewustzijn 

moet worden gecorrigeerd. In een dialectische beweging zullen beide vermeende 

zelfstandigheden tot eenheid worden gebracht. Denken zonder de natuur, zonder de fenomenen, is 

leeg en zonder zin, en het omgekeerde is eveneens waar. De kern van Phänomenologie des 

Geistes behelst de vraag of er wel een substantie gedacht kan worden, en als het antwoord ‘ja’ is, 

dan is de vraag hoe die substantie dan gedacht kan worden. Welnu, Hegel stelt duidelijk en 

onomwonden dat het antwoord ‘ja’ is, en dat die ene substantie enkel en alleen als Absolute Geest 

gedacht kan worden. Maar de Absolute Geest mag niet als gescheiden van de zintuiglijke 

werkelijkheid worden gedacht, nee, zij concretiseert zich juist in de zintuiglijke werkelijkheid, in 

de fenomenen, en dus vormt zij er een eenheid mee. De geest concretiseert zich in de fenomenen, 

en dus bestudeert de fenomenologie de wijze waarop de geest zich in de fenomenen concretiseert, 

hoe deze ene substantie, deze eenheid in differentie, gedacht moet worden. Eenheid in differentie, 

het ene niet zonder het andere, dat is de baanbrekende gedachte van Georg Hegel. En deze 

sublieme gedachte is in staat de vermeende kloof tussen de noumenale wereld en de fenomenale 

wereld, een kloof die Immanuel Kant onoverbrugbaar achtte, te dempen en volledig te laten 

verdwijnen. De geest verschijnt en dus is er ook een zintuiglijk verschijnen. Alleen als de 

absolute geest geconcretiseerd wordt in de zintuiglijk waarneembare wereld kan het 

fenomenologische bewustzijn de absolute geest kennen als de werkelijke substantie. We moeten 

de zintuiglijk gegeven wereld begrijpen als verschijningsvorm van de absolute geest. Zodoende is 

het mogelijk dat we Phänomenologie des Geistes mogen beschouwen als een tegenpool van een 

primair stellen van de natuur, alsof het om de natuur zou gaan, terwijl het volgens Hegel eigenlijk 

alleen maar gaat om de geest die zich in vele verschijningsvormen, die samen een constante 

zichzelf vervolmakende beweging vormen, concretiseert.  

 Het tweede begrip van de titel van het boek van Hegel kan verwarring oproepen omdat de 

term ook in het alledaagse taalgebruik veelvuldig voorkomt, (bijvoorbeeld: geestrijk vocht – de 

geest geven). Bovendien had het begrip in het verleden wisselende inhouden. In de Griekse 

traditie lijkt geest synoniem te zijn met pneuma, (levens)adem, daarna zien we dat het begrip 

vooral gaat verwijzen naar het onstoffelijke. Thomas van Aquino bepaalt de geest als de ziel, en 

dat wil bij hem zeggen dat de geest begrepen moet worden als volledig gescheiden van de stof en 

van de condities van de stof. Dat deze gedachte en bepaling van Thomas vele eeuwen als 
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onomstotelijke waarheid is opgevat moge blijken uit wat wij in ons eerste hoofdstukje hebben 

geschreven, toen wij het probleem benadrukten dat René Descartes niet tot een oplossing wist te 

brengen, de eenheid van de eenheid en de veelheid, de eenheid van materie en van geest. Hij 

stond voor de onoverbrugbare kloof die Hegel geprobeerd heeft wel te overbruggen, en wij 

verwijzen even naar onze probleemstelling om te zeggen dat Hegel in de gekozen termen van zijn 

titel de bedoelde eenheid al aankondigt. In de term ‘Geist’ drukt hij de absolute kennis en de 

eenheid uit die zich in de vele, in opstuwende beweging zijnde, fenomenen concretiseert.  

 Als  voorloper van Hegel moeten we zeker Plato noemen. Hij bracht een eenheid tot 

stand door te stellen dat de zintuiglijk waarneembare wereld slechts een afschaduwing is van de 

eigenlijke wereld, de wereld van de Ideeën. Alhoewel Plato de stoffeljke wereld duidelijk lager 

waardeert dan de spirituele wereld mogen we toch spreken van een samengaan van de twee 

werelden, die samen een eenheid vormen, zij het geen eenheid op grond van gelijkwaardigheid. 

Plotinus (204-270) begrijpt de geest als de eerste hypostase, onmiddellijk komend uit het Ene. Dit 

betekent wel dat, volgens Plotinus, de geest nog niet het hoogste beginsel is. Maar we moeten wel 

bedenken dat het Ene volledig anders is dan alle zijn, dat het gedacht moet worden aan gene zijde 

van alle zijn en zijnden, en dus is de geest wel het hoogste beginsel in de wereld die wij op een of 

andere manier zouden kunnen kennen. De geest is als hoogste principe te denken in onze wereld. 

Proclus (411-485) probeert een logische en metafysische structuur te vinden waarin de eenheid de 

veelheid omvat zonder de veelheid te vermorzelen. Dat de mens kennis heeft kan enkel maar 

betekenen dat er enige mate van eenheid moet zijn tussen de menselijke gedachten en de objecten 

waaraan die mens denkt. Denker, gedachten en werkelijkheid kunnen als eenheid worden 

gedacht.  

 Naast de Griekse traditie van het begrip geest is er ook een Westgermaanse traditie. In 

deze laatste duidde geest oorspronkelijk op een goddelijke kracht die zich in de religieuze extase 

aan de mens manifesteert. Het begrip, dat ook nu weer veranderingen in inhoud en betekenis 

kende, onder andere door de alles in zich opnemende invloed van het Christendom, werd een 

belangrijke filosofische term in het Duitse Idealisme. De geest wordt dan als identiek gedacht aan 

het absolute, waarbij het belangrijk is het absolute niet alleen als substantie maar tegelijkertijd 

ook als subject te zien, waaruit volgt dat de natuur niet kan worden opgevat als geopponeerd aan 

de geest. Hegel vertolkt deze, in de titel van zijn boek begrepen opvatting van geest,  wanneer hij 

zegt: ‘De rede is geest, doordat de zekerheid alle realiteit te zijn, tot waarheid is opgeheven, en zij 
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zich bewust is van haar eigen zelf als haar wereld, en haar wereld als haar eigen zelf’.
17

 In 

hetzelfde hoofdstuk VI, getiteld ‘der Geist’, zegt hij: ‘De geest is hiermede het zichzelf dragende 

absolute werkelijke wezen’. 18 En nogmaals, wanneer hij spreekt over de ware geest en de 

zedelijkheid: ‘De geest is in haar eenvoudige waarheid bewustzijn, en slaat haar momenten uit 

elkaar’. 
19

 

 Laten we even teruggaan naar de openingszin van deze scriptie. We begonnen met een 

citaat van Werner Marx, waarin hij stelt dat het samenvattende idee van de Phänomenologie des 

Geistes gelegen is in het zelfbewustzijn dat een in zichzelf terugtrekkende beweging voltrekt. We 

zijn nu in staat om, opnieuw met een citaat van Werner Marx, deze beweging nader te duiden en 

daardoor een nog helderder beeld te krijgen van wat Hegel met geest bedoelt. ‘Het belangrijkste 

aan het begrip van de geest in de fenomenologie is dat deze als eenheid van substantie en subject 

wordt opgevat – en wel als zich in historische gedaanten in toenemende mate  realiserend. 

‘Substantie’ betekent hierbij vóór alles ‘zedelijke substantie’, respectievelijk het ‘zedelijke leven 

van een volk’. [Als zedelijke substantie komt voor het eerst de volledige substantie tot uiting, en 

dat wil zeggen dat alle voorgaande momenten bij elkaar komen in de zedelijke substantie.]  Deze 

zedelijke substantie van een volk, die het handelen van alle individuen doordringt en bepaalt, is 

als zulk een handelen al in eenheid met het ‘zelf’, dat wezenlijk handelen is. Maar deze eenheid 

van substantie en subject, van het op-zich-zijn en geldende zeden en gebruiken, zowel als hun 

realisering in het handelen van allen, is nog onmiddellijk, tot op zekere hoogte onbewust: de geest 

moet nog tot bewustzijn komen over dat wat onmiddellijk voor haar is’. 
20

  Het handelt in dit 

citaat om het zelfbewustzijn dat zich, via een dialectische weg, heeft opgetild tot het niveau van 

de rede. ‘Het vernünftige Selbstwuβtsein is een zelfbewustzijn dat zich verhoudt tot een 

zelfbewust voortgebrachte substantie: een maatschappelijke substantie’. 
21

En wat moeten we dan 

verstaan onder vernunft, rede? Welnu, ‘de Vernunft was bepaald als het natuurlijke bewustzijn dat 

                                                           
17

 G. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1988, p. 288. ‘Die Vernunft ist 

Geist, indem die Gewiβheit, alle Realität zu sein, zur Wahrheit erhoben, und sie sich ihrer selbst als ihrer 

Welt, und der Welt als ihrer selbst bewuβt ist’. 
18

 Idem. p. 289. ‘Der Geist ist hiemit das sich selbsttragende absolute reale Wesen.’. 
19

 Idem. p. 291. ‘Der Geist ist in seiner einfachen Wahrheit Bewuβtsein, und schlägt seine Momente 

auseinander’. 
20

 W. Marx, Hegels Phänomenologie des Geistes, Fankfurt/M, 1971, p. 71. ‘Das Wichtigste am Begriff des 

Geistes in der Phänomenologie ist, daβ er als Einheit von Substanz und Subject aufgefaβt wird – und zwar 

als sich in historischen Gestalten zunehmend realisierende. ‘Substanz’ bedeutet dabei zunächts ‘sittliche 

Substanz’ (PhG 314) bzw. das ‘sittliche Leben eines Volkes’ (PhG 315). Diese sittliche Substanz eines 

Volkes, die das Tun aller Individuen durchdringt und bestimmt, ist als solches Tun bereits in Einheit mit 

dem ‘Selbst’, das wesentlich Tätigkeit ist. Aber diese Einheit von Substanz und Subject, an sich seienden 

und geltenden Sitten und Gebräuchen, sowie ihre Realisierung im ‘Tun Aller’ (PhG 314) ist noch 

unmittelbar, gewissermaβen bewusztlos: Der Geist muβ noch zum ‘Bewusztsein über das, was er 

unmittelbar ist, fortgehen’ (PhG 315)’. 
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de zekerheid had dat zijn wezen – het algemene begrip – tevens het wezen is van de zintuiglijk 

gegeven substantie waartoe het zich verhoudt. […]. Omdat deze substantie als zintuiglijk 

aangetroffen substantie , steeds al onmiddellijk werkelijk is, moet zij begrepen worden als een 

algemeen werk dat historisch aantrefbaar is: als een werkelijke maatschappij. In de tweede plaats 

is duidelijk geworden dat de Vernunft zich in niets onderscheidt van deze historisch werkelijke 

maatschappij.’
22

  Dit wil dus zeggen dat het natuurlijk bewustzijn nu gezien moet worden als het 

algemene begrip dat zich altijd al verwerkelijkt in een maatschappij, door de hele geschiedenis 

heen. ‘Deze nieuwe vorm van het natuurlijk bewustzijn noemt Hegel der Geist’. 
23

  

 Door de twee termen, fenomenologie en geest, in een enkele boektitel te verenigen 

ontstaat er een verhouding tussen beide. Het boek behandelt de verschillende gestalten, 

verschijningsvormen, ofwel fenomenen van de geest, waarbij de geest zowel individueel als 

collectief, en ook in zekere zin als transcendent moet worden beschouwd. Georg Hegel benadrukt 

steeds de onlosmakelijke eenheid van immanentie en transcendentie. De verhouding tussen de 

fenomenen en de geest is er een van identiteit. Men mag de verhouding tussen de twee begrijpen 

als die van de identiteit van zijn en denken. Deze identiteitsgedachte van zijn en denken is een 

van de antwoorden die in het verleden is gegeven om een oplossing te vinden voor de grote 

metafysische vraag: waarom is er iets en niet veeleer niets ? Uit deze fundamentele vraag 

ontstonden de vragen naar de verhouding tussen eenheid en veelheid, geest en lichaam, tussen 

zijn en de vele zijnden, identiteit en beweging ofwel differentie. Thales van Milete en 

Anaximander (beiden zesde eeuw voor Christus) hadden al hun geniale gedachten aangaande 

deze vraag. Parmenides, in de vijfde eeuw voor Christus, meende dat er een onveranderlijk en 

eeuwig zijn moet bestaan en dat alles wat aan verandering onderhevig is slechts een schijnwereld 

kan zijn, en dientengevolge concludeerde hij tot een identiteit van zijn en denken. ‘Denken en 

Zijn zijn hetzelfde. De gedachte en waarover wij denken zijn hetzelfde, want je zult het denken 

niet aantreffen zonder het zijnde wanneer het uitgesproken wordt.’ 
24

 Alleen het onveranderlijke 

zijn kan als waar worden gedacht. Daarom kunnen we spreken van een dubbele identiteit, 

namelijk die van zijn en waarheid en die van zijn en denken, want het ware zijn is het geestelijke 

zijn en dat is het denken.  

 Met enige reserves mogen we zeggen dat we een zelfde vorm van identiteit aantreffen bij 

Plato, onder andere in zijn allegorie van de grot, te lezen in het zevende boek van De Staat. De 

                                                                                                                                                                             
21

 P. Cobben, Postdialectische zedelijkheid, Kok Agora, Kampen, 1996, p. 92. 
22

 Idem. p. 98. 
23

 Idem. p. 98. 
24

 Parmenides, KRS Nr 288  ‘Dasselbe ist Denken und Sein. Dasselbe ist der Gedanke und worüber wir 

denken; denn nicht ohne das Seiende, wo es ausgesprochen wird, wirst Du das Denken antreffen.’ 
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Ideeën zijn zelfstandige wezenheden, volmaakt, eeuwig en waar; zij zijn de oorsprong van de 

zijnden, die volledig afhankelijk en slechts een afschaduwing van hen zijn, en dat wil zeggen dat 

zij een hoge mate van onwaarheid in zich dragen. Maar juist bij dit laatste punt liggen onze 

reserves wanneer we Plato een voorloper van Georg Hegel noemen, want, waar Plato spreekt van 

onwaarheid, daar spreekt Hegel van waarheid. De fenomenen mogen niet lager worden 

gewaardeerd dan de geest, ze zijn niet inferieur aan de geest, maar de fenomenen zijn 

noodzakelijke en volwaardige concretiseringen van de geest. Slechts dankzij de fenomenen 

bestaat de eenheid van immanentie en transcendentie, de eenheid van denken en van zijn, de 

eenheid van de noumenale en de fenomenale werkelijkheid.  

Bij Plotinus en Proclus, neoplatonisten uit de derde en vijfde eeuw na Christus, zien we 

een breuk tussen het zijn en het denken optreden. Zij erven van Plato wel de Idee van een hoogste 

eenheid (de Idee van het Goede), maar zij identificeren deze hoogste eenheid niet meer met het 

zijn, voor hen is de hoogste eenheid anders dan zijn. Uit het Ene, wat geen zijn is, komt het zijn 

voort. Uit het Ene komt de geest voort en de geest denkt het Ene, en dus is hier sprake van 

veelheid, namelijk een scheiding van de aktiviteit van denken en de gedachte, een scheiding van 

subject en object. ‘Als er iets na het eerste is, dan moet het daaraan of wel on-middel-lijk zijn 

ontstaan danken, ofwel het moet door middel van de tussenwezens daartoe te herleiden zijn, en 

dan moet er een rangorde zijn van wezens van de tweede en de derde rang. […]. Want er moet 

iets aan alles voorafgaan – dat is het enkelvoudige – en het moet anders zijn dan alles wat erna 

komt; dat moet op zichzelf zijn (en blijven) en mag niet vermengd zijn met de wezens die eruit 

voortkomen, […]. Het is waarlijk één, en niet zo dat het (eerst) iets anders is en dan één; zelfs het 

één-zijn kan men er niet aan toeschrijven’. 
25

  

 Descartes kon in zijn twijfelexperiment niet anders dan twee volledig gescheiden 

substanties denken, zoals wij in ons eerste hoofdstuk hebben proberen aan te tonen. De invloed 

van Descartes was groot, zeker in het tolerante Holland van de zeventiende eeuw. Er bloeiden 

discussiegroepen die Descartes lazen en bespraken. In Amsterdamse doopsgezinde kringen 

probeerde men in het twijfelexperiment van Descartes een uitgangspunt te vinden voor een 

diepere godskennis. Alhoewel Baruch de Spinoza hoogstwaarschijnlijk nooit Descartes zelf heeft 

ontmoet, omdat  Descartes in Amsterdam was voordat Spinoza enige bekendheid kreeg, had het 

twijfelexperiment van Descartes wel hele grote invloed op hem. Franciscus van den Enden, de 

leermeester van Spinoza, was een kenner van de geschriften van Descartes, en hij leerde aan 

Baruch dat de natuur, die van God, de hoogste substantie, gescheiden is, een tweede en lagere 
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 Plotinus, Enneaden, Ambo Athenaeum – Polak & Van Gennep, Amsterdam, 1984, Enneade V, 4 (7), p 

573. 
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substantie is. Deze laatste kunnen wij met mathematische bewijsvoering, met instrumenten en 

met een scherp verstand leren kennen en doorgronden. Maar God, de boven alles verheven 

substantie, bewijst zijn bestaan enkel volgens de idee van hemzelf die hij in ons heeft gelegd, idee 

van de hoogste waarachtigheid en volmaaktheid, maar die buiten ons geestelijk bereik valt. 

Vanuit deze gedachten, en vanuit zijn zo goed als volmaakte kennis van de antieken, de 

Christelijke en de Joodse denkers, ontwikkelt Spinoza zijn eigen metafysische gedachten en hij 

keert terug naar de identiteit van zijn en denken. Er is slechts één enkele substantie, 

oorspronkelijk en volmaakt, noodzakelijk en oneindig, en deze substantie noemen wij god. Er is 

maar één zijn, de al-ene, éénvoudig, de al-omvattende substantie, en deze ene substantie heeft 

oneindig veel attributen, die zich in oneindig veel modi uiten. Denken en uitgebreidheid, die 

Descartes substanties noemde en die hij als onverenigbaar dacht, zijn bij Spinoza geen substanties 

maar attributen van de ene enkele en waarachtige substantie. Spinoza kent geen dualisme meer, 

maar een volledige identiteit van zijn, waarheid en denken. 

 Dit brengt ons weer terug bij Hegel. Zijn metafysica kent zowel invloeden van neo-

Platoonse als van Spinozistische gedachten. Met zijn eigen genialiteit en oorspronkelijkheid 

bouwt hij op zijn voorgangers zijn eigen filosofie van het bewustzijn. Het al-zijn, dit is het 

absolute zijn, manifesteert zich in de geschiedenis. Het is een reflecterend zijn. Het is het in zich 

reflecterende bewustzijn, het zelfbewustzijn. Het al-ene en het bewustzijn zijn een. Bij deze 

gedachte mogen we denken aan Spinoza. Maar we mogen aan Plotinus en aan Proclus denken 

wanneer Hegel zegt dat de absolute geest zichzelf voortdurend reflecteert, en dat er dus een 

moment van differentie in de eenheid is. Het absolute is ook steeds een worden tot zichzelf. Het 

zelfbewustzijn is voor-zich en tot-zich en daarom volmaakt. De geest moet voortdurend worden 

wat hij al is: de absolute geest zet zich buiten zich, en keert weer tot zichzelf terug. 

 Deze schitterende gedachten liggen al als in een kiemvorm opgesloten in het citaat van 

Werner Marx waarmee wij het eerste hoofdstuk openden. In het nu volgende hoofdstuk zullen we 

proberen te beschrijven hoe deze gedachten gedacht moeten worden binnen het kader van het 

idealisme.  

 

 

III.   Het idealisme als kader. 

Het werk Phänomenologie des Geistes wordt gezien als een van de meesterwerken van het Duitse 

Idealisme, dat men gewoonlijk laat beginnen bij Immanuel Kant (1724-1804), en dat via de 

filosofen Johann Gottlieb Fichte (1762-1814) en Friedrich Wilhelm Joseph von Schelling (1775-

1854) het hoogtepunt vindt bij Georg Wilhelm Friedrich Hegel (1770-1831). Wij willen nu eerst 
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proberen na te gaan wat we onder het begrip ‘idealisme’ dienen te verstaan, om daarna kort terug 

te keren naar de Duitse variant ervan.  

 De idealistische filosofie gaat uit van de volgende overwegingen. Alles wat de 

empirische wetenschap ons kan bieden is inzicht in de aard en de regels van de processen die zich 

voordoen in de materie. De moderne filosofie, vooral door het denken van Descartes, Berkeley en 

Kant, is tot het inzicht gekomen dat al die processen en regels slechts gevat en begrepen kunnen 

worden als verschijnende in het menselijk kenvermogen. Door dit inzicht ontstond het probleem 

van de verhouding tussen het ideële en het reële, dat wil zeggen de verhouding tussen de wereld 

in ons hoofd en de wereld daarbuiten. De genoemde filosofen, en met hen vele anderen, kwamen 

tot de ontdekking dat het bestaan van de dingen, omdat het verschijnselen zijn in het 

kenvermogen, afhangt van het toevallige bewustzijn waarin ze existeren. Dit gegeven drukt op al 

het zijnde het stempel van de idealiteit, en dus van de loutere verschijning. Er lijken twee 

werelden te zijn. Maar Hegel leert ons dat, alhoewel de twee werelden door het natuurlijk 

bewustzijn als gescheiden kunnen worden ervaren, er van een scheiding geen sprake kan zijn. De 

fenomenale wereld is onlosmakelijk één met de noumenale wereld, want de fenomenale wereld is 

de manifestatie van de geest, en in Phänomenologie des Geistes vormen de twee door Kant zo 

sterk onderscheiden werelden een volkomen eenheid. 

 Descartes is waarschijnlijk de eerste geweest die een zodanig niveau van reflectie heeft 

bereikt dat hij deze fundamentele waarheid kon naderen, en haar daarna, in de vorm van een 

sceptische twijfel, tot uitgangspunt kon nemen voor zijn filosofie. Omdat hij het ‘cogito ergo 

sum’ als de vooreerst enige zekerheid beschouwde en het bestaan van de wereld vooralsnog als 

problematisch, ontdekte hij het essentiële uitgangspunt van de filosofie. Dit uitgangspunt is 

namelijk het subjectieve, ons eigen bewustzijn. Want dit is het enige dat onmiddellijk is gegeven; 

al het andere, wat het dan ook moge zijn, moet eerst het bewustzijn passeren en is dus van dat 

bewustzijn afhankelijk. Dit is de reden waarom men de moderne filosofie met Descartes laat 

beginnen, en terecht. Berkeley ging op de ingeslagen weg voort, en hij kwam uit bij het eigenlijke 

idealisme, en dat wil zeggen bij het inzicht dat het ruimtelijk uitgebreide, de objectieve, materiële 

wereld als zodanig, alleen in onze voorstelling bestaat. Hij vond het verkeerd haar als zodanig een 

bestaan toe te schrijven buiten elke voorstelling om en los van het kennend subject, hij vond het 

verkeerd uit te gaan van een zonder meer beschikbare en op zichzelf bestaande materie.  

 Dit brengt ons tot de conclusie dat de ware filosofie idealistisch moet zijn, al mag men bij 

deze conclusie niet vergeten dat het bij Georg Hegel voortdurend gaat om een eenheid van 

eenheid en veelheid.  Het is absoluut zeker dat niemand er ook maar ooit in zal slagen buiten 

zichzelf te treden om zich direkt te vereenzelvigen met de dingen die van ons verschillen. Alles 
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waarvan wij zekere, en dus directe, kennis hebben ligt binnen ons bewustzijn. Buiten dit 

bewustzijn kan er geen directe zekerheid bestaan. Andere wetenschappen dan de filosofie mogen 

dan wel aannemen dat er een objectieve wereld zonder meer bestaat, maar de filosofie mag dit 

niet omdat de filosofie moet doordringen tot het eerste en het meest oorspronkelijke, en dat is dat, 

sinds het cogito van Descartes, alleen het bewustzijn onmiddellijk gegeven is.  

 Natuurlijk, we kennen ook het realisme in de filosofie. Zij gaat ervan uit dat er een 

buitenwereld als zodanig bestaat, los van het kennende subject. Maar dit is slechts een 

willekeurige vooronderstelling, die een schijn van feitelijkheid bij zich draagt. Zij negeert wat 

toch het meest voor de hand liggende is, namelijk dat het objectieve bestaan van de dingen 

afhankelijk is van iemand die zich deze dingen voorstelt, en dus dat de objectieve wereld alleen 

als voorstelling kan bestaan. Het objectieve als zodanig vindt zijn bestaan in het bewustzijn van 

een subject, is dus voorstelling van dat subject en dus afhankelijk van datzelfde subject en van 

zijn voorstellingsvormen, die tot het subject behoren en niet tot het object. 

 Wanneer we op deze grondstelling doordenken zullen we een stap verder kunnen zetten. 

Het wordt duidelijk dat we, wanneer we Immanuel Kant en de gelijkgestemde filosofen volgen, 

nu spreken over een bestaan dat afhankelijk is van een kennend subject. Het kennend subject legt 

zijn vormen van de aanschouwing op aan het verschijnende, en daarom zal het gekende altijd 

verschijnen als zijnde in de tijd en in de ruimte. Kant benadrukt het bestaan van een fenomenale 

wereld, gescheiden van een noumenale wereld, en het grote kenmerk van de fenomenale wereld is 

dat ze gevat is in tijd en ruimte, dat ze dus uitgebreidheid bezit en werkzaam is. (Maar deze tijd 

en deze ruimte zijn, zoals gezegd, geen kenmerken van de fenomenale wereld, maar van het 

kennende subject.) Uitgebreidheid bezitten en werkzaam zijn vormen samen de eigenschappen 

van het in beslag nemen van ruimte, en het in beslag nemen van ruimte kan enkel gebeuren in de 

tijd. Deze fenomenale wereld keert zich naar het kennende subject terwijl het kennende subject 

deze fenomenale wereld constitueert, en dat betekent dat de fenomenale wereld een bestaan heeft 

voor iets anders, namelijk voor dat kennende subject. Echter, dat wat zich naar het kennende 

subject keert en zodoende gekend wordt, kan ook nog een bestaan op-zichzelf hebben, een 

bestaan waarvoor geen subject nodig is. Maar, zo moet een gevolgtrekking luiden, dit laatste 

bestaan kan nooit uitgebreidheid en werkzaamheid bezitten; het is noodzakelijk een andere 

manier van zijn, namelijk het zijn van een ding-op-zichzelf, dat als zodanig nooit object kan zijn. 

Kant kan, toen hij het ding-op zichzelf bedoelde, niet gedacht hebben aan een object, want het 

object is de door het subject in de aanschouwing gevatte verschijning. Tijd en ruimte zijn 

noodzakelijke voorwaarden voor het object. Ze komen dus niet toe aan het ding-op-zichzelf, aan 
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het principieel onkenbare. Dus, de gedachtengang van Kant volgend, moeten we concluderen dat 

er twee gescheiden werelden bestaan, de kenbare en de principieel onkenbare wereld. 

 Maar Georg Hegel kan de hier zo beschreven scheiding tussen de fenomenale wereld en 

de noumenale wereld niet beamen. De twee werelden vormen een eenheid, een eenheid in 

differentie, een eenheid waarin de fenomenale wereld een noodzakelijke verschijningsvorm is van 

de geest. Dit betekent dat de door Kant gedachte ordening bij Hegel geheel verandert en dat 

zowel de scheiding als de onderschikking worden opgeheven. Maar of we nu de gedachtengang 

van Immanuel Kant volgen, of, zoals wij in deze scriptie doen, de gedachtengang van Georg 

Hegel, beide filosofen zijn uiterst belangrijke vertegenwoordigers van wat in de filosofie het 

idealisme wordt genoemd. 

 Met het idealisme wordt de realiteit van de buitenwereld niet geloochend, maar het 

idealisme is transcendentaal en niet empirisch. Het tast de empirische realiteit van de wereld niet 

aan, maar het zegt dat al wat object is  op dubbele wijze afhankelijk is van het subject. Op de 

eerste plaats materieel, als object in het algemeen, omdat het objectief bestaan alleen in 

combinatie met en als voorstelling van een subject denkbaar is. Op de tweede plaats is het 

afhankelijk van het subject omdat de manier van existeren van het object, de manier van het 

voorgesteld-worden van het subject afhankelijk is. Hegel zegt ons dat tijd en ruimte vormen zijn 

van de natuur die in het kennend subject tot begrip worden gebracht.  

Het idealisme van Berkeley heeft betrekking op het object als zodanig, het idealisme van 

Kant, dat er uit volgt, heeft betrekking op de speciale manier van object zijn. Kant laat zien dat de 

materiële wereld niet onafhankelijk van ons kenvermogen in ons aanwezig kan zijn, maar dat die 

wereld zijn noodzakelijke vooronderstellingen heeft in ons kenvermogen, door middel waarvan 

en waarin een objectieve ordening van de dingen pas mogelijk wordt, want tijd en ruimte  waarop 

de reële wereld lijkt te rusten, zijn niets anders dan a priori-vormen van het zintuiglijk vermogen. 

Hegel begrijpt tijd en ruimte als tot begrip gebrachte vormen van de natuur, en dus is er in zijn 

gedachtengang geen scheiding tussen de noumenale en de fenomenale wereld, nee, integendeel,  

beide werelden vormen een eenheid, een eenheid in differentie.  

 Toen wij aan dit hoofdstukje begonnen zeiden we dat een van de grote problemen waar 

het idealisme voor staat is het duiden van de verhouding tussen het ideële en het reële, de 

verhouding tussen de wereld in het bewustzijn en de wereld daarbuiten. Welnu, het ideële en het 

reële vormen geen continuüm. Wij zijn begrensd door onze zintuigen. Daarbuiten bevindt zich 

een wereld waarvan wij geen andere kennis hebben dan die welke ons door beelden in het 

bewustzijn wordt verschaft. Ons kan het verlangen bekruipen de relatie tussen de fenomenale 

wereld en de noumenale wereld op te vatten als zijnde een relatie van causaliteit. Misschien komt 
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dat verlangen in ons op door de leer van Plato die de verschijnende wereld laat voortkomen uit en 

laat gelijken op de wereld van de Ideeën. We moeten dat verlangen weerstaan en van ons 

afzetten, want causaliteit wordt door Kant geduid als zijnde een van de verstandscategorieën, dus 

als een van de a priori-vormen van het kenvermogen waarmee wij de aan ons verschijnende 

wereld proberen te begrijpen. Dus kan causaliteit niet de relatie-vorm zijn tussen de fenomenale 

wereld en de noumenale wereld. Hegel stelt dat, in zoverre er een wereld is, die wereld de vorm 

van de causaliteit heeft en dat die vorm tot begrip wordt gebracht, maar daarmee is die reële 

wereld niet de veroorzaker van de ideële wereld. Dus mogen we concluderen dat de wet van de 

causaliteit geen duiding kan zijn voor de vraag naar de verhouding tussen de ideële en de reële 

wereld. We mogen echter niet vergeten dat de twee werelden wel elkaars correlaten zijn. De een 

existeert voor de andere en omgekeerd. Kant stelt dan wel dat het ding-op-zichzelf voor ons 

ondoorgrondelijk is en buiten alle kennen blijft, maar hij zegt ook dat het voorwerp niet alleen 

ding-op-zichzelf is, maar ook fenomeen. En als fenomeen wendt het zich naar ons toe, Kant 

spreekt hier van Copernicaanse wending, en het subject construeert het object, de subjectiviteit 

construeert de objectiviteit, of, anders gezegd, het subject, het ik, drukt het object, de reële 

wereld, de logische vorm op. Deze vorm van idealisme van Immanuel Kant noemen we het 

transcendentale of kritische idealisme. 

 In de gedachtengang van Georg Hegel is al evenmin sprake van causaliteit wanneer hij 

spreekt over de relatie tussen de fenomenale en de noumenale wereld. Beide werelden zijn in zijn 

gedachten verenigd, ze vormen een eenheid in differentie. In het begrip causaliteit ligt opgesloten 

dat het een het ander kan veroorzaken maar ook op zichzelf kan blijven, welnu, in de 

Phänomenologie des Geistes wordt voortdurend beschreven dat de een niet zonder de ander kan 

existeren, dat er geen enkele sprake is van scheiding of van causaliteit, maar enkel van eenheid, 

van een onlosmakelijke eenheid van de in fenomenen verschijnende geest.  

 De verhouding tussen de ideële en de reële wereld, en dit wil bij Georg Hegel zeggen de 

eenheid van eenheid en veelheid, was ook voor de filosofen voor wie onder anderen Kant als een 

voorganger en leermeester was, een van de grote problemen waar zij over na dachten en waar zij 

over schreven, waarbij zij ook probeerden Kant te corrigeren of aan te vullen. Een van hen was 

Johann Gottlieb Fichte. Men noemt hem een vertegenwoordiger van het subjectieve idealisme 

omdat hij het subject en de vrijheid van het subject tot uitgangspunt van zijn gedachten maakt. In 

zijn denken weerklinken de vrijheidsidealen van de Franse Revolutie. Hij verdedigt de vrijheid 

van het denken, en het autonome ik wordt bij dat denken steeds voorondersteld. Filosofie moet 

als systeemdenken worden begrepen. Het hele systeem van de rede moet op één enkel en 

onwankelbaar fundament worden gegrondvest. De grond van de filosofie dient ‘het zichzelf 
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stellende ik’ te zijn, dat als stellend de vorm van de filosofie, en als gesteld de inhoud van 

diezelfde filosofie fundeert. Dit zichzelf stellende ik wordt door Fichte in zijn Wissenschaftslehre 

opgevat als het zelfbewustzijn. Dit zelfbewustzijn, ofwel dit ik, is het subject dat een dubbele rol 

vervult. Er is natuurlijk maar een enkel subject maar dat heeft twee functies. Enerzijds is dit 

subject voorstellend en dat wil zeggen dat het zowel een voorstelling heeft als dat het in die 

voorstelling zelf ook bestaat (we mogen hier denken aan Kants synthetisch a priori). Anderzijds 

organiseert het subject de actualiteit van de voorstelling. Dit laatste wil zeggen dat het subject 

voorwaarde is voor datgene dat zich in de voorstelling afspeelt. Dit organiserende subject is de 

eigenlijke grond van de voorstelling, en is principiëler dan het voorstellend subject. Fichte stelt 

dat het voorstellende (empirische) bewustzijn een universeel subject vooronderstelt, en dat het er 

tegelijkertijd volledig een mee is. Op deze wijze komt Fichte tot de gedachte dat het universele 

(absolute) subject en het eindige subject uitdrukkingen zijn van twee verschillende 

subjectfunkties. Welnu, dit absolute subject, dat een onlosmakelijke eenheid vormt met het 

eindige subject, dient als enige en diepste fundament te worden gesteld. Voor dit subject is het 

een noodzakelijke handelwijze om een voorstelling voort te brengen. De oorspronkelijke 

handeling gaat vooraf aan het empirische feit van de voorstelling. De onvoorwaardelijke 

handeling, die vrijheid behelst en die de voorstelling produceert, kan enkel worden gedacht als 

een absoluut subject. De oorspronkelijke handeling is wat Fichte de ‘Thathandlung’ noemt, het 

hoogste principe dat de voorstelling als zodanig produceert. Alle werkelijkheid wordt tot daad 

van het ik. Als, in naam van de vrijheid, alle werkelijkheid tot daad van het ik wordt, bestaat er 

buiten het absolute ik niets, en alles wat men zelfstandigheid noemt is zelfstandigheid van het ik.  

 De beweging van de Thathandlung bestaat erin dat het absolute ik zichzelf stelt als 

negativiteit van het ik, en dit wil zeggen als objectiviteit van het ik. De negatie van het ik is het 

niet-ik. Dit niet-ik moet tegengesteld zijn aan het absolute ik. Aan het ik wordt zonder meer een 

niet-ik tegengesteld. Deze negatie van de subjectiviteit noemen we de objectiviteit, ofwel, in de 

negatie van het subject ontstaat het object, de werkelijkheid. Echter, het absolute ik zou aan deze 

interne tegenstelling te gronde gaan wanneer subject en object niet weer samen gedacht zouden 

kunnen worden. Maar dat kunnen ze wel, want, zo zegt Fichte, in de uitgangspositie vormden 

subject en object nog een ongedifferentieerde eenheid, en, omdat het organiserende subject en het 

voorstellende subject slechts subjectfuncties zijn, kunnen het subject en het object, het ik en het 

niet-ik, volledig als een volmaakte eenheid worden gedacht.  

 Wij begrijpen dat de filosofie van Fichte veel dieper en wijdser is dan wat wij hier 

hebben geschreven, maar wij kozen deze punten van zijn filosofie omdat ze ons sterk doen 
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denken aan de filosofie van Hegel, die ook spreekt van de negativiteit en het weer terugkeren tot 

zichzelf, zoals wij hebben gezien in de eerste regels van het eerste hoofdstukje.  

 De filosofie van Friedrich Schelling, het objectief idealisme genoemd, is slechts te 

begrijpen tegen de achtergronden van Kants transcendentaalfilosofie en het subjectief idealisme 

van Fichte. Op zijn jonge leeftijd staat Schelling op hetzelfde standpunt als Fichte, en hij schrijft 

in zijn Abhandlungen van 1796 dat het absolute ik het principe van alle weten is, dat de productie 

van de natuur een onbewust voortbrengsel is van het absolute ik, en dat het empirische ik, in een 

geleidelijk proces, de natuur leert herkennen als het product van zichzelf.  Hij schrijft in 1796 dat 

de geest slechts in zoverre geest is als hij zichzelf tot object maakt, dat wil zeggen, eindig wordt. 

Daarom kan hij niet oneindig zijn zonder eindig te worden, noch kan hij voor zichzelf eindig 

worden zonder oneindig te zijn. De geest is daarom geen van beide, noch oneindig noch eindig, 

maar in de geest is de oorspronkelijkste vereniging van oneindigheid en eindigheid.  

 Later, onder andere onder invloed van zijn natuurkundige studies in 1798 en de jaren 

daarna, kan Schelling Fichtes opvatting, dat de natuur niet meer is dan een product van de geest, 

niet langer onderschrijven. Hij stelt dan dat de natuur opgevat moet worden als een objectief 

proces, dat van de materie. De natuur mag niet meer worden begrepen als levenloze materie, die 

aan de mens is onderworpen en er is om de behoeften van de mens te bevredigen (de opvatting 

van Kant en Fichte), maar moet worden begrepen als een redelijk, zichzelf constituerend proces, 

dat het dragende fundament vormt van het bewustzijn, de natuur maakt deel uit van het 

wordingsproces en is gericht op de geest (en met deze opvatting keert Schelling zich meer naar de 

filosofie van Spinoza). Volgens Schelling kunnen de transcendentaalfilosofie, die haar startpunt 

heeft in de bewuste geest, en de natuurfilosofie, die haar startpunt heeft in de natuur als 

onbewuste geest, als complementair worden beschouwd. Want de natuurfilosofie bestudeert hoe 

de natuur zich ontwikkelt tot het zichzelfbegrijpende bewustzijn, terwijl de 

transcendentaalfilosofie bestudeert hoe de geest ertoe komt zichzelf voor te stellen. Dus kan de 

wereld worden opgevat als zowel een geschiedenis van de geest als een geschiedenis van de 

natuur. Beide beschouwingswijzen behoren samen, omdat ze volgens Schelling hun grond vinden 

in het absolute, de oorspronkelijke vereniging van idealiteit en realiteit, van geest en natuur, van 

oneindigheid en eindigheid, van bewustzijn en het onbewuste, van subject en object. Het verloop 

van de geschiedenis van de wereld moet daarom in laatste instantie worden opgevat als de 

ontwikkeling van dit absolute in de tijd. (Natuurlijk moeten we nu ook aan Hegel denken). Dit zo 

geschetste absolute wordt door Schelling omschreven als de veronderstelde identiteit of de 

uiteindelijk weer bereikte indifferentie van de tegenstellingen, en komt centraal te staan in zijn 

geschriften van na de eeuwwisseling.  
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 Georg Hegel steunt op Fichte en Schelling, maar tegelijk zet hij zich tegen hen af in zijn 

Differenz des Fichteschen und Schellingschen Systems uit 1801. Zocht Fichte een oplossing voor 

het probleem van de verhouding tussen het ideële en het reële in het absolute ik, dat het niet-ik 

stelt om het weer in zich op te nemen, en zocht Schelling de oplossing in het ook toekennen van 

een zekere zelfstandigheid aan het niet-ik, aan de natuur, Hegels filosofie houdt in dat de geest 

niet alleen in het ik tot zich komt, maar ook in de natuur. De natuur is niet meer het vreemde, het 

niet-ik. Bij Hegel staat de beweging, die zowel constituerend als teleologisch bepaald is, centraal. 

De absolute geest komt in een geleidelijk en zelf-bepalend proces tot zichzelf, mogelijkheid 

wordt actualiteit totdat de geest volkomen vrij en bewust bij zichzelf is. Het absolute is niet naast 

tijd en ruimte, maar tijd en ruimte zijn momenten geworden van het absolute. Alleen voor een 

eindige geest verschijnt het proces als zijnde gebonden aan tijd en ruimte. Let wel, het proces op 

zich is in principe zonder tijd en ruimte, maar om tot de absolute geest door te kunnen dringen 

hebben we de historische ervaring nodig. Dus, wanneer we zeggen ‘zonder tijd en ruimte’ 

bedoelen we niet dat de absolute geest zich niet zou veruitwendigen, dat doet de absolute geest 

wel, dat is nou juist de eenheid van de noodzakelijke noumenale en van de noodzakelijke 

fenomenale wereld, maar we bedoelen dat tijd en ruimte structuren van de werkelijkheid zijn, 

structuren die tot begrip worden gebracht. 

In de aan tijd en ruimte gebonden vorm manifesteert zich de ethische en esthetische en 

religieuze filosofie van Hegel. Het absolute is de levende en vitale werkelijkheid die zich 

manifesteert in de menselijke ervaringen. De werkelijkheid zelf is spiritueel, de geest herkent 

zichzelf in de werkelijkheid, en het leidende principe in de opwaarts-gaande beweging is de 

voltooiing van het enige doel van de geest, de volledige eenheid in zichzelf. Men noemt het 

idealisme van Hegel het absoluut idealisme, want zijn filosofie wordt gekenmerkt door de 

eenheid van zijn en denken. De absolute geest veruitwendigt zich in de natuur. Die natuur heeft 

slechts een voorlopige zelfstandigheid. De geest zoekt in zijn eigen veruiterlijking naar zichzelf. 

In de mate waarin hij zichzelf terugvindt heft hij de (zelfstandige) andersheid van de natuur op. 

Dat gebeurt in de geschiedenis als het proces waarin de tegenstellingen zich blijken te 

ontwikkelen tot een eenheid waaruit weer nieuwe tegenstellingen voortkomen die zich opnieuw 

ontwikkelen. Hegel zegt: het ene tegengestelde draagt de grond van haar tegengestelde in 

zichzelf, en daarom drijft ze zichzelf én haar tegengestelde voort naar hun beider eenheid. 

Telkens wordt de vorige fase ‘opgeheven’ als vorige fase en tegelijk ‘bewaard’ in de hogere fase. 

Wanneer Hegel van ‘Aufhebung’ spreekt bedoelt hij beide betekenissen. Deze laatste regels 

brengen ons naar het volgende hoofdstukje, dat zal handelen over de methode van de 

Phänomenologie des Geistes. 
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IV.  De dialectiek als methode. 

Laten we maar meteen met de deur in huis vallen. De dialectische beweging wordt gekenmerkt 

door de Latijnse woorden negare, conservare, elevare. Om inzicht te krijgen in de betekenis van 

deze woorden, en in de dialectische beweging, is een voorbeeld uit het dagelijkse leven als 

inleiding misschien gepast. We bevinden ons op het terrein van de liefde. Er is een mens, een ik, 

die lief gaat hebben. Tot nu toe rust zijn persoonlijkheid in alle kalmte in zichzelf. Hij zegt ja 

tegen zichzelf, hij staat soeverein op eigen benen, tot nu toe. Maar in de liefde gebeurt iets 

eigenaardigs. Die mens treedt buiten zichzelf, vergeet zichzelf, en geeft zich totaal over aan een 

ander. Dit is een duidelijke negatie van, een nee zeggen tegen, zijn oorspronkelijke ik. Als het bij 

deze negatie zou blijven, zou enkel een fatale onderhorigheid en een tragisch einde het gevolg 

kunnen zijn. Maar het blijft niet bij de negatie, nee, er gebeurt iets beslissends. Met het uitgaan 

naar de beminde en in het in eerste instantie opgeven van de eigen persoonlijkheid, (negare), 

keert de minnende via en met de beminde tot zichzelf terug (conservare), en ervaart hij zichzelf  

als nieuw, (elevare); hij herkent zichzelf in de andere, en ziet in die herkenning nog niet eerder 

ervaren diepten van zichzelf. Hegel zou zeggen dat het nu gaat om de negatie van de negatie, en 

dat de liefhebbende persoon, in de dubbele negatie, zijn nieuwe ik vindt. Hegel zelf geeft in de 

voorrede van zijn Phänomenologie des Geistes het voorbeeld van de knop die bloesem en vrucht 

wordt, daarmee benadrukkend (wat ook in het voorbeeld van de liefde tot uitdrukking komt) dat 

de werkelijkheid zich in een beweging bevindt. Hiermee is de dialectiek niet een of andere 

methode die van buiten af wordt toegepast, maar de dialectiek is als een wet die de hele 

werkelijkheid doordringt. De dialectiek is een bewegingswet van het leven.  

 Wanneer we het bovenstaande in een filosofisch betoog willen zeggen, dan is het goed 

om eerst weer naar René Descartes terug te gaan. Zijn filosofie wordt gekenmerkt door het feit 

dat het bewustzijn zich in twee momenten uiteenlegt, dat van het weten en dat van het gewetene. 

Dit laatste wordt door Descartes begrepen als zijnde ongelijk aan het bewustzijn. We willen met 

deze zin niet zeggen dat uitgebreidheid niet een helder en onderscheiden idee zou zijn, dat is het 

wel, maar we bedoelen te zeggen dat in de filosofie van Descartes het denken (de zelf-

verhouding) en de gedachte niet identiek zijn. Het object (het voorwerp dat tot object wordt 

gemaakt) is ‘een ander’ dan het kennend subject, het is een gedachte die in zekere zin vreemd 

blijft, en dus ontstaat en blijft er een kloof tussen het denken en het gedachte. Ook Immanuel 

Kant gaat in zijn filosofie uit van het bewustzijn (het kritische idealisme), en ook hij stuit op een 

kloof die niet te overbruggen is, die tussen het ding-op-zichzelf en het ervaringsobject zoals het 
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zich aan ons toont, de voorstelling. Deze scheiding willen Fichte, Schelling en Hegel overwinnen. 

Het machtige wapen dat het subject, de geest, heeft om deze taak te volbrengen is dat van de 

reflectie. De reflectie is zowel in het ervaringssubject werkzaam als in het ervaringsobject, maar 

zonder dat deze twee van elkaar gescheiden zouden zijn, het ervaringssubject heeft slechts 

betekenis in en door het ervaringsobject, en omgekeerd. Zoals wij in het tweede hoofdstukje 

hebben geschreven meende Spinoza dat er slechts een enkele substantie zou zijn, en dat denken 

en uitgebreidheid twee attributen van deze ene substantie zijn Voor Hegel is de uitgebreidheid 

niet iets dat ondergeschikt is aan de substantie; uitgebreidheid wordt in de dialectische beweging 

‘opgeheven’ en vormt samen met het denken de ene substantie. Afwijkend van Immanuel Kant, 

die denken en natuur als gescheiden begrijpt, ervaart Georg Hegel denken en natuur als een 

eenheid. Enkel samen, als eenheid, vormen denken en natuur de ene substantie. Het denken is niet 

een attribuut van de substantie (Spinoza), het is de substantie zelf, samen, noodzakelijk samen 

met de natuur. Denken is het proces van voltrekking van het absolute als zichzelf, het is de 

beweging waarin het zelfbewustzijn het eigen-worden en de reflectie in zichzelf voortbrengt en 

voltrekt.  

 De reflectie is de basis-kracht van het verschijnende weten, en dus moet het tot de 

ervaringsgeschiedenis van de reflectie behoren dat ook aan de kant van dat wat tegenover de 

kennende staat, de voorstelling, die beweging wordt ervaren. Die zijde, die in eerste instantie nog 

niet als begrip wordt gekend, wordt gevat als subjectieve zekerheid, die gepaard gaat met de 

gedachte dat deze subjectieve zekerheid tevens waarheid is. Maar die waarheid zou dan ook 

moeten verschijnen, en dat gebeurt niet. Dit uitblijven van de waarheid brengt de dialectische 

beweging op gang, een voortdurend uitgaan naar het verschijnende en een terugkeren in het 

bewustzijn. Dit heeft tot gevolg dat het verschijnende niet meer een vreemde werkelijkheid is, 

maar, spiegelend-spiegeling, ontdekt het bewustzijn zichzelf in het ervaringsobject. Het 

bewustzijn verwerft meer en meer kennis van het eigen weten. Dit weten van het eigen weten 

noemt Hegel het zelfbewustzijn. In het weten stelt het ik het gekende tegenover zich, en het 

herkent zich in het gekende. Het is nog niet het tautologische ik = ik, het is nog niet het aan 

zichzelf gelijk blijvende ik, maar het ik komt tot zichzelf, op een steeds hoger niveau, vanuit het 

buiten-zichzelf-gesteld-zijn. Hegel zegt het als volgt: ‘Thans echter is ontstaan wat in deze 

vroegere omstandigheden niet totstandkwam, namelijk een zekerheid, die gelijk is aan zijn 

waarheid; want de zekerheid is voor zichzelf zijn voorwerp, en het bewustzijn is voor zichzelf het 
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ware. Er is daarin weliswaar ook een anderszijn; het bewustzijn maakt namelijk een onderscheid, 

maar zo dat dit voor het bewustzijn tegelijk niet onderscheiden is.’ 
26

 

 Het conservare en het elevare, twee van de drie delen van de dialectische beweging, 

worden door Hegel bijzonder duidelijk verteld in het volgende citaat: ‘Met het zelfbewustzijn zijn 

we dus nu in het eigen rijk van de waarheid binnengetreden. We moeten bekijken hoe de gestalte 

van het zelfbewustzijn aanvankelijk optreedt. Beschouwen we deze nieuwe gestalte van het 

weten, het weten van zichzelf, in verhouding tot het voorafgaande weten, het weten van iets 

anders, dan is dit laatste wel verdwenen; maar zijn momenten zijn tegelijk even goed bewaard 

gebleven; en het verlies bestaat daaruit dat ze hier aanwezig zijn, zoals ze op zichzelf zijn. Het 

zijn van de mening, de enkelheid en de daaraan tegengestelde algemeenheid van de waarneming, 

alsook het lege innerlijk van het verstand, bestaan niet meer als wezens maar als momenten van 

het zelfbewustzijn, dat wil zeggen als abstracties of onderscheidingen, die voor het bewustzijn 

zelf tegelijk nietig zijn, of geen onderscheidingen en zuiver verdwijnende wezens zijn.’ 
27

 

 We kunnen hier het grote verschil tussen Hegel en Descartes bestuderen. De laatst 

genoemde stelt de twijfel, en hij kijkt toe wat er gebeurt. In zekere zin staat hij buiten het proces. 

Descartes lijkt toeschouwer te zijn, terwijl het experiment zich voltrekt. In de vertwijfeling van 

Hegel echter is een voortdurend proces bezig waarin subject en object via de dialectische 

beweging steeds meer in elkaar opgaan, totdat er tenslotte een volkomen eenheid zal zijn bereikt. 

Het subject is er dus niet alleen bij betrokken, nee, het subject herkent zich in het object en wordt 

er een mee. Op deze manier dempt Hegel de kloof die bij Descartes en bij Kant was blijven 

bestaan, en Hegel komt tot een eenheid van eenheid en veelheid, een eenheid van identiteit en 

niet-identiteit. Waarheid is de zekerheid van zichzelf. Het weten verheft zich boven het weten van 

het object, het bewustzijn maakt zichzelf tot Gegenstand, en het wordt een weten van het eigen 
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weten, het wordt zelfbewustzijn. Natuurlijk wil dit zelfbewustzijn ervaringen opdoen, met 

zichzelf. Om dit te bereiken richt het zelfbewustzijn het verlangen op iets anders, (negare), en 

daarbij ontdekt het dat wat in eerste instantie het andere lijkt, het praktische, in waarheid een 

tweede gestalte is binnen het eigen zelfbewustzijn, (conservare en elevare). Het zelfbewustzijn 

verdubbelt zich in een onderscheid met zichzelf, of om met de woorden van Hegel te spreken: 

‘Het zelfbewustzijn bereikt zijn bevrediging slechts in een ander zelfbewustzijn. ‘ 
28

  

 De probleemstelling van deze scriptie, geformuleerd in ons eerste hoofdstuk, luidt: 

‘Slaagt Hegel erin aan te tonen dat absolute kennis mogelijk is, en zo ja, in welk kader en op 

welke wijze brengt hij de eenheid tot stand ?’ Wij menen dat het antwoord op deze vraag nu al 

gegeven is, al willen wij deze conclusie graag voor ons laatste hoofdstuk bewaren. Doordat de 

dialectische beweging enorm veel keren kan worden herhaald is het mogelijk tot de eenheid van 

eenheid en veelheid te komen, dan pas zal de beweging tot rust komen. Tegelijkertijd toont Hegel 

aan dat voor ons mensen, die op weg zijn naar het absolute, voor ons die nog midden in het 

wordingsproces zitten, er een verhouding is tussen het eindige en het oneindige. Voor de eindige 

mens is het absolute iets waarnaar hij dient te streven, wetend dat hij, als eindige mens, het nooit 

ten volle zal kunnen verwerkelijken. Hij heeft te maken met een ontologische differentie, een 

verhouding tussen het zijn en het zijnde. Maar de mens kan, staande in deze differentie, streven 

naar het opheffen van de differentie, waarbij waarheid gedacht moet worden als een bij-zich-zijn, 

als een zichzelf transparante rede die niet gescheiden is van de buitenwereld, maar deze 

onmiddellijk tot haar eigen inhoud heeft. De methode om hiernaar te kunnen streven is die van de 

dialectiek, en laten we aan Hegel het laatste woord geven om die kort te omschrijven. ‘Dit doet 

zich hier zo voor dat, doordat wat eerst als een voorwerp verscheen, voor het bewustzijn zich 

verlaagt tot een weten ervan, en doordat het opzichzelf tot een: voor het bewustzijn zijn van het 

opzichzelf wordt, dit het nieuwe voorwerp is, waarmee ook een nieuwe gestalte van het 

bewustzijn optreedt, waarvoor iets anders het wezen is, dan voor de voorafgaande gestalte.’ 
29
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V.  De structuur van Phänomenologie des Geistes. 

Wanneer men het meesterwerk van Georg Hegel overziet valt dadelijk op dat dezelfde concepten 

op verschillende niveaus terugkeren, maar ook dat, in hun terugkeer, hun betekenis telkens 

verrijkt is. Aan de opbouw van het boek is het gevaar verbonden dat men er een chronologische 

volgorde in kan vermoeden. Men begint met de zintuiglijke zekerheid en, na veel trappen en 

niveaus, zal men de absolute geest bereiken. Dit is een foute zienswijze. Het bewustzijn, het 

zelfbewustzijn en de rede zijn verschijningsvormen van de geest, en ze bestaan enkel omdat de 

geest zich reflecteert in zijn verschijningsvormen, zonder volgorde in de tijd. Het isoleren van 

genoemde momenten vooronderstelt de geest, en ze vinden hun bestaan enkel in de geest. Maar 

omdat Phänomenologie des Geistes van het meest abstracte naar het meest concrete leidt, verheft 

het boek ons tot steeds hogere niveaus die de vorige niveaus nog in zich hebben, en hierdoor kan 

een idee van opeenvolging in de tijd ontstaan. De tijd is niet weg of overbodig, nee, om tot de 

absolute geest door te kunnen dringen hebben we de historische ervaring nodig. De absolute geest 

veruitwendigt zich in de geschiedenis, en dus in de tijd, maar de absolute geest is niet gebonden 

aan die tijd. Omdat de absolute geest alle momenten in zich verenigt en tot eenheid brengt, heerst 

de geest over haar veruitwendingen in de historie. De geest heerst over de tijd en is er niet aan 

ondergeschikt. De chronologische volgorde die het natuurlijke bewustzijn ontdekt in de 

veruitwendingen van de geest is geen noodzakelijke en de geest-bindende volgorde. In het 

absolute bewustzijn zijn alle momenten tot eenheid gebracht, en het fenomenologische 

bewustzijn, dat de beweging naar het absolute volgt, zal de uiteen gelegde momenten als 

chronologische volgorde begrijpen.  

 Hegel begint zijn werk met het bestuderen van de drie eerste momenten, het bewustzijn, het 

zelfbewustzijn en de rede, in hun abstracte vorm, wat wil zeggen dat hij naar ze kijkt nog voordat 

ze geworden zijn wat ze op-zich zijn, namelijk concrete momenten van de geest. De oppositie 

waar de Phänomenologie des Geistes mee opent kan men, afhankelijk van het standpunt dat men 

inneemt, met verschillende paren aanduiden, subject en object, het ik en de wereld, het bewustzijn 

en het correlaat, de zekerheid en de waarheid. Omdat de geest hier nog enkel verschijnt als 

bewustzijn, richt hij zich op een wereld die hem vreemd is. Die wereld voelt hij, neemt hij waar 

en begrijpt hij met het verstand, en hiermee zijn de drie elkaar noodzakelijk opvolgende etappes 

van het bewustzijn gegeven. Natuurljk, het bewustzijn is ook zelfbewustzijn, maar dat is het enkel 

voor het fenomenologisch bewustzijn, en we verwijzen even naar pagina zeven waar we het 

verschil hebben beschreven.  

 In eerste instantie ontstaat er, in de fase van de zintuiglijke zekerheid, een relatie tussen het 

subject en het ervaringsobject, een relatie die de twee elementen met elkaar verbindt en ze van 
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elkaar afhankelijk maakt. Het bewustzijn vat deze relatie als zintuiglijke zekerheid èn meent 

hiermee ook waarheid te vatten, maar het krijgt van dit laatste geen bevestiging. De waarheid 

blijft uit. Maar het bewustzijn kan zich niet tevreden stellen met de zekerheid, het moet op zoek 

gaan naar de waarheid, en om die te bereiken moet het zich niet naar het object wenden maar naar 

zichzelf. Het moet de waarheid van de zekerheid zoeken, en dat wil zeggen dat het bewustzijn 

van zichzelf moet worden, bewustzijn van het eigen weten. De overtuiging dat ik het 

ervaringsobject ken, de zintuiglijke zekerheid, moet tot waarheid worden gevoerd, en in dit 

dialectische proces zal de zekerheid verdwijnen en plaats maken voor waarheid. Echter, het 

bewustzijn, dat zichzelf in de dialectische beweging voortdurend ontkent en hierdoor zichzelf ook 

steeds weer herneemt, kent zichzelf niet als resultaat van een voorafgaande dialectische 

beweging, deze kennis komt toe aan het fenomenologische bewustzijn. Daarom kunnen we 

zeggen dat we denken een object buiten ons te kennen (zekerheid), maar wij kennen slechts 

onszelf (waarheid van die zekerheid). Het realisme van het natuurlijk bewustzijn leidt naar het 

idealisme. 

 Natuurlijk is nu de grote vraag naar het bovenzintuiglijke van het voorwerp dat tot object is 

geworden, naar het ding- op-zichzelf, nog open. Hegel zegt: ‘Nog is het innerlijke een zuiver aan 

gene zijde voor het bewustzijn, want het vindt zichzelf er nog niet in; het is leeg, want het is 

alleen nog maar het niets van de verschijning en positief het eenvoudige algemene.’ 
30

  Vrijwel 

meteen hierna geeft Hegel het resultaat van de dialectische beweging binnen deze oppositie: ‘Het 

innerlijke of het bovenzintuiglijke aan gene zijde  manifesteert zich wel, het komt met de 

verschijning, die er de bemiddelaar van is; ofwel de verschijning is het wezen en in de daad de 

vervulling ervan.’
31

   

 Achter het gordijn dat het innerlijk van de dingen moet verbergen is niets te zien, tenzij we 

zelf achter het gordijn gaan opdat er iemand is om te kijken en om gezien te worden. Het innerlijk 

van de dingen is een constructie van de geest. Als we het gordijn wegschuiven vinden we enkel 

onszelf; het kennen van de wereld is een kennen van onszelf. De zekerheid van het andere is 

zekerheid van onszelf geworden, het is waarheid geworden.  

 Wanneer het begrip tot begrip is gebracht, wanneer het bewustzijn zichzelf als Gegenstand 

begrijpt, ofwel, wanneer de door Kant onderscheiden theoretische en praktische rede tot eenheid 

zijn gekomen, stopt het dialectische proces niet. Opnieuw wordt het nu bereikte genegeerd, en 
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Hegel spreekt van een ‘Entzweiung’. Want, alhoewel het theoretische en het praktische tot 

eenheid zijn gekomen, blijven deze twee momenten in het dialectische spel van negare, elevare en 

conservare, het spel van het uitgaan naar het tot object geworden voorwerp en van het weer in 

zichzelf terugkerende, waardoor de innerlijke eenheid van het ding ontstaat. Het enkele en het 

algemene worden tezamen tot begrip, tot eenheid gebracht. De strijd tussen de twee momenten 

van het bewustzijn, het theoretische en het praktische moment, (die niet als gescheiden mogen 

worden begrepen), kan en mag niet stil vallen, want zoals de heer de knecht nodig heeft en 

omgekeerd, zo hebben de twee momenten van het zelfbewustzijn elkaar nodig om tot eenheid te 

komen én om de strijd voort te kunnen zetten. 

 Toch, in dit ‘tot eenheid komen’ ligt nog een moeilijkheid. Het zelfbewustzijn heeft dan wel in 

de dialectische beweging een hoger niveau bereikt, maar om tot werkelijke eenheid te kunnen 

komen moeten nog twee problemen worden opgelost. Het begrip worden van het begrip opent de 

mogelijkheid van de vrijheid voor het denken. ‘In het denken ben ik vrij, omdat ik niet in een 

ander ben, maar totaal bij mezelf blijf en het voorwerp, dat voor mij het wezen is, in ongesplitste 

eenheid mijn voormezelfzijn is; en mijn beweging in begrippen is een beweging in mezelf.’ 
32

  

 In het denken is het bewustzijn vrij, vrij van de situaties in de wereld en vrij van persoonlijke 

beslommeringen. Hegel noemt deze vrijheid van het denkende zelfbewustzijn ‘stoïcisme’. Het 

stoïcisme denkt in begrippen die onmiddellijk het begrip van de werkelijkheid lijken uit te 

drukken, en het zelfbewustzijn lijkt zich zodoende te hebben gerealiseerd in het stoïcisme. Maar 

het stoïcisme heerst niet over de inhoud van de begrippen, en (samen met de ervaring van het 

scepticisme) zal dit leiden tot het ontstaan van het ongelukkig bewustzijn. Want, staande in de 

filosofische stroming van het stoïcisme, kan de mens niet volledig in begrippen denken, het 

wezen ontglipt hem. Dit stoïcisme draagt een groot gevaar in zich, namelijk dat van de 

zelfgenoegzaamheid en van het inaktief zijn en blijven. Hegel zegt hiervan: ‘De vrijheid van het 

zelfbewustzijn staat neutraal tegenover het natuurlijk bestaan, heeft daarom dit bestaan eveneens 

vrij laten gaan. […]. De gedachtevrijheid heeft slechts de zuivere gedachte als zijn waarheid, die 
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niet met leven is gevuld; en is dus ook slechts het begrip van vrijheid, niet de levende vrijheid 

zelf. ‘ 
33

   

 Hegel spreekt hier van een abstracte vrijheid, die het ene moment van het zelfbewustzijn 

uitmaakt, het is een onvoltooide negatie. Het zuivere denken alleen kan de eenheid van het 

zelfbewustzijn niet voltooien, maar het heeft wel deel aan de onveranderlijkheid en dus aan de 

oneindigheid. Dit leidt ons naar het tweede probleem, door Hegel ‘scepticisme’ genoemd. Het is 

het tegendeel van het vorige probleem. Om het niet bij abstracte vrijheid te laten maar om die 

vrijheid in de wereld te verwerkelijken en om tot handelen te komen verliest dit moment van het 

zelfbewustzijn zich in het eindige. ‘[…]; in het scepticisme ontwikkelt zich nu voor het 

bewustzijn de totale onwezenlijkheid en onzelfstandigheid van dit andere; de gedachte wordt tot 

het volledige denken, dat het zijn van de veelvoudig bepaalde wereld vernietigt, en de negativiteit 

van het vrije zelfbewustzijn ontwikkelt zich bij deze menigvuldige vormgeving van het leven tot 

reële negativiteit.’ 
34

 Ook het scepticisme brengt niet de eenheid want het is slechts als een 

geïsoleerde negatie, en Hegel omschrijft dit als: ‘[…] een geruzie van eigenwijze jongens, van 

wie de een A zegt, als de ander B zegt, en weer B als de ander A zegt […]. 
35

 

 Noch het stoïcisme noch het scepticisme kunnen het zelfbewustzijn, dat deze gespletenheid 

ervaart, tot eenheid brengen. Deze ervaring noemt Hegel het ongelukkige bewustzijn, dat deel 

uitmaakt van het wezen van de mens. De mens ervaart zijn eindigheid. Toch biedt Hegel een 

uitweg uit deze toestand. Uit het ongelukkige bewustzijn zal, opnieuw via de dialectische 

beweging, dan wel geen gelukkig bewustzijn voortkomen, maar wel een gelukt bewustzijn, 

doordat de mens zal erkennen dat de rede de grond van alle werkelijkheid is. De rede, dat is het 

principe van het eigen denken, maar omdat het denken niet als iets subjectiefs kan worden 

opgevat is de mens, in het denken, bij zichzelf én in de wereld. Hegel zegt: ‘De rede is de 

zekerheid van het bewustzijn, alle realiteit te zijn; zo spreekt het idealisme haar begrip uit.’ 
36

  De 
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Idealismus ihren Begriff aus.’ 
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rede is de dialectische sythese van het bewustzijn en het zelfbewustzijn. Als bewustzijn is zij het 

bewustzijn van de wereld, maar als zelfbewustzijn is zij bewustzijn van zichzelf. Maar, nogmaals 

gezegd, deze twee elementen mogen niet als gescheiden worden begrepen. De wereld is niet het 

volkomen andere, maar de wereld is het andere waarin ik mezelf moet en kan herkennen. De rede 

is dus zowel algemeen als particulier. De rede verenigt de twee reeds genoemde momenten in een 

eenheid; in het voor-zichzelf-zijn ontdekt ze haar waarheid en in de wereld van de dingen ervaart 

zij zichzelf. We mogen niet vergeten dat de rede niet een aangeboren vermogen van de mens is, 

maar dat zij het resultaat is van de dialectische beweging van het denken vanaf de zintuiglijke 

zekerheid tot en met het zelfbewustzijn. Hegel stelt nadrukkelijk: ‘Het bewustzijn, welke de 

waarheid is, heeft deze weg achter zich en is deze weg vergeten, terwijl het onmiddellijk als rede 

optreedt, of deze onmiddellijk optredende rede treedt enkel op als de zekerheid van die waarheid 

op.’ 37 

 Het bewustzijn dat nu in de eenheid van de rede is, observeert zowel de natuur als 

zichzelf vanuit een wetenschappelijk standpunt; we spreken van de observerende rede. Ze denkt 

nog het andere te zoeken maar, op dit veel hogere niveau dan de zintuiglijke zekerheid, zoekt ze 

zichzelf. Vooreerst is het ik wel doordrongen van de rede, het heeft de rede, het is zelf nog geen 

rede, maar wanneer, op een weer hoger niveau, de observerende rede zich heeft verenigd met de 

aktieve rede, wanneer het theoretische en het praktische tot een eenheid zijn gebracht, zal het ik 

dat dan zowel object als subject is, overgaan naar de gemeenschap van de geest: het ik dat een wij 

is, en het wij dat een ik is. Vanaf dit inzicht zal de fenomenologie van het bewustzijn zich 

verbreden tot een fenomenologie van de geest opdat het bewustzijn bewustzijn van de geest kan 

worden.  

 Met deze gedachte komen we in het tweede deel van Phänomenologie des Geistes, dat in 

zoverre van het eerste deel verschilt dat het samenvalt met een zekere historische ontwikkeling. 

Hegel duidt dit verschil, aan het begin van het hoofdstuk ‘Der Geist’, aan met de volgende 

woorden: ‘Deze gestalten verschillen echter van de voorafgaande, doordat ze de reële geesten 

zijn, eigenlijke werkelijkheden, en in plaats van gestalten van alleen maar het bewustzijn, 

gestalten van een wereld.’ 
38

  Het is niet vreemd dat deze verwijding plaats heeft, want de rede 

wil zich op het terrein van de zedelijkheid laten gelden, in de omgang met anderen. In het zedelijk 

handelen verwerkelijkt de geest zich, waarbij we moeten bedenken dat de geest de rede is, die de 
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zekerheid alle realiteit te zijn niet alleen zeker weet, maar tot waarheid heeft opgetild. De geest, 

dat is het in de dialectische beweging achter zich laten (negare, conservare en elevare) van het 

individuele bewustzijn en te worden tot: ‘De geest is het zedelijk leven van een volk, voor zover 

hij de onmiddellijke waarheid is; het individu, dat een wereld is. Hij moet over wat hij 

onmiddellijk is, verdergaan tot bewustzijn, het schone zedelijke leven opheffen, en door een reeks 

gestalten tot het weten van zichzelf geraken.’ 
39

   In het volk verwerkelijkt het individu zich, en 

wel zo dat hij als individu zijn algemene natuur verwerkelijkt, en als algemeen wezen zijn 

individuele natuur.  

 Het ik dat wij is, en het wij dat ik is, maar ook: het ik dat burger is van de staat en het ik 

dat hoofd is van een eigen familie. In het zedelijke wezen zijn dus weer twee momenten 

tegenover elkaar gesteld, te weten, de menselijke wet en dat is de wet van de staat, en de 

goddelijke wet, welke de wet van de familie is. Deze beide wetten heersen in de Griekse polis in 

harmonie met elkaar, en Georg Hegel bespreekt de Griekse polis uitgebreid om de dialectische 

verhouding in die polis, dus in dit zedelijk lichaam, dus in de geest, aan te duiden. Staat en gezin, 

beide zijn essentieel in het zedelijke lichaam. Wanneer men voor slechts een van de twee kiest 

(iets wat later in de geschiedenis gebeurt, en wat Hegel ook uitvoerig beschrijft), dreigt de 

ondergang. Wel leert de polis ons dat de goddelijke wet de noodzakelijke vooronderstelling is van 

de menselijke wet, en tegelijkertijd leert zij ons dat deze twee wetten slechts in de polis met 

elkaar zijn verbonden. 

In de polis mag de menselijke wet worden begrepen als de zelfverwerkelijking van de 

burger, die niet zucht onder autoriteit en knechtschap. De inhoud van de menselijke wet is niet 

door een soevereine macht vastgesteld en opgelegd. Het zedelijke lichaam, dat is de burger samen 

met al de andere burgers, stelt vast wat de inhoud van de menselijke wet is, en het zedelijke 

lichaam accepteert deze zelf vastgestelde inhoud, die we traditie kunnen noemen, een 

onvolmaakte vorm van vrijheid. Zo gezien geldt de menselijke wet als vrijheids-verwerkelijking 

van de burgers. Maar, het zedelijke lichaam stelt de inhoud van de menselijke wet vast, en dat 

hoeft niet te betekenen dat elke burger het met die inhoud eens is. Is er dan toch geen sprake van 

autoriteit en van knechtschap ? Nee, niet wanneer het de burger duidelijk is dat de inhoud van zijn 

vrijheid niet samenvalt met en niet gebonden is aan de inhoud van de op dat moment feitelijk 
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geldende wet. Het vrije zelfbewustzijn is niet gebonden aan een bepaalde inhoud van de 

menselijke wet, en dit komt in de goddelijke wet tot uitdrukking. De goddelijke wet maakt 

duidelijk dat het vrije zelfbewustzijn, de vrije burger, in geval van knechting door de menselijke 

wet, niet gebonden is aan de inhoud van die menselijke wet. De menselijke wet maakt het 

ongelijke gelijk, de goddelijke wet beschermt het ongelijke van de natuurlijke individuen. En in 

de polis verwerkelijkt het individu zowel zijn gelijk-zijn als zijn ongelijk-zijn, zijn individu zijn 

zowel als zijn algemeen wezen zijn.  

In de polis, zo stelt Georg Hegel, zouden beide wetten in harmonie kunnen zijn. De 

menselijke wet gaat uit van de goddelijke wet en keert erin terug. De werkelijkheid van de 

eenheid van beide wetten zijn familie en volk. Maar er is beweging tussen de twee wetten. Het 

zedelijk bewustzijn zet de twee wetten tegenover elkaar (negare), en besluit ofwel de goddelijke 

wet ofwel de menselijke wet te volgen. Sophokles laat in Antigone de uiterste gevolgen van deze 

tegenoverstelling zien. Deze ‘Entzweiung’, het uit elkaar gaan van de goddelijke wet en de 

menselijke wet, kan niet zonder schuldig-zijn gebeuren, want het bevestigen van het ongelijk-zijn 

is als een verraad aan het gelijk-zijn en omgekeerd. Let wel, niet het individu is schuldig, maar 

het individu, dat ingebed is in het menselijk geslacht, is schuldig. Een noodzakelijke schuld, die 

slechts door de geschiedenis zal kunnen worden opgeheven. Het gevolg van deze ‘Entzweiung’ 

kan niet uitblijven: het algemene kan zich enkel handhaven door de onderdrukking van het 

enkelvoudige. Maar het enkelvoudige kan niet volledig worden weggedrukt want in de 

dialectische beweging zijn zowel het gelijke als het ongelijke nodig. Daarom is deze 

onderdrukking gedoemd ten onder te gaan en zal plaats moeten maken voor een andere 

verhouding. Het algemene valt weer uiteen en versplintert in de vele vele individuen. Er blijft 

enkel het ik, het wij lost op. Maar het ik zonder het wij is leeg. Gelijkheid moet nu worden 

afgedwongen. De ikken leven in leegte en opgelegde gelijkheid, de rechtstoestand is ingetreden. 

In deze toestand staat het recht van het lege individu, dat verengd is tot het eigendomsrecht, 

tegenover het eigendomsrecht van de andere individuen. Al deze individuen zijn als leeg te 

beschouwen omdat hun ik geen wij meer is. De tegenover-stelling van de verschillende 

eigendomsrechten wordt opgeheven in een verzamelpunt, waarin de veelheid van de lege 

individuen tesamen komt in een voor die individuen vreemd en geestloos punt. Dit verzamelpunt 

noemt Georg Hegel: ‘de Heer van de wereld’, het is het concentratiepunt van de macht, het is de 

keizer. In de keizer verenigen zich het gegeven dat hijzelf persoon is, persoon onder de personen, 

en het gegeven dat hij tegelijkertijd het verzamelpunt is van de door het eigendomsrecht 

versnipperde rijk. Om dit verzamelpunt te kunnen zijn moet hij beschikken over een macht die hij 

zijn onderdanen met geweld kan opleggen en die afdwingbaar is. Natuurlijk voelt de geest zich nu 
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van zichzelf vervreemd, de geest die eenheid is, en die nu als versplinterd in onvrijheid en 

onderdrukking in de geschiedenis verschijnt.  Deze vervreemding staat de zelfverwerkelijking 

van de geest in de weg, en het is via de ‘Bildung’ dat de geest dit buiten zich staan overwint en 

weer in zichzelf terugkeert, op een hoger niveau. De ‘Bildung’ moeten we begrijpen als het 

volgende historische moment, de Verlichting, uitlopend in de Franse Revolutie.  

 De geest stelt zich tegenover de wereld van het geloof, dat een vlucht uit de 

werkelijkheid, en daarom bijgeloof, blijkt te zijn. De geest die voor zichzelf vreemd is geworden 

in de werkelijke wereld vlucht in een object dat alles, wat in de reële wereld tegenover elkaar 

staat, verzoent, maar dat zelf tegengesteld is aan een werkelijke wereld. De verdeling in een hier 

en een hiernamaals, in een ‘aan deze zijde’en een ‘aan gene zijde’ is karakteristiek voor de 

periode voorafgaand aan de Verlichting, en deze oppositie wordt overwonnen in de Franse 

Revolutie. ‘De twee werelden zijn weer verenigd, de hemel is op aarde neergedaald.’ 40 

 Ja, de hemel is wel op aarde neergedaald, maar wat voor een wereld is het gevolg ? Een 

wereld gedrenkt in bloed en terreur, de wereld van Robespierre en van de guillotine. Het 

natuurlijke bewustzijn moet in deze verschrikkingen de ervaring hebben opgedaan dat het niet in 

staat is tot een zelfbewuste verwerkelijking van de vrije samenleving te komen. Weinig tijd na de 

Franse Revolutie schrijft Georg Hegel zijn Phänomenologie des Geistes. Er is een nieuwe keizer 

opgestaan, Napoleon Bonaparte. Een nieuwe periode van de geschiedenis voltrekt zich. Hegel is 

vol goede hoop wanneer hij de Franse keizer in Jena te paard voorbij ziet rijden. Nu richt Hegel 

zich tot zijn lezers. Het onderscheid tussen het natuurlijke bewustzijn en het fenomenologische 

bewustzijn verdwijnt. Het natuurlijke bewustzijn ziet nu in wat het fenomenologische bewustzijn 

al begreep op het niveau van de polis, namelijk dat de werkelijkheid van de zedelijke substantie 

alleen als een onmiddellijk gegeven, als een contingente historische inhoud kan worden gedacht. 

Het lukt (nog) niet de zedelijke substantie als subjectieve zelfverwerkelijking tot stand te brengen, 

want ieder van de subjecten probeert nog zijn eigen inhoud te verwerkelijken. De vermeende 

zelfverwerkelijking is gebonden aan een historisch perspectief.  

Een ingrijpen is nodig. Wil de zedelijke substantie begrepen kunnen worden als een 

realiteit waarin het algemene zelfbewustzijn zich onmiddellijk verwerkelijkt, dan is een ingrijpen 

van het filosofische bewustzijn nodig. Dit bewustzijn zegt ons dat het zelfbewustzijn als zedelijk 

lichaam zich slechts als substantie kan verwerkelijken wanneer het zich als absolute geest 

begrijpt. De absolute geest, zo zegt het filosofische bewustzijn, concretiseert zich, het is een 

absolute geest die in de zintuiglijk gegeven substantie verschijnt. Door dit ingrijpen van het 
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filosofisch bewustzijn kan de absolute geest als een werkelijke geest gekend worden, omdat deze 

zintuiglijk verschijnt, ‘en de werkelijkheid kan als werkelijkheid gekend worden, omdat zij 

uitdrukking is van de absolute geest. ’ 41 

 Dit ingrijpen houdt in dat het religieuze bewustzijn wordt geïntroduceerd. ‘Het religieuze 

bewustzijn is een bewustzijn voor hetwelk de absolute geest zich steeds al verwerkelijkt heeft. 

Deze verwerkelijking heeft echter niet de vorm van het begrip, maar de vorm van de voorstelling. 

Het religieuze bewustzijn kent de absolute geest niet, maar stelt hem voor. Op deze manier kan de 

zin van het vertwijfelingsexperiment gecombineerd worden met het steeds al verwerkelijkt zijn 

van de absolute geest.’ 
42

 In de ontwikkeling van het religieuze bewustzijn komen alle 

objectvormen van het natuurlijk bewustzijn, zoals boven beschreven, nogmaals aan bod, ‘maar nu 

begrepen als de absolute geest die onmiddellijk tot voorstelling komt in de tot voorstelling 

gemaakte zintuiglijk gegeven substantie die met de respectievelijke objectvormen 

correspondeert.’ 
43

 In de drie hoofdstukken genaamd de natuurreligie, de kunstreligie en de 

openbare religie, laat Hegel zien dat de vormen van het religieuze bewustzijn gezien kunnen 

worden als historisch werkelijke religievormen. 

 Met de religie is er echter nog één hindernis die het absolute kennen in de weg staat, 

namelijk de scheiding van de absolute geest en zijn verschijningsvormen. In een laatste 

dialectische beweging wordt ook deze negare gebracht tot elevare en conservare, wordt de 

voorstelling tot zuiver denken opgeheven, wordt de voorstellingsvorm nu vorm van het Zelf. 

Deze laatste Gestalte is het absolute weten, en de vorm van het Zelf is het begrip, dat zich als 

wetenschap uit alle voorgaande niveaus van het bewustzijn verheft. Dit Zelf heeft de volledige 

vrijheid om het zuivere begrip weer buiten zichzelf te stellen en in het bewustzijn te laten 

terugkeren, maar nu niet meer om begrip en waarheid te veroveren, maar, zittend op de troon van 

de waarheid, geeft het absolute kennen zichzelf de vrijheid om dat te beschouwen wat vroeger 

geopponeerd was. En Hegel eindigt met een citaat van Schiller: ‘uit de kelk van dit rijk der 

geesten vloeit hem zijn oneindigheid over.’ 44 
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VI. Het begrip van het verstand. 

In het voorgaande hebben we een deel van onze probleemstelling, te weten het kader waarin en 

de wijze waarop Hegel tot eenheid van eenheid en veelheid komt, uitgewerkt, en ook hebben we 

al meerdere keren aangetoond dat Hegel erin slaagt tot deze eenheid te komen; er blijft ons nu 

nog over dit in detail, aan de hand van de drie eerste hoofdstukken, te laten zien. Deze eerste drie 

hoofdstukken, de zintuiglijke zekerheid, de waarneming en het verstand, vormen één geheel, en 

het vertrekpunt ligt bij het natuurlijke bewustzijn dat het object onmiddellijk kent of veeleer 

meent te kennen. De dialectische beweging brengt ons, het fenomenologische bewustzijn, naar 

het inzicht dat het kennen van het object het kennen van zichzelf is, of, met andere woorden, het 

object van het naïeve bewustzijn wordt begrip. Fichte en Schelling nemen het zelfbewustzijn als 

vooronderstelling, ik = ik, bij Hegel toont het zelfbewustzijn zich als resultaat van de dialectische 

beweging.  

 In het met VI-a aangegeven gedeelte gaan we uit van het meest simpele: iets is ons  

onmiddellijk gegeven. VI-b behandelt de waarneming; het ding wordt onderscheiden van zijn 

eigenschappen en wordt er toch ook door bepaald. In VI-c is het object niet meer onmiddellijk 

gegeven en is het geen object meer van de waarneming, maar is het begrip en zelfbewustzijn, en 

daarmee dus ook weer onmiddellijkheid. Het bewustzijn zelf kent deze beweging niet, het is alsof 

de beweging op een interne logica stoelt, maar deze logica kan enkel worden begrepen door het 

fenomenologische bewustzijn. Alleen het fenomenologische bewustzijn ziet hoe het object van 

het bewustzijn begrip van het bewustzijn wordt, wat niets anders betekent dan dat het bewustzijn 

op zichzelf wordt teruggeworpen, het ontwikkelt zich door zich te negeren en het keert vanuit het 

andere in zichzelf terug. In de beweging worden de drie momenten van het begrip verkregen: de 

enkelheid in de zintuiglijke zekerheid, de abstracte algemeenheid in de waarneming en de 

concrete algemeenheid in het verstand. We zouden de drie momenten kunnen vergelijken met 

Kants kwantiteit van de oordelen, waarbij hij een verdeling maakt in het algemene, het bijzondere 

en het afzonderlijke. De drie momenten staan niet naast of achter elkaar, maar ze hebben elkaar 

nodig om tot het verstandelijke begrip te kunnen komen. De enkelheid, het onmiddellijke, wordt 

genegeerd in de algemeenheid, en in de negatie van de algemeenheid, in de dubbele negatie dus, 

keert het subject terug in de onmiddellijkheid van de opgeheven algemeenheid, van zichzelf. 

Door deze dialectische beweging ontstaat de eenheid van de eenheid en de veelheid, nog wel niet 

als laatste waarheid (als absoluut kennen), maar wel als geworden onmiddellijkheid, die weer 

geopponeerd zal worden om terug te keren tot hogere onmiddellijkheid.  
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VI-a De zintuiglijke zekerheid, ofwel het dit en het menen.  

‘Het weten, dat vooreerst ofwel onmiddellijk ons onderwerp is, kan geen ander zijn dan dat wat 

zelf onmiddellijk weten, weten van het onmiddellijke of zijnde is. Wij moeten ons net zo 

onmiddellijk of ontvankelijk opstellen, dus niets aan het weten, zoals het zich voordoet, 

veranderen, en het begrijpen gescheiden houden van het opnemen.’
45

 Het naïeve, natuurlijke 

bewustzijn wordt getroffen door iets, zonder dat er enige voorkennis of inspanning aan vooraf is 

gegaan. Wij hebben hier te maken met de meest onmiddellijke vorm van betrekking tussen het 

bewustzijn en iets anders dat door de zintuigen gevat wordt. Opvallend in deze beginfase is het 

grote verschil tussen Hegel en Descartes. Descartes twijfelde in zijn twijfelexperiment of er wel 

iets buiten het bewustzijn zou zijn, Hegel, in zijn vertwijfelingsexperiment, stelt om te beginnen 

vast dat er iets buiten het bewustzijn is. ‘Dat iets is’, is niet het resultaat van veel denken, maar 

het is het minste dat van iets gezegd kan worden. Het voorwerp is, het is zelfs als het niet gekend 

wordt (op-zich); daarentegen kan er geen kennen zijn als er geen voorwerp is dat als verschijning 

zich aan het bewustzijn aanbiedt (voor-zich).   

 Op het moment van verschijnen ontstaat er ook een scheiding, een relatie, subject en 

object, ofwel waarheid en zekerheid. Toch, dit onderscheid wordt niet begrepen door het 

natuurlijke bewustzijn, het meent dat het gaat om een onmiddellijk kennen, en dat wil zeggen dat 

voor het natuurlijk bewustzijn de waarheid gelijk is aan de zekerheid. Daarom verschijnt dit 

kennen als het meest rijke, het volledigste en zuiverste. Het weten is onmiddellijk het object van 

het bewustzijn, en dit is hetzelfde als weten van het onmiddellijke van het zijnde. Op het einde 

van Phänomenologie des Geistes zal Hegel laten zien dat het absolute weten terugkeert in het 

bewustzijn, als onmiddellijkheid. 

 Het object dat voor ons is, is ‘het dit’; men denkt het in volle rijkdom voor zich te 

hebben, maar de interne dialectiek van de zintuiglijke zekerheid, die enkel bekend is aan het 

fenomenologische bewustzijn, zal duidelijk maken dat dit een illusie is. ‘Aan het zuivere zijn 

echter, dat het wezen van deze zekerheid inhoudt, en dat hij als zijn waarheid uitspreekt, is, als 

we toekijken, nog heel wat anders present. Een echte zintuiglijke zekerheid is niet alleen deze 
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zuivere onmiddellijkheid, maar een representant ervan.’
46

 Wat zegt Hegel? Wel, iets treft de 

zintuigen en we hebben de illusie van onmiddellijkheid, maar ons fenomenologisch bewustzijn 

ziet de betrekking tussen ‘Dieser als Ich’ en ‘Dieses als Gegenstand’. Er zijn dus twee ‘ditten’, en 

dus is de zintuiglijke zekerheid niet meer zo onmiddellijk als in eerste instantie lijkt. De twee 

‘ditten’ zijn op-zich, maar krijgen pas betekenis in de betrekking, in het voor-een-ander zijn (de 

negatie van het op-zich zijn, zonder dat het op-zich zijn verloren gaat). Het voor-een ander zijn, 

dat weer genegeerd wordt, dat weer terugkeert in de eenheid van het voor-zich zijn, is de basis 

van de relatie. De twee ‘ditten’ zijn op elkaar betrokken. Hegel geeft het voorbeeld van de boom. 

De boom is op-zich een boom, maar dat zegt verder niets. Pas in het voor-een-ander zijn en op die 

manier in het voor-zich zijn, heeft de boom betekenis. Maar zodra het bewustzijn zich bewust 

wordt van de boom, veronderstelt de mens ook een vergelijking met alles wat niet-boom is. De 

vergelijking, de negatie,  introduceert de middelijkheid. En dan blijkt dat alles wat het bewustzijn 

van het object kan zeggen alleen maar is: ‘dit is’. Maar dat is wel het meest algemene dat er te 

zeggen valt. Het object is enkel een ding, en men kan er enkel het meest algemene van zeggen; 

singulariteit en universaliteit zijn als volkomen vreemden voor elkaar, als gebrek en negatie van 

elkaar; maar, in het laatste hoofdstuk van de Phänomenologie des Geistes, na een lange 

ontwikkeling, zal de verhouding totaal anders zijn. In de onmiddellijkheid van het absolute 

kennen, dat dan bereikt zal zijn, zullen singulariteit en universaliteit volledig samenvallen, ze 

zullen beide helder en duidelijk en volledig aanwezig zijn, dan zal de geest beide verenigd hebben 

zonder ook maar iets te kort te doen aan welke van de twee. Maar nu zijn we nog niet zo ver. We 

staan nog maar pas aan het begin van de lange dialectische ladder, en alles wat we nu kunnen 

zeggen is: ‘dit is’,  

 Als ik zeg ‘dit is’, zeg ik wel dat ‘dit’ zich in tijd en ruimte bevindt, ofwel dat het 

een verschijning is, dat ik mag denken aan de Copernicaanse wending en dat ik mag constateren 

dat het ‘dit’ zich naar mij heeft gekeerd en voldoet aan de subjectieve vormen van de 

verschijning, door Immanuel Kant subliem beschreven. Dit betekent dat de relatie tussen het 

ervaringssubject en het ervaringsobject geplaatst moet worden in de structuur van de natuur zelf, 

in tijd en ruimte, en daarom kan men zeggen: ‘dit ik, ziet dat dit, nu en hier.’ In deze verhouding 

gaat het natuurlijke bewustzijn nu eens naar de kant van de verschijning, dat dan als essentieel 

wordt gezien, dan weer naar de kant van de subjectieve zekerheid, dat dan weer als essentieel 

wordt beschouwd. Weggejaagd uit de twee posities, waarin het natuurlijk bewustzijn de 

onmiddellijkheid niet kan ontdekken, komt het terug bij de onmiddellijke verhouding, bij het 
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 Idem, p 70. ‘An dem reinen Sein aber, welches das Wesen dieser Gewiβheit ausmacht und welches sie 

als ihre Wahrheit aussagt, spielt, wenn wir zusehen, noch vieles andere beiher. Eine wirkliche sinnliche 
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vertrekpunt, maar nu, na negare en conservare op een hoger niveau. Dit gebeuren is al sterk 

verbonden met de waarneming, het stadium van de opgeheven enkelheid, maar we mogen pas van 

een negatie van de negatie spreken wanneer de concrete totaliteit is bereikt. 

Eigenlijk zou de zintuiglijke zekerheid deze beweging en bemiddeling moeten weigeren 

want ze tast de essentie van de zintuiglijke zekerheid aan, te weten de onmiddellijkheid. Welnu, 

de bemiddeling op het niveau van de zintuiglijke zekerheid leert het bewustzijn dat wat in eerste 

instantie als onmiddellijke enkelheid verscheen, als de rijkste kennis, toch niet zo rijk is. Het leert 

ook dat, hoeveel tijd er ook verstrijkt, en op hoeveel plaatsen het ‘dit is’ zich ook bevindt, altijd 

de zin ‘dit ik, ziet dat dit, nu en hier’ blijft gelden. Het gevolg hiervan is dat het hier en het nu een 

eigen zijn wordt toebedacht: hoe laat het ook is, het is altijd nu, waar het bewustzijn ook moge 

zijn, het is altijd hier. Hegel zegt het op deze wijze: ‘Aan deze zekerheid zelf moet dus gevraagd 

worden: wat is het dit? Nemen wij het in de dubbele gestalte van zijn aanwezigzijn als het nu en 

als het hier, dan zal de dialectiek, die het bij zich heeft, een even begrijpelijke vorm krijgen als 

zijn aanwezigzijn. Op de vraag: wat is het nu? Antwoorden wij dus bijvoorbeeld: het nu is de 

nacht. […] Wij schrijven deze waarheid op; […]. Het nu, dat nacht is, wordt bewaard, dat wil 

zeggen, het wordt behandeld als dat waarvoor het doorgaat, als een zijnde; het ontpopt zich echter 

veeleer als een niet-zijnde.’
47

 

Het hier en het nu krijgen enkel betekenis in hun negatie. Maar dat geldt evenzeer voor 

‘dit ik’, dat enkel betekenis krijgt in de negatie van de zes miljard niet-ikken. Het gevolg van deze 

gedachtengang is dat de zin die we boven schreven: ‘dit ik, ziet dat dit, nu en hier’, vervangen 

moet worden door: ‘dit ik, wie dan ook, ziet een dit, wat dan ook, in een nu, wanneer dan ook, en 

in een hier, waar dan ook’, en zijn we terecht gekomen bij de grootst mogelijke algemeenheid. 

Dus moet de conclusie zijn dat de waarheid van de zintuiglijke zekerheid het volledig algemene 

is, en dat wil zeggen de bemiddelde eenvoud. Hegel formuleert dit op de volgende manier. ‘Het 

hier is bijvoorbeeld de boom. Draai ik me om, dan is deze waarheid verdwenen en omgeslagen in 

de tegengestelde waarheid: het hier is niet een boom, maar veeleer een huis. Het hier zelf 

verdwijnt niet; maar het is blijvend bij het verdwijnen van het huis, de boom enzovoort, en 

                                                                                                                                                                             

Gewiβheit ist nicht nur diese reine Unmittelbarkeit, sondern ein Beispiel derselben.’ Vertaling: idem. 
47

 Idem, p. 71. ‘Sie ist also selbst zu fragen: Was ist das Diese? Nehmen wir es in der doppelten Gestalt 

seines Seins als das Jetzt und als das Hier, so wird die Dialektik, die es an ihm hat, eine so verständliche 

Form erhalten, als es selbst ist. Auf die Frage: was ist das Jetzt? antworten wir zum Beispiel: das Jetzt ist 

die Nacht. […] Wir schreiben diese Wahrheit auf, […]. Das Jetzt, welches Nacht ist, wird aufbewahrt, das 

heiβt, es wird behandelt als das, für was es ausgegeben wird, als ein Seiendes; es erweist sich aber vielmehr 

als ein Nichtseiendes.’ Vertaling: Wim van Dooren, Hegel, fenomenologie van de Geest, Boom klassiek, 

Amsterdam, 1981, p. 56. 
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onverschillig of het huis, boom is. Het dit laat zich dus weer zien als bemiddelde eenvoud, ofwel 

als algemeenheid.’ 
48

  

De zintuiglijke zekerheid meende met het trotse ‘dit is’ een vaste bodem onder zich te 

hebben, maar het blijkt drijfzand te zijn. De waarheid ‘dit is’ blijft wel, maar het is de armste 

waarheid die men kan uitspreken. Fundamenteel in het bereiken van deze constatering is de 

dialectische beweging. Het ‘nu is’, als eerste stelling, wordt genegeerd, omdat het nu alweer 

geweest is. Deze tweede stelling ‘is geweest’ kan niet zijn en moet daarom ook weer genegeerd 

worden (de dubbele negatie), en we keren terug in het ‘nu is’ met rijkere inhoud. Dit betekent dat 

de werkelijkheid steeds in beweging is, nooit stil staat, geen vast punt kent,  (Descartes begon met 

een Archimedisch punt te zoeken), en daarom is het ook niet mogelijk om dat, wat we menen 

zeker te weten in de zintuiglijke zekerheid, ooit uit te spreken: ‘[…], maar we spreken het 

algemene uit; ofwel we spreken totaal niet, zoals we het in deze zintuiglijke zekerheid menen.’49 

 

VI-b. De waarneming; ofwel het ding, en de misvatting. 

(N.B. De term ‘misvatting’ is een vertaling van Wim van Dooren, in Hegel, fenomenologie van 

de Geest, van het door Hegel gebruikte woord ‘die Täuschung’. De vertaling is voor misvatting 

vatbaar. Hegel bedoelt het niet kunnen uitzeggen van het object, het niet volledig kunnen vatten 

van het voorwerp dat tot object is gemaakt.) 

Het voorbije hoofdstukje heeft ons geleerd dat de eerste denkbeweging, die van de 

zintuiglijke zekerheid, er een is van ‘op-nemen’. We komen nu bij de tweede denkbeweging, die 

van het ‘waar-nemen’. Het natuurlijke bewustzijn betrekt zich op de algemeenheid, neemt dat 

algemene als waarheid, het verhoudt zich waar-nemend zonder dat de eerste denkbeweging als 

fout wordt verworpen. Een object is principieel niet iets onmiddellijks, het is altijd een object 

voor een subject. Dit betekent dat het waarnemende natuurlijke bewustzijn weet dat het niet meer 

gaat om hét object, maar om háár object, een subjectief genomen object, een ding. We nemen een 

uitgebreid ding waar, maar het ding als ding-op-zich kunnen we nooit zien of aanraken, altijd is 

het een object voor een subject, en dat wil zeggen dat het object nooit begrepen kan worden 

zonder de subjectieve vormen van de waarneming. Dit betekent dat de waarneming, waarin het 

voorwerp, dat tot object is geworden, tot opgeheven enkelheid wordt gebracht, wel een object 

bedoelt, maar dat het natuurlijk bewustzijn het object niet kan uitzeggen omdat het abstraheert 
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 Idem, p. 72. ‘Das Hier ist nicht ein Baum, sondern vielmehr ein Haus. Das Hier selbst verschwindet 

nicht, sondern es ist bleibend im Verschwinden des Hauses, Baumes und so fort, und gleichgültig, Haus, 

Baum zu sein. Das Dieses zeigt sich also wieder als vermittelte Einfachheit, oder als Allgemeinheit.’ 

Vertaling: Wim van Dooren, Hegel, fenomenologie van de Geest, Boom klassiek, Amsterdam, 1981, p. 57. 
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van wat het voorwerp dat tot object geworden is, tot object maakt. Want het gaat om de zo 

dadelijk te behandelen Eins- en Auch-eigenschappen. Nu eens worden de Eins-eigenschappen 

gevat, dan weer de Auch-eigenschappen, en het lukt de waarneming niet ze tegelijk uit te zeggen. 

Alhoewel Descartes het vermoedelijk niet zo bedoeld heeft, mogen we toch denken dat hij een 

gevoel kan hebben gehad van het door het subject gegrepen object, en dat hij dat onder andere 

uitdrukte in deze zin uit de tweede meditatie: ‘[…]: die was is niet die zoetheid van honing, niet 

die geur van bloemen, niet die witheid, niet die vorm, niet dat geluid geweest, maar het lichaam, 

dat zich eerst op die manieren, en nu weer op andere manieren aan mij voordeed.’ 
50

 Opvallend is 

dat Descartes de negatie gebruikt om te proberen tot het wezen van het object door te dringen, en 

we mogen een parallel denken met Georg Hegel wanneer deze spreekt over de zoutkristal, in het 

hoofdstuk dat we nu bespreken. Beiden zeggen dat het ding waar zij over praten noch dit noch dat 

is, dat het een ding is met eigenschappen, waaronder de uitgebreidheid, en tegelijkertijd zeggen 

ze dat het ding slechts kan bestaan in en door de eigenschappen en de eigenschappen slechts in en 

door het ding. 

 Het ding is een object voor een subject. Object en subject zijn nog niet volkomen een, dat 

zal pas het geval zijn wanneer het absolute kennen bereikt zal zijn. De twee staan in dit stadium 

in een relatie tot elkaar, en zijn wel nog van elkaar onderscheiden. Onderscheiden noemt Hegel 

negeren. De verhouding tussen subject en object is een relatieve tegenstelling, en dat wil zeggen 

dat zij naar elkaar verwijzen, het subject kan niet worden bepaald zonder het object en 

omgekeerd. Deze verhouding wordt door Hegel ‘bestimmte Negation’ genoemd.  

 In de waarneming ontpopt het algemene ding zich als drager van eigenschappen. ‘Dit 

voorwerp moet nu verder bepaald worden, en deze bepaling uit het resultaat dat verkregen is, in 

het kort ontwikkeld worden; […]. Omdat zijn principe het algemene, in zijn eenvoud bemiddeld 

is, moet het voorwerp dit als zijn aard bij zichzelf uitdrukken; het laat zich daardoor zien als het 

ding met veel eigenschappen.’
51

  Het natuurlijke bewustzijn ontdekt, al waarnemend (de waarheid 

nemend), bij het ding bepaaldheden en onderscheidingen, eigenschappen. Hiermee bereikt het 

denken het stadium van het onderscheid tussen het ding en de eigenschappen. Het natuurlijk 

bewustzijn wil het ding via de waarneming identificeren, en ontdekt dat het een ding is met vele 

kwaliteiten. We ontdekken dus weer de veelheid en de eenheid; deze zullen door middel van de 
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 Idem, p. 71. ‘[…], aber wir sprechen das Allgemeine aus; oder wir sprechen schlechthin nicht, wie wir es 

in dieser sinnlichen Gewiβheit meinen.’ Vertaling: idem. 
50

 R. Descartes, Meditaties, Boom, Meppel / Amsterdam, 1989, p. 50. 
51

 G. Hegel, Phänomenologie des Geistes, Felix Meiner Verlag, Hamburg, 1988, p 79. ‘Dieser Gegenstand 

ist nun näher zu bestimmen, und diese Bestimmung aus dem Resultate, das sich ergeben, kurz zu 

entwickeln; […]. Da sein Prinzip, das Allgemeine, in seiner Einfachheit ein vermitteltes ist, so muβ er dies 
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dialectische beweging tot een nieuwe eenheid worden gebracht. Alvorens tot de nieuwe eenheid 

te komen worden de eigenschappen, die noodzakelijk zijn voor het ding om ding te zijn, door de 

waarneming van het ding onderscheiden. Deze zoutkristal is een heel eenvoudig hier en nu, en 

tegelijkertijd is de kristal als een kubus, wit, enzovoort. Deze eigenschappen bestaan met en naast 

elkaar, ze doordringen elkaar wel maar verdringen elkaar niet, en ze nemen allemaal deel aan de 

algemeenheid die zij uitdrukken, aan de ‘dingheid’. Tegelijkertijd kan men zeggen dat 

bijvoorbeeld de witheid van het zout, als onderscheid van andere eigenschappen, zelf ook weer 

een bemiddelde onmiddellijkheid is.  

 Dit betekent dat elk ding van de waarneming een tegenspraak in zich draagt. Enerzijds is 

het ding één, in zoverre het van andere dingen onderscheiden is, anderzijds is het iets algemeens 

en veel omdat het als verschijning voor het subject vele hoedanigheden in en aan zich heeft. Deze 

tegenspraak, deze negatie, tussen het ene en het vele, tussen het enkelvoudige en het algemene, 

die hét thema van Phänomenologie des Geistes is, en waar onze probleemstelling naar verwijst, 

wordt door Hegel op indrukwekkende wijze beschreven, en uiteindelijk opgeheven.  

 Laten we Hegel eerst volgen wanneer hij spreekt over de verhouding tussen de 

eigenschappen onderling, om daarna te bestuderen wat hij zegt over de verhouding tussen het 

ding en de eigenschappen. ‘Het zijn is echter iets algemeens, doordat het de bemiddeling of het 

negatieve bij zich heeft; daar het dit aan zijn onmiddellijkheid uitdrukt, is het een aparte, 

bepaalde eigenschap. Daarmee zijn tegelijk veel van zulke eigenschappen, als elkaars negatieven, 

geponeerd. Daar ze in de eenvoud van het algemene uitgedrukt zijn, betrekken deze 

bepaaldheden, […], zich op zichzelf, zijn onverschillig tegenover elkaar,[…].’
52

 De waargenomen 

eigenschappen kunnen wezenlijk en niet-wezenlijk zijn, ze kunnen uniek zijn voor dit ene ding en 

ze kunnen ook in andersoortige dingen voorkomen. Maar in de waarneming gaat het om dìt ding, 

en niet om een ander ding, en dus hebben we criteria nodig die ons in staat stellen om 

eigenschappen tot eigenschappen van dìt ding te maken. Dus zijn er vele eigenschappen die we 

moeten uitsluiten, niet omdat ze niet bestaan, maar omdat ze niet in dìt ding bestaan. Om het ding 

te kunnen identificeren moet de waarnemer proberen de relevante eigenschappen tot een eenheid 

te brengen. Deze relevante eigenschappen komen op twee-voudige wijze aan het voorwerp toe.  

Enerzijds zijn er eigenschappen die elkaar wel doordringen maar niet uitsluiten, door Hegel 

                                                                                                                                                                             

als seine Natur an ihm ausdrücken; er zeigt sich dadurch als das Ding von vielen Eigenschaften.’ Vertaling: 

Wim van Dooren, Hegel, fenomenologie van de Geest, Boom klassiek, Amsterdam, 1981, p.65. 
52

 Idem, p. 80. ‘Das Sein aber ist ein Allgemeines dadurch, daβ es die Vermittlung oder das Negative an 

ihm hat; indem es dies an seiner Unmittelbarkeit ausdrückt, ist es eine unterschiedene, bestimmte 

Eigenschaft. Damit sind zugleich viele solche Eigenschaften, eine die negative der andern, gesetzt. Indem 

sie in der Einfachkeit des Allgemeinen ausgedrückt sind, beziehen sich diese Bestimmtheiten, […], auf sich 

selbst, sind gleichgültig gegeneinander, […].’ Vertaling: idem.  
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aangeduidt met ‘Auch’. Anderzijds zijn er eigenschappen die elkaar uitsluiten, door Hegel 

aangeduidt met ‘Eins’. Dus zijn er enerzijds eigenschappen die eigenschappen van vele dingen 

kunnen zijn, en anderzijds zijn er eigenschappen die enkel maar eigenschappen van dìt ene ding 

zijn. Er zijn Auch-eigenschappen en Eins-eigenschappen. De twee soorten eigenschappen moeten 

worden verenigd, moeten tot een eenheid worden gebracht, en het fenomenologische bewustzijn 

ziet hoe het natuurlijke bewustzijn de eenheid tracht te vatten, maar daar niet in slaagt, omdat het 

onderscheid van de eigenschappen voortkomt uit een onderscheid van gezichtspunt. Daarom 

spreekt Georg Hegel van ‘Täuschung’ (en daarom is de vertaling ‘misvatting’ dubieus), want de 

waarneming meent het voorwerp dat tot object is gemaakt werkelijk te vatten maar het vat dat 

object slechts in de algemeenheid. We zien dus de dubbelzinnigheid, te weten dat er een veelheid 

van eigenschappen aan het ding wordt toegekend, ‘Auch’- en ‘Eins’-eigenschappen, afhankelijk 

van het standpunt dat men inneemt,  en dat deze veelheid in de eenheid van het ding moet worden 

opgenomen. 

 Dit leidt naar de vraag hoe de verhouding tussen de eigenschappen en het ding moet 

worden verstaan. Een tweede betekenis van het woord ‘die Täuschung’ dient zich aan, want niet 

alleen is de waarneming niet in staat om de Auch-eigenschappen en de Eins-eigenschappen als 

een eenheid waar te nemen, maar de waarneming is ook niet in staat om het voorwerp dat tot 

object is gemaakt als dìt ding te vatten, als enkelheid, omdat de waarneming niet in staat is om de 

eenheid en de veelheid in een nieuwe eenheid samen te brengen. Twee mogelijkheden dienen 

zich voor de waarneming aan. Wanneer het natuurlijk bewustzijn aanneemt dat het wezen van het 

object zijn een-zijn is, dan verschijnt die eenheid voor het natuurlijke bewustzijn als in veel 

eigenschappen uiteen gelegd. Wanneer het natuurlijk bewustzijn aanneemt dat het wezen van het 

object de veelheid van de eigenschappen is, dan bundelt het natuurlijk bewustzijn deze veelheid 

tot eenheid. Welke van de twee mogelijkheden moet men als waar aannemen ? Geen van beide, 

zegt Hegel, want beide zijn een ‘Täuschung’. Tot het ding behoren zowel de negatie eenheid – 

algemeenheid, als het met elkaar verbonden zijn van eenheid – algemeenheid. Het ding is een en 

veel tegelijkertijd. Zou het ding alleen maar een zijn, dan zou het geen bepaaldheid hebben en dan 

zou het dus niets zijn. Maar zou het ding alleen maar veel zijn, dan zou er geen eenheid zijn, en 

zou het dus ook niets zijn. Beide momenten moeten tegelijkertijd worden gezegd, maar dat kan 

niet vanuit de waarnemende verhouding tussen subject en het tot object gemaakte voorwerp. Het 

begrijpen van dit onvermogen van de waarneming vindt Georg Hegel zo belangrijk en zo 

fundamenteel, dat hij het begrip 'die‘Täuschung’ zelfs in de titel van dit hoofdstuk heeft 

opgenomen.  
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Het ding is op-zich, en dit op-zich-zijn van het ding wordt voor-zich-zijn van het ding 

wanneer het tot begrip is geworden, wat in de waarneming nog niet het geval is en wat nu juist 

het probleem is van de waarneming. De twee aspecten zijn zowel onlosmakelijk met elkaar 

verbonden als dat ze elkaar negeren. Want zonder het op-zich-zijn zou er helemaal geen 

voorwerp en dus ook geen object zijn. Het op-zich-zijn kan slechts in het voor-zich-zijn worden 

gedacht. Deze gedachte drukt Hegel uit in de zo moeilijk te begrijpen zin: ‘[…], het voorwerp is 

veeleer in één en hetzelfde opzicht het tegendeel van zichzelf, voor zichzelf voor zover het voor 

iets anders is, en voor iets anders voor zover het voor zichzelf is. Het is voor zichzelf, in zich 

gereflecteerd, [en] één; maar dit voor zichzelf, in zich gereflecteerd, [en] één zijn is met zijn 

tegendeel, [namelijk] het zijn voor iets anders in een eenheid, en dus slechts als iets dat 

opgeheven is, geponeerd;    […]. ’
53

  

 Hegel trekt de conclusie dat de waarneming ons niet veel verder brengt; het natuurlijke 

bewustzijn is in deze fase eigenlijk wat hulpeloos in het bereiken van de waarheid, want het 

wordt nu gekenmerkt door een wervelstorm van waarheid en onwaarheid, van een op en neer 

bewegen tussen eenheid en veelheid, een-zijn en verscheiden-zijn, eenheid en algemeenheid. 

Wanneer het natuurlijk bewustzijn een antwoord geeft op de vraag '‘wat is dit’, dan kan dat 

antwoord enkel een ‘Täuschung’ zijn. ‘Dit verloop, een voortdurend afwisselend bepalen van het 

ware en een opheffen van dit bepalen, houdt eigenlijk het dagelijkse en voortdurende doen en 

laten in van de waarnemer en van het bewustzijn, dat meent zich in de waarheid te bewegen.’ 
54

 

Waar woedt de wervelstorm ? Wel, enkel en alleen in het natuurlijke bewustzijn dat de waarheid 

van het ding probeert te vatten, en dat beseft dat het steeds mis-vat. Het natuurlijk bewustzijn 

probeert identiteit te vatten in de fase van de waarneming en slaagt daar niet in, het vat slechts 

illusie. Tegelijkertijd dient men te beseffen dat de dialectische beweging niet eenmalig is, maar 

dat het een voortdurende en ononderbroken beweging is, en dat, wanneer de waarneming van het 

bewustzijn verandert, ook het object in de verhouding subject – object verandert. En dus zal de 

verhouding en daarmee het object voortdurend veranderen, het zal op een steeds hoger plan 

komen, de lagere niveaus in zich behoudend, de ‘vele kwaliteiten moeten terug genomen worden 

in de eenheid waarvan ze de kwaliteit zijn. De eenheid verschijnt niet zonder meer in de veelheid 

van bijzondere kwaliteiten, maar slechts in zoverre deze bijzondere kwaliteiten onmiddellijk deel 
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 Idem, p. 89. ‘[…], der Gegenstand ist vielmehr in einer und derselben Rücksicht das Gegenteil seiner 

selbst: für sich, insofern er für Anderes, und für Anderes, insofern er für sich ist. Er ist für sich, in sich 

reflektiert, Eins; aber dies für sich, in sich reflektiert, Eins Sein ist mit seinem Gegenteile, dem Sein für ein 

anderes, in einer Einheit, und darum nur als aufgehobenes gesetzt; […].’ Vertaling: idem. 
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 Idem, p. 91. ‘Dieser Verlauf, ein beständig abwechselndes Bestimmen des Wahren und Aufheben dieses 

Bestimmens, macht eigentlich das tägliche und beständige Leben und Treiben des wahrnehmenden und in 

der Wahrheit sich zu bewegen meinenden Bewuβtseins aus.’ Vertaling: idem. 
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blijven uitmaken van de (algemene) eenheid waarvan ze de kwaliteit zijn. Het nieuwe 

eenheidsconcept kan formeel worden uitgedrukt als de algemeenheid die zich in de bijzonderheid 

verwerkelijkt en tot zichzelf als enkelheid terugkeert. Dit concept wordt door Hegel het (formele) 

begrip genoemd.’
55

  

 Met de waarneming hebben we een moment in de dialectische beweging bereikt waarin 

we niet meer met Berkeley kunnen zeggen: ‘Esse est percipi’, maar we hebben ook nog niet het 

moment bereikt waarin we zeggen: ‘Esse est intelligi’. Was het criterium voor het gekende iets in 

de fase van de zintuiglijke zekerheid nog de enkelheid, in de fase van de waarneming is dit 

criterium de algemeenheid opgevat als opgeheven enkelheid. Deze stand van zaken brengt ons 

naar de derde beweging, die van het verstand. Dan zal het criterium voor het gekende iets de ware 

algemeenheid zijn, dit is de algemeenheid die enkelheid tot zijn eigen moment heeft gemaakt. Het 

waarnemend bewustzijn is dan een gepasseerd station. Het ding wordt opgeheven en eenheid en 

veelheid zullen onmiddellijk worden gevat in het begrip van het verstand. 

 

VI-c. Kracht en verstand, verschijning en bovenzinnelijke wereld. 

Het derde stadium van het bewustzijn wordt door Georg Hegel aangeduid met ‘het verstand’, en 

het gaat uit van de resultaten van de waarneming. Was er in het stadium van de waarneming nog 

de grote vraag hoe de eenheid van de eigenschappen enerzijds en de eenheid van de 

eigenschappen en het ding anderzijds te denken, nu worden de eigenschappen opgevat als 

bepaaldheden waarin het ideële ding zich verwerkelijkt. De poging van de waarneming om de 

eenheid te vatten is mislukt. Nu eens vatte de waarneming de Eins-eigenschappen, dan weer de 

Auch-eigenschappen, nu eens vatte de waarneming het ene, dan weer het vele, maar de 

waarneming slaagde er niet in de eenheid van eenheid en veelheid te vatten. Dit nu zal wel 

mogelijk worden in de fase van ‘kracht en verstand’, waarin de kracht de natuurkundige eenheid 

is die zich in veelheid manifesteert. In deze fase zal de abstracte algemeenheid van de 

waarneming overgaan naar de concrete algemeenheid van het verstand.  

Een zintuiglijke kwaliteit wordt niet meer opgevat als een louter subjectieve waarneming, 

het moet mogelijk zijn dat ook anderen hetzelfde ervaren. Alleen dìe eigenschappen noemen we 

nog eigenschappen die door velen te beproeven en te bevestigen zijn, en die kwantitatief uit te 

drukken zijn. Als er al andere eigenschappen zouden zijn dan vallen die buiten beschouwing, 

alleen de door allen te bevestigen, kwantitatieve eigenschappen blijven over. We bestuderen in de 

natuurwetenschappen de kwantificeerbare eigenschappen. Deze eigenschappen mogen worden 

opgevat als zijnde wezenlijke uitingen van kracht. Het begrip ‘kracht’ wordt door Hegel gebruikt 
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in de titel van het onderhavige hoofdstuk, en daarom moeten we aannemen dat dit begrip een 

sleutelpositie in dit stadium van het natuurlijke bewustzijn inneemt. 

De kracht is een eenheid. De kracht toont deze eenheid in de kwantificeerbare 

eigenschappen waarin zij zich uitdrukt, en die in een verhouding tot elkaar staan. Deze 

verhouding kan worden beschreven in mathematische formules. De kwantificeerbare 

eigenschappen (en dus de natuur) zijn manifestaties van mathematisch te formuleren 

natuurwetten. De kracht, zo zeiden we in de vorige zin, is de eenheid die zich manifesteert in 

natuurwetten, die zich weer uitdrukken in mathematische formules, en dus kunnen we zeggen dat 

de zintuiglijk waarneembare werkelijkheid een wereld is van kracht. De kracht is eenheid en 

werkzaamheid. Hegel formuleert deze eenheid en werkzaamheid als volgt: ‘[…], of de 

verschillen, genegeerd in hun zelfstandigheid, gaan onmiddellijk terug in hun eenheid, en hun 

eenheid gaat onmiddellijk over tot de ontplooiing: de ontplooiing op haar beurt gaat weer terug in 

de reductie. Deze beweging is nu precies wat men kracht noemt; […].’ 
56

  

 De vraag is hoe de kracht zich manifesteert in de mathematisch te formuleren 

natuurwetten. Om deze vraag te kunnen beantwoorden moeten we ons realiseren dat, in dit 

stadium, de kracht de Gegenstand voor het verstand is geworden. De Gegenstand voor de 

waarneming was ‘ding met eigenschappen’, de Gegenstand voor het verstand is de kracht. Het 

verstand ‘ziet’ dat de kracht zich manifesteert in meerdere wetten, dit inzicht leidt ons naar ‘das 

ruhige Reich von Gesetzen’. In dit rustige rijk heersen de eeuwige natuurwetten, die 

onveranderlijk zijn. 

 We mogen niet vergeten dat de ideële wereld en de zintuiglijk gegeven wereld niet twee 

naast elkaar bestaande werelden zijn, maar dat ze een eenheid vormen, zoals we in het 

hoofdstukje ‘Het idealisme als kader’ uiteen hebben gezet. Omdat ook de natuur gekenmerkt 

wordt door ‘op-zich’ en door ‘voor-zich’, kan de natuur als gekende natuur enkel een object voor 

een subject zijn. Dus is de gekende natuur enkel een natuur die verschijnt. En dus kan de gekende 

natuur niet zonder meer samenvallen met het ‘op-zich’ van de natuur, en dus kan geen enkele 

gekende wet het ‘op-zich’ van de natuur vertolken. De wetten die wij kennen zijn wetten die 

geconditioneerd worden door het ‘voor-zich’ van de natuur en dat wil mede zeggen door de 

aanschouwingsvormen en de categorieën van het subject. Een wet die de gekende natuur aan ons 

manifesteert is daarom altijd een bepaalde wet. Er zijn subjectieve voorwaarden gesteld aan het 

kennen van de natuur en aan het kennen van de wetten van de natuur. 
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Welnu, het verstand dat wil kennen ontdekt dat de natuur niet verschijnt als zijnde 

manifestatie van één enkele natuurwet. Het verstand ontdekt dat de zuivere natuurwet niet 

verschijnt. Er zijn vele onderscheiden verschijnselen in de natuur en we zijn getuige van 

meerdere natuurwetten, die wel allemaal de zuivere natuurwet uitdrukken maar allemaal onder 

voor elk van hen specifieke voorwaarden en omstandigheden. De ene natuurwet kan slechts 

voorwaardelijk en door middel van meerdere natuurwetten worden gekend. Het besef van de 

noodzakelijke bepaaldheid van de ene wet roept het volgende probleem op. Ofwel we bepalen de 

natuurwet als zijnde universeel, als zijnde de a priori wetmatige struktuur van de natuur, maar dan 

moeten we vaststellen dat deze universele natuurwet zich niet onmiddellijk in de natuur 

manifesteert, ofwel we begrijpen de natuurwet als zijnde een veelheid van bepaalde en in de 

natuur verschijnende wetten, maar dan is het karakter van universaliteit verloren gegaan.  

 We staan nu opnieuw voor het grote probleem van de eenheid van de eenheid en de 

veelheid. Hoe brengt Georg Hegel dit probleem tot een oplossing, hoe kan hij opnieuw eenheid 

van eenheid en veelheid denken ? Hij vraagt zich eerst af of het wel zo vanzelfsprekend is om het 

universele van de a priori begrepen wetmatigheid van de natuur te scheiden van de werkelijkheid, 

zoals deze zich in de zintuiglijk gegeven natuur aan ons voordoet. Want het is toch zo dat beide 

uitgangspunten op elkaar betrokken zijn. De a priori wetmatigheid en de a priori struktuur 

(voortkomend uit het rustige rijk van de wetten) staan toch niet los van de zintuiglijk gekende 

natuur. Die wetmatigheid drukt toch het blijvende en onveranderlijke wezen van die natuur uit. 

En als blijvend en onveranderlijk wordt dit wezen van de natuur dan wel onderscheiden, maar 

niet volledig gescheiden van het niet-blijvende en wel-veranderlijke. 

 De onrust van de natuur komt in de natuurwet tot rust. Maar nu dient de vraag: ‘op welke 

manier dan?’ zich aan.  Op welke manier is de onrust van de zintuiglijk waargenomen natuur 

opgenomen in de a priori wetmatigheid ? Op deze vraag moet een antwoord komen omdat anders 

niet te begrijpen is waarom en hoe de wetmatige struktuur betrekking kan hebben op de 

zintuiglijk gegeven natuur. Georg Hegel geeft antwoord op deze fundamentele vraag door een 

‘tweede waarheid van het verstand’ te introduceren. Deze tweede waarheid van het verstand moet 

de eerste waarheid van het verstand, die van het rustige rijk van de wetten, vervolmaken. 

Om te begrijpen hoe deze vervolmaking plaats heeft is het nodig eerst de eerste waarheid 

te analyseren, aan de hand van een voorbeeld. Hoe kan de natuurlijke waarneming worden 

omgezet in een natuur-wetenschappelijke waarneming ? Laten we aannemen dat er iets is dat 

wordt gekenmerkt door 'zwaarte’. Volgens Aristoteles is dit iets zwaar omdat het is samengesteld 

uit het element aarde. Het iets, het voorwerp, streeft naar zijn natuurlijke plaats, de aarde. Hoe 

meer er van het element aarde in het voorwerp aanwezig is, hoe sterker het naar zijn natuurlijke 
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plaats streeft. Deze verklaring komt overeen met de natuurlijke waarneming, maar gaat wel uit 

van twee voor-aannames. Het waargenomen voorwerp is een werkelijk op-zich, want anders kan 

het zwaar-zijn niet worden begrepen als eigenschap van het voorwerp, en dit op-zich heeft een 

eigen doel, want anders kan het voorwerp geen eigen streven hebben. 

Vanuit deze verklaring van Aristoteles kunnen we een overgang maken naar een natuur-

wetenschappelijke verklaring door een kwantitatieve maatstaf te vinden voor zwaarte. De 

natuurwetenschap van de moderne tijd introduceert de massa als zijnde de maat van de materie. 

De massa van een natuurlijk iets kan kwantitatief worden bepaald. Zo kan men vaststellen en 

beschrijven dat de massa van lichaam A dubbel zo groot is dan de massa van lichaam B wanneer 

de beweging van de een, bijvoorbeeld hangend aan een veer en onder precies dezelfde 

omstandigheden, tweemaal sneller is dan de beweging van de ander. Deze kwantitatieve bepaling 

van massa (F = m.a) kan door alle waarnemers worden vastgesteld, op precies dezelfde wijze. 

Verbindt men de massa met gewicht (G = m.g), dan kan de zwaartekrachtversnelling worden 

vastgesteld, kwantitatief en experimenteel. 

Maar de zwaartekracht is geen eigenschap van het voorwerp, we kunnen niet spreken van 

een eigen, inherent aan het voorwerp bestaand doel, want de zwaartekracht komt toe aan alle 

voorwerpen, ongeacht hun massa. De zwaartekracht is universeel. Deze universaliteit kan in een 

wet worden uitgedrukt. De zwaartekracht is gelijk aan de afstand die het voorwerp heeft afgelegd, 

gedeeld door de tijd in het kwadraat die nodig is om die afstand af te leggen. Deze wet is 

universeel, en de enige voor-aanname is dat er massa is. De wet kan voortdurend experimenteel 

worden bevestigd, en bevat slechts variabelen die voortdurend kwantitatief kunnen worden 

bepaald. 

We mogen de wet van de zwaartekracht zien als een wet van het rustige rijk van de 

wetten, als een wet van de eerste waarheid. De zwaartekrachtwet is universeel. Maar nu moet de 

tweede waarheid van het verstand deze eerste waarheid vervolmaken. De universele wet van de 

zwaartekracht wordt in de zintuiglijk waarneembare wereld uitgedrukt in afstand en tijd, dat wil 

zeggen in tijd en ruimte, en deze beide variabelen zijn steeds wisselend. De massa bevindt zich 

steeds op een andere positie in tijd en ruimte. De universele wet manifesteert zich in de zintuiglijk 

waarneembare wereld steeds op ongelijke wijze, maar ook omgekeerd, de ongelijke manifestaties 

zijn steeds manifestaties van de ene zich-gelijk-blijvende wet. De rust van het-zich-gelijk-

blijvende vooronderstelt de onrust van het zich-niet-gelijk-blijvende. Dit laatste manifesteert zich 

in de vorm van een proces, in de vorm van ‘een worden’.  

Is dit proces noodzakelijk ? Nee, wanneer het gaat om de zwaartekracht op-zich, ja, 

wanneer het gaat om de zintuiglijk waarneembare zwaartekracht, om de zwaartekracht voor-zich. 
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Want de zwaartekracht op-zich is onafhankelijk van tijd en ruimte. De zwaartekracht kan pas 

verschijnen, kan pas voor-zich zijn, wanneer dat gebeurt in de variabelen tijd en ruimte, wanneer 

deze structuren van de natuur samen met de natuur tot begrip worden gebracht. In het voor-zich 

wordt het op-zich ontkend. We zijn opnieuw in de dialectische beweging, in het negare, elevare 

en conservare. De zintuiglijk waarneembare wereld en het begrijpende verstand worden tot 

eenheid gevoerd, en deze eenheid wordt op een hoger plan en tot begrip gebracht. Dit wil zeggen 

dat voor het tot begrip brengen van de zintuiglijk waarneembare wereld met de structuren tijd en 

ruimte steeds een verstand nodig is waarin tijd en ruimte en de zintuiglijk waarneembare wereld 

tot begrip en dus tot eenheid kunnen worden gebracht. En dit wil zeggen, in het idealisme van 

Georg Hegel, dat het verstand de eigen identiteit op het verschijnende drukt, dat het subject 

zichzelf herkent in wat aan hem verschijnt. Hegel duidt dit herkennen van zichzelf door het 

verstand en het opleggen van de eigen identiteit aan het verschijnende aan met de woorden Ich = 

Ich, wat wil zeggen dat het verstand slechts iets in de natuur kan kennen door er zijn eigen 

identiteit op te drukken. 

Is er dan wel een natuur buiten het ik ? Gedurende de hele ontwikkeling van het 

natuurlijke bewustzijn heeft Hegel een verhouding tot een onafhankelijke natuur voorondersteld. 

Het natuurlijke bewustzijn tracht zichzelf te bepalen in verhouding tot de natuur. Op het niveau 

van de zintuiglijke zekerheid wordt de natuur bepaald als iets dat onmiddellijk gegeven is, op het 

niveau van de waarneming wordt de natuur bepaald als het ding met de vele eigenschappen, en op 

het niveau van het verstand als de kracht die zich in onderscheiden variabelen manifesteert. 

Weliswaar is gebleken dat de structuren die aan de natuur worden toegeschreven eigenlijk de 

structuren van het ik zijn (Ich = Ich), maar dat neemt niet weg dat de zojuist beschreven 

ontwikkeling van het natuurlijke bewustzijn de zelfstandigheid van de natuur voorop stelt. De 

zelfidentificatie die wordt uitgedrukt in het Ich = Ich is voorwaardelijk, zonder een zelfstandige 

natuur kan het ik zichzelf niet bepalen.  

Het ik van Ich = Ich is een lichamelijk ik. Zonder lichaam kan het ik zich niet tot de 

natuur verhouden. De lichamelijkheid van het ik speelt al vanaf het begin van de ontwikkeling 

van het natuurlijke bewustzijn noodzakelijk mee. Het ik verhoudt zich tot een bepaald iets, dus tot 

iets in tijd en ruimte en is dus zelf ook in tijd en ruimte. Zonder lichaam zou het ik een zuiver ik 

zijn, maar dat zou zich niet kunnen onderscheiden van, en het zou zich niet kunnen verhouden tot 

de natuur of tot de andere ikken. Als zuiver ik zou het onbepaald zijn, en daarom is het Ich = Ich 

als identificatie enkel mogelijk als het ik een lichamelijk ik is. Dit te begrijpen is echter het terrein 

van het fenomenologische bewustzijn. 
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Waartoe heeft deze lange weg ons nu gebracht ? Wel, tot het begrijpen dat het criterium 

voor het gekende iets, voor het verstand, de algemeenheid is die enkelheid tot zijn eigen moment 

heeft gemaakt. Deze opgeheven algemeenheid kan enkel als kracht worden gedacht, want kracht 

is de onmiddellijke eenheid van eenheid (eins) en van veelheid (auch). Dus in de kracht bereiken 

we het antwoord op onze probleemstelling, te weten de eenheid van de eenheid en de veelheid. 

Deze kracht is de in zich teruggedrongen kracht, de universele wet, en de zich in de vele 

natuurwetten uitende kracht, ze is de eerste waarheid van het verstand en de tweede waarheid van 

het verstand, zoals wij in het bovenstaande hebben proberen te beschrijven. Deze twee momenten 

van de kracht verwijzen naar elkaar en hebben elkaar nodig. Het verstand kan het 

onvoorwaardelijk algemene slechts tot object van zichzelf maken door bemiddeling van het spel 

van de krachten. Het verstand verhoudt zich zintuiglijk tot dit spel (het Ich is lichamelijk), en het 

vat het onvoorwaardelijk algemene als het innerlijke wezen van dit spel. Het fenomenologische 

bewustzijn begrijpt hoe het natuurlijke bewustzijn tot dit innerlijke begrip is gekomen, namelijk 

als het tot begrip gebrachte spel van de krachten, maar voor het natuurlijke bewustzijn is dit 

innerlijke begrip een bovenzinnelijke wereld die naast de zintuiglijke wereld staat. ‘De 

bovenzinnelijke wereld is zodoende een kalm rijk van wetten, [en die wetten zijn dan wel] aan 

gene zijde van de waargenomen wereld, want de waargenomen wereld stelt de wet enkel door 

middel van constante verandering present, maar ze is er wel in aanwezig, als de onmiddellijke 

copie ervan.’ 
57

  

In de bovenzinnelijke wereld herkent het verstand zijn eigen wezen, want het verstand 

heeft het zuivere begrip, dat achter de zintuiglijke wereld is, tot object. Kunnen we nu dan 

spreken van de eenheid van de eenheid en de veelheid ? Nee, nog niet. Want de wet, die een is, 

verschijnt op vele manieren en in vele wetten. Maar we hebben nog niet vermeld dat deze 

veelheid weer terugkeert in het innerlijke van de wet, ze keert er in terug als enkelvoudige 

eenheid, en dan pas hebben we het zuivere begrip van de wet bereikt, de eenheid van de eenheid 

en de veelheid. ‘[…]; het zuivere begrip van de wet, als algemene aantrekking moet in zijn ware 

betekenis zo worden opgevat, dat in het innerlijke van die wet, die zelf absoluut enkelvoudig is, 

de onderscheidingen, die aan de [realisering van de] wet als zodanig kleven, zelf weer in het 

innerlijke terugkeren als enkelvoudige eenheid; die eenheid is de innerlijke noodzakelijkheid van 

de wet.’ 
58
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 Voor het natuurlijke bewustzijn is het alsof er twee werelden zijn die van elkaar zijn 

onderscheiden, het natuurlijk bewustzijn onderscheidt een Diesseits en een Jenseits, een eerste en 

een tweede waarheid van het verstand. Maar deze twee waarheden worden tot eenheid gebracht, 

het fenomenologische bewustzijn begrijpt dat het gemaakte onderscheid slechts een onderscheid 

is van het natuurlijke bewustzijn en niet een onderscheid in de zintuiglijk waarneembare wereld 

zelf. De totaal in elkaar versmeltende waarheden, die nochtans het onderscheid in hun eenheid 

bewaren, vormen de zuivere eenheid van het begrip, het zuivere begrip dat zich in zichzelf 

onderscheidt en uit dat onderscheid weer tot zichzelf terugkeert. Op deze manier is het begrip het 

begrip van het onvoorwaardelijk algemene. Als het onvoorwaardelijk algemene heeft het zuivere 

begrip de zintuiglijke wereld tot begrip gebracht, het heeft zowel de eerste als de tweede waarheid 

in zich opgenomen, zowel de rust als de onrust van de zintuiglijke wereld. Voor het verstand 

wordt het inzicht in de wereld daarom niet langer bemiddeld door de zintuiglijke wereld. Het 

wezen van de zintuiglijke wereld blijkt in het begrip te liggen. In de poging de zintuiglijke wereld 

als een zelfstandige werkelijkheid tot begrip te brengen is het bewustzijn op zichzelf 

teruggeworpen, en is daarmee zelfbewustzijn geworden. De zelfstandigheid van de zintuiglijke 

werkelijkheid blijkt in het begrip te liggen, in het begrip van het verstand. 

 

 

VII  Conclusie. 

Het niveau van het zelfbewustzijn is bereikt, en natuurlijk, we weten het, de echte en fascinerende 

reis door Phänomenologie des Geistes begint nu pas. De tocht die naar het middelgebergte en het 

hooggebergte zal leiden begint met het bewustzijn dat zich van zichzelf bewust is. Toch eindigt 

onze scriptie hier. De probleemstelling die wij ons hebben gesteld is beantwoord. ‘Slaagt Hegel 

erin aan te tonen dat eenheid van eenheid en veelheid denkbaar is ? Is absolute kennis mogelijk? ’ 

Vanuit de positie van de filosoof en auteur Hegel, vanuit het filosofische bewustzijn, is dit geen 

vraag maar een uitgangspunt. Dit filosofische bewustzijn is hypothetisch en de zojuist gestelde 

vraag is slechts een vraag totdat het natuurlijke bewustzijn tot het absolute inzicht is gekomen, 

totdat het van zekerheid tot waarheid is gekomen, en zekerheid en waarheid samen vallen. De 

vraag is niet ‘of’, maar ‘hoe’ Hegel erin slaagt de eenheid tussen de twee substanties van 

Descartes aan te tonen. Dat hij erin zal slagen, ligt opgesloten in de keuze van zijn eigen positie, 

het filosofische bewustzijn. Vanuit dit inzicht hebben we onze scriptie geschreven, en daarom 

hebben we een hoofdstuk gewijd aan het kader waarin de filosofie van Hegel geplaatst moet 

                                                                                                                                                                             

als solchem vorhanden sind, selbst wieder in das Innre als einfache Einheit zurückgehen; sie ist die innre 

Notwendigkeit des Gesetzes.’ 
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worden, het idealisme, en aan zijn filosofische methode, de dialectische beweging. Aan het begin 

van de scriptie staat het verschil tussen René Descartes, die op zoek is naar een vast punt, en 

Georg Hegel, die de dialectische beweging als alles-dragende gedachte van zijn filosofie maakt. 

We gaan ervan uit dat dit fundamentele verschil de oorzaak is van de vraag waarom Descartes 

niet en Hegel wel de eenheid kan denken. In het vijfde hoofdstuk volgden we Hegel in zijn gang 

van het meest abstracte naar het meest concrete, ofwel in zijn aantonen dat absolute kennis 

mogelijk is. Dit eindpunt, de absolute kennis, wordt bereikt na vele malen tot eenheid van eenheid 

en veelheid te zijn gekomen, welke eenheid steeds weer genegeerd wordt om op een hoger niveau 

tot een nieuwe eenheid van eenheid en veelheid te geraken. Het begin van deze dialectische weg 

hebben we uitgewerkt in het zesde hoofdstuk. Dit zesde hoofdstuk brengt ons nog niet tot de 

absolute kennis, maar opent de weg naar de absolute kennis, en, samen genomen met het vijfde 

hoofdstuk, denken we dat de twee hoofdstukken het antwoord hebben gegeven op de 

probleemstelling.  

 Zijn er geen vragen meer ? Er zijn nog vele vragen, maar het is hier niet de plaats om ze 

te stellen, en bovendien zou het moeilijk zijn ze exact te formuleren, omdat veel vragen  

samengaan met een gevoel van eigen twijfel en met een tekort aan eigen inzicht. We hebben de 

bestudering van Phänomenologie des Geistes ervaren als een ontdekkingsreis in een ons 

bevreemdend land. Nu eens was er het gevoel van een ontdekking, dan weer was er de irritatie en 

de moedeloosheid, blijvend was de aantrekkingskracht die er van het werk uitgaat. Terwijl de 

studie vorderde volgens de methode van de processies van Echternach, drie vooruit en twee 

achteruit, groeide het respect en de bewondering voor de auteur en zijn werk. En nu deze scriptie, 

die zonder enige pretentie is, eindelijk op tafel ligt, en er in mij even het voldane gevoel opkomt 

van het welgedane werk, wordt dit gevoel volledig verdrongen door het besef dat de studie van 

Phänomenologie des Geistes nu pas kan beginnen.  
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